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1 Bevezetés
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján.
Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét.
A stratégia akkor eredményes, ha:
annak segítségével a város a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a
2014-2020 közötti időszakban;
a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része
megvalósul;
az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik;
hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással
összehangoltan valósuljanak meg;
az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra
fejlesztéseit is képes ösztönözni.
Jelen dokumentum előzményének tekinthető Integrált Városfejlesztési Stratégiával nem
rendelkezik Gyomaendrőd, csak Településfejlesztési Koncepció készült, melyet a Képviselőtestület a 454/2008. (XI. 27.) KT határozattal fogadott el. A Stratégia elkészítését számos külső
és belső tényező együttes változása is indokolja.
Belső tényezők változásai:
a TK kidolgozása óta eltelt időszakban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.:
gazdasági világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban,
tendenciákban érzékelhető változások)
a korábbi TK-ban foglalt fejlesztései elképzelések megvalósításának tapasztalatai,
fejlesztések eredményei
a város irányításában bekövetkező változások, változó fejlesztési elképzelések
Külső tényezők változásai:
A szakpolitikai és jogszabályi környezet indokolta változások. Különös tekintettel:
az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi elvárásait rögzítő 314/2012. (XI.8)
Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a Stratégia tartalmi
követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a korábbiakhoz képest
bővült, változott.
Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket
meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - 1/2014 (I.3) OGy.
határozattal való elfogadása; valamint az Országos Területrendezési Terv (OTrT)
2014. február 1-től hatályos módosításaira.
A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő
felülvizsgálatára, megalkotására.
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Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez
kapcsolódó jogszabályok:
Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású
célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi
befogadás és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván
megvalósítani.
az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került
hazánk Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország a
2014-2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és
kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai
Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony
felhasználásának hazai feltételeit.
a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és
Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a
következő támogatási időszak Operatív Programjai.
Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat
tartogató Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan
a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik a megyei Integrált Területi Programok
(ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések
összegyűjtése, rendszerezése.
A külső és belső tényezők együttes változásai miatt a Megyei Jogú Városok számára 2014-2015
során biztosított támogatást követően, a Belügyminisztérium a járásszékhelyek számára is EU-s
támogatási forrás igénybevételével biztosítja, valamint szakmailag is támogatja az ITS készítését.
Ennek keretében az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata.
A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését:
a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai;
a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai;
Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti.
A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat előzte meg.
A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra
támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét,
településrendezési hátterét, a stratégia alkotás számára meghatározva a város és városrészek
legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.
A Stratégia tervezési fázisában (különösen a megalapozó vizsgálati fázisban) a szakértők
támaszkodhattak a KSH 2011. évi Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi
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elemzések során, valamint a Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS
modul adatállományára, hosszabb idősorok elemzésére is lehetőséget nyújtva.
A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek a
települési szintű adat- és információszolgáltatásra:
a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra,
ágazati koncepciókra, dokumentumokra;
a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a 2014-2020 időszakra
releváns helyi koncepciókra és programokra, így a 2015 tavaszán elkészült Gazdasági
Ciklusprogramban foglaltakra,
a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint
a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk,
munkacsoport-ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit
tartalmazó „soft” információkra.

2 Helyzetelemzés összefoglalása
2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása
A város térségi
szerepkörei

A járásszékhely szerepkörből adódóan a járás településeivel – melyek nem azonosak a kistérség
településeivel – napi együttműködés jellemző igazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális és
közszolgáltatási (elsősorban hulladékgazdálkodási) területeken egyaránt. A hulladéklerakó
regionális jelentőségű, túlmutat a játrás és a kistérség határain egyaránt. Ugyanakkor jellemző,
hogy részben a hiányos funkciók, részben a hagyományok, részben egyéni döntések miatt – az
előzőekben ismertetett funkciókat más településen – Szarvason, Békéscsabán – veszik igénybe
az ellátásra jogosultak.
Gazdasági területen a napi szintű együttműködés, ill. vonzás mértéke csekély a járás települései
a térség irányába egyaránt, mert megszűntek vagy drasztikus létszámcsökkenés ment végbe a
Gyomaendrődön hagyományosnak mondható iparágakban (bőrfeldolgozás-cipőgyártás,
nyomdaipar stb.).

Demográfiai
viszonyok

Gyomaendrőd Békés megye hatodik legnépesebb városa. Demográfiai mutatóit tekintve minden
összehasonlításban rosszabb értékekkel rendelkezik, mint az országos átlagnál egyébként is
sokkal rosszabb helyzetben levő Békés megye.
Az állandó népessége a 2000-es évek elejétől évi 150-200 fővel csökken, és folyamatosan
öregszik a népessége. A járásszékhely városok megyei összehasonlításában Gyomaendrőd a
leginkább öregedő település. Az öregedésen és a népességfogyáson kívül az is hátrányt jelent a
város számára, hogy iskolázottsági mutatók tekintetében lényegesen rosszabb helyzetben van,
mint az országos átlagtól elmaradó Békés megye. E tekintetben is kedvezőtlenebb a helyzet a
városban a többi megyei járásszékhely városhoz képest.
A két utolsó népszámlálás között megnégyszereződött a cigány népesség aránya. Ezen kívül
érdemel említést a német és szlovák nemzetiség jelenléte.
A folyamatosan jelenlévő öregedés és a nemzetiségi összetételben elindult változás együttesen
azt eredményezhetik a folyamatok tendenciájának változatlansága mellett, hogy a képzettségi
szint tovább romlik, és folyamatosan emelkedik az inaktív népesség aránya, ami aránytalanul
nagy terhet jelenthet az Önkormányzat számára a jövőben.
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Az idősebb korosztályon belül még mindig igen jellemző egyfajta különállás, amely abban
mutatkozik meg, hogy önmagukat endrődinek vagy gyomainak vallják, nem pedig
gyomaendrődinek. Ezt részben erősíti, hogy máig nem létesült közös városközpont a
településen, hanem párhuzamosan folyik a gyomai és az endrődi központ fejlesztése.
Ezzel együtt rendkívül aktív civil élet jellemzi a várost, viszont olykor itt is duplikálva jelennek meg
a különböző szerveződések. Az Önkormányzat civil kapcsolatai jól működnek, bár az elmúlt
évtizedekben az erőteljesebb gyomai fejlesztések miatt ellentétek is kialakultak, ami sok esetben
ma is ahhoz vezet, hogy két helyen kell hasonló fejlesztést megvalósítani: egy endrődit és egy
gyomait.

Intézményrendszer
és városüzemeltetés

A városi intézmények közül nincs meg minden olyan funkció (elsősorban a nem önkormányzati
kompetenciába tartozók között van hiányosság), mely a járásszékhelyi feladatellátáshoz
szükséges lenne. Az igazgatási intézményeken belül találkozunk hiányokkal. Ezek általában nem
önkormányzati feladatellátás keretein belül működnek (tűzoltóság, igazságügy stb.).
Az oktatási intézményeken belül az alapfokú és a középfokú ellátás biztosított. Ugyanakkor a
középfokú oktatásban erőteljesen érvényesül Békéscsaba elszívó hatása. Művészetoktatás
helyben hiányzik.
Az egészségügy területén további fejlesztések szükségesek, elsősorban a szakellátás területén.
A kulturális- és sportintézmények és rendezvények elsősorban a helyi igényeket elégítik ki.
Ugyanakkor vannak olyan rendezvények és események, melyek mind a járás, mind pedig a
tágabb térég számára is vonzerőt jelentenek. A Liget-fürdő a városi igényekhez képest jelentős
többletkapacitással rendelkezik, ám szálláshelyek hiányában ezt nehéz értékesíteni még akkor is,
ha az árai versenyképesek.
A városüzemeltetési feladatokat részben önkormányzati, részben megyei intézmények és
társaságok végzik.

Gazdaság

Gyomaendrődön az átlaghoz képest lényegesen hangsúlyosabb a mezőgazdaság szerepe, így
munkaerő iránti kereslet is ezen a területen mutatkozik. Az iparon belül a könnyűipar a
jellemzőbb, ezen belül a nyomda-, cipő- és bútoripar. Ezek az iparágak a rendszerváltást
követően inkább visszafejlődtek, az alkalmazotti létszámuk jelentősen csökkent.
A közfoglalkoztatás keretein belül az Önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
ellátásának egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytatnak, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság fejlesztése
érdekében, de így sincs elegendő munkahely a városban. Az Ipari Park lehetőségei közé tartozik
a korszerűsítésen átesett Budapest-Lőkösháza vasútvonal kínálta jó szállítási lehetőség
kiaknázása.

Településrendezés

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2002. év folyamán jóváhagyott
településszerkezeti terv felülvizsgálatáról a 36/2009. (II. 26.) KT. határozatban döntött.
Gyomaendrőd településfejlesztési koncepcióját a 454/2008. (XI. 27.) KT. határozattal fogadta el a
Képviselő-testület.
A módosított településszerkezeti tervet az 56/2010. (II. 25.) KT számú határozatával fogadta el a
képviselő-testület. Ezt követően három alkalommal módosult a szerkezeti terv, 2011-ben kétszer
és 2013-ban egyszer. Egységes, összedolgozott szerkezeti tervlap nem készült.
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A településszerkezeti terv alátámasztó anyaga megállapítja, hogy teljes tartalmú örökségvédelmi
hatástanulmány készült a településfejlesztési koncepcióhoz, így csak olyan kiegészítést
készítettek a tervhez, amely a szerkezeti tervi elemek hatását elemezte. Ennek értelmében
elmondhatjuk, hogy teljes értékű örökségvédelmi hatástanulmánnyal rendelkezik a város.
A településszerkezeti terv felülvizsgálatával egy időben készült el a Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ) és a mellékletét képező szabályozási terv a teljes igazgatási területre. Ezt az 56/2010. (II.
25.) KT számú határozat elfogadását követően a 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
megalkotásával fogadták el.
A szerkezeti terv 2011-es és 2013-as módosításaihoz kapcsolódóan a HÉSZ-t is módosították
úgy, hogy a módosító rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalást lehetővé tettek és ez meg is
történt. A rajzi mellékletek itt is különállóak.
Táji és természeti
adottságok

Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő város. Igazgatási területét a folyó kettészeli,
amely így egy déli és egy északi részre tagolódik. Az előbbire az intenzív mezőgazdálkodás, az
utóbbira a morotvákkal, holtmedrekkel, csatornákkal tarkított gyepterületekkel, erdőfoltokkal
szabdalta tájkép jellemző. Jelentős kiterjedésű védett természeti érték található a közigazgatási
területen, az adottságokból is látható módon annak is az északi részén. Ezek közül a
legfontosabbak: Dévaványa-Ecsegi Puszták átnyúló területei – túzok élőhelye, Natura 2000
területek – és a Hármas-Körös ártere.
A település és környékének éghajlatára a mérsékelten száraz éghajlat jellemző. Az éves
napfénytartam 2000 óra körül ingadozik. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C között változik,
vegetációs időszakban az áltagos hőmérséklet 17,3-17,5°C. A csapadék évi összege átlagosan
550-570 mm közötti. A csapadékeloszlás térben és időben meglehetősen szélsőséges. Az
uralkodó szélirány az É-i és a D-i.
A város tájképét mindig is a folyók alakították. A jelenlegi helyzetet a folyószabályozás
nagymértékben befolyásolta, hiszen akkor alakult ki a városképet meghatározó holtág-rendszer.
Az igazgatási területen 17 holtág van, amelyek a városképben kiemelkedő szerepet kapnak.

Zöldfelületek

A zöldfelületi adottságok meghatározó elemei a holtágak. A számos holtág jelenléte miatt a
zöldfelületi rendszer kiterjedt. Ugyanakkor e természetes adottság mellett kevés a tudatosan
kiépített közpark, továbbá hiányosak az egyéb hálózati elemek is (fasorok). Elmaradt a
Besenyszeg-Magtárlapos városrészben a zöldfelületek kialakítása, továbbá a régi temetőrészek
fenntartása erősen hiányos.
Összefoglalóan elmondható, hogy nem elsősorban mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés
szükséges, mellyel a holtágak adottságai kihasználhatók, erősíthetők.

Közlekedés

Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókból. Az országos közúthálózati
kapcsolatot Békés megye két fontos főútja, a 46. sz. és a 443 sz. másodrendű főutak biztosítják
Mezőberény – Békéscsaba, Mezőtúr, illetve Szavas irányában. A környező településekhez való
további kapcsolatot 3 mellékúti kategóriájú országos összekötő út biztosítja még. A város
kötöttpályás közlekedési kapcsolatát alapvetően a 120-as számú vasúti fővonal biztosítja,
melyből Gyoma állomáson ágazik ki a 127-es számú mellékvonal. Gyomaendrődre inkább az
eljárás jellemző, az eljárók száma nem egészen kétszerese a bejárókénak. Az eljárás
szempontjából a legfőbb célpont Békéscsaba, bejárási szempontból leginkább a Dévaványán
lakók számára jelent nagy vonzerőt Gyomaendrőd. A környező kistelepülésekről bejárók számára
Gyomaendrőd jelenti a legközelebbi természetes vonzásközpontot. A helyben közlekedők
jelentős szerepe van az aktív közlekedési módoknak (kerékpározás 60%, gyaloglás 11%). A
személygépkocsi a három esetben (helyi 23%, eljáró 29% és bejáró 37%) eltérő szerepet kap.
Távolsági busszal utazik a bejárók 43%-a és az eljárók 23%-a, akiknél még a vasút 37%-os
szerepe is lényeges. Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség
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lényegében megegyezik az országos közúthálózatéval, fizikailag minden környező település
elérhető. Az autóbusz állomás nem a telelpülés súlypontjában helyezkedik el. A közösségi
közlekedés szolgáltatásainak további fejlesztése javasolható a növekvő motorizáció kedvezőtlen
hatásainak ellensúlyozására. Gyomaendrődön az 1.000 főre eső személygépjárművek száma az
utóbbi évtizedben tendenciájában lekövette mind az országos, mind a regionális, mind pedig a
megyei trendeket, ugyanakkor mindezekkel összevetve jelenleg a legalacsonyabb mértékű e
területi összehasonlításban (248 szgk/1.000 lakos).
A rendelkezésre álló 2013-as adatok szerint Gyomaendrőd belterületén a helyi közúthálózat
hossza 107.780 m, ebből kiépítetlen 23.183 m, ami kicsivel rosszabb, mint 80%-os kiépítettséget
jelent. Az utak kiépítettségének hiánya különösen igaz a külterületekre. A város 2013-ban az út-,
kerékpárhálózat és a járdák fenntartására 21 MFt-ot, üzemeltetésére 4,8 MFt-ot fordított.
Gyomaendrőd közúthálózatán lekövethető a város egyesítéséből adódó történelmi
kétközpontúsága, a gyomai városrész alapvetően hálós jellegű, melyet a városrészt átszelő
három országos küzútszakasz forgalma három részre oszt. Az endrődi városrész úthálózata
részben magán viseli egy részlegesen gyűrűs úthálózat örökségét, az országos közutak forgalma
ezt a városrészt inkább csak kettő részre osztja. A lakóutcák egy részében még nincs mindkét
oldali járda. A településen 8,2 km kerékpárút épült ki a jelentősebb forgalmú országos fő- és
összekötő utak mentén. Bár a településen találhatóak kerékpártárolók, ezek egy része elavult,
illetve egyes helyeken hiányt mutat, amely rontja a hálózat, illetve a közterületek
használhatóságát. A városban a parkolás és az áruszállítás komoly gondot nem okoz, az ipari
park közúti kapcsolata azonban fejleszthető. A tranzitforgalom nem meghatározó. A
2011-2013. évi baleseti statisztikai adatok alapján baleseti sűrűsödési zónák előfordulnak a
városban, közlekedésbiztonsági szempontból legveszélyesebbnek az országos közúthálózat és a
helyi úthálózat forgalmasabb illetve nem kellően korszerűen kialakított kapcsolatai, illetve
kerékpáros vagy gyalogos keresztezései mutatkoznak.
Közművek,
energiaellátás,
hírközlés

A város teljes belterületén kiépült az ivóvízhálózat, a gázhálózat és a villamosenergia ellátó
hálózat. A szennyvízhálózat a most zajló fejlesztésekkel együtt is kb. 80%-os,, ami meghaladja
ugyan a megyei és az országos átlagot, de ezen a területen jelentős feszültségek vannak. Az
egyik ilyen gócpont Öregszőlő területe, a másik Nagylapos. Mindkét területen hiányzik a
szennyvízhálózat, ráadásul az elsőnél növekvő lakosságszám mellett, ami a kiépítetlen utak miatt
esős időben fokozott problémát eredményez (nem lehet az elhordást megoldani). Ugyancsak
probléma a víz- és szennyvíz hiánya az üdülőterületek jelentős részén. A hírközlő hálózatok a
belterületen kiépítettek, külterületen mobil kapcsolat jellemző.

Környezetvédelem,
energiahatékonyság

A jelentős fejlesztések ellenére számos környezetvédelmi probléma van jelen a városban. Ezek
közül az egyik legjelentősebb a szennyvízhálózat miatti talajszennyezés, amely az
üdülőterületeken közvetlenül veszélyezteti a holtágak vizét is (nem zártak a szennyvízgyűjtők).
Ez a probléma jelen van Öregszőlő és Nagylapos területén is.
A város területe alatt jelentős a termálvíz kincs, melyre jelenleg három kút telepített. Az
elhasznált víz közvetlenül holtágba kerül, szennyezve azt. A hőhasznosítás a fürdőn kívül
minimális, ebben további lehetőség van.
A 46-os főút végighalad a város belterületén, így a forgalmi terhelés zajhatása közvetlenül terheli
az út mindkét oldalán levő ingatlanokat, melyek között számos lakóingatlan található. Bár a
vasútvonal korszerűsítése megtörtént, mégis jelentkezik ebből adódó zajterhelés a gyomai
városrészben, különösen a közeli lakótelepen.
Az Ipari Park rendkívül hasznos, ám a jelenlegi beépítési feltételek mellett minimum a vizuális
környezetszennyezés megmarad.
Az alternatív energiák hasznosítása minimális, ennek fejlesztését tervezi az Önkormányzat.
A lakossági felhasználása jelenleg gyakorlatilag elhanyagolható.
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1. térkép: Gyomaendrőd értéktérképe

Forrás: saját szerkesztés
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2. térkép: Gyomaendrőd problématérképe

Forrás: saját szerkesztés
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1. táblázat: SWOT analízis: erősségek, gyengeségek

Erősségek

Gyengeségek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
Kossuth-díjasok
aránya magas

lakosságszámhoz mért

alacsony születésszám
megyei átlagnál is jelentősen nagyobb
mértékben öregedő lakosság
fiatal, magasan képzett munkavállalók
elvándorlása
az alacsony státuszú lakosság aránya
folyamatosan növekszik
2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
számos, Önkormányzattal együttműködő
a gyomai és az endrődi lakosság
civil szervezet
elkülönülése
lokálpatriótizmus
alacsony státuszú lakosság aránya növekszik
3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
csaknem valamennyi városi funkció
megtalálható
a
közfoglalkoztatás
keretein
belül
értékteremtő munka folyik
közfoglalkoztatáson belüli felnőttképzés
4. gazdaság szerkezet és dinamika

elmaradt akadálymentesítés
helyi védett épületben működő intézmények
fenntartása többletköltséget jelent

Ipari Parkban van szabad terület
nagy hagyománnyal rendelkező szántóföldi
növénytermesztés és állattartás
magas minőségű szántók
öntözésre alkalmas vizek
Uniós forrásból a helyi gazdák fejlesztései
(korszerű géppark kialakítása) Ha a
finanszírozhatóságon van itt a hangsúly,
akkor a törlés visszavonása indokolt, de
akkor a Lehetőségek közé tartozik ez, mert
inkább külső tényezőnek minősül.
A turizmusnak a városban betöltött
településfejlesztő szerepe

K+F szektor csaknem teljes hiánya
mikro- és kisvállalkozások nem elég
tőkeerősek
hagyományos iparágak megszűntek vagy
jelentős
mértékben
visszafejlődtek
(nyomdaipar, cipőipar)
A város természeti, kulturális értékeinek a
helyi turizmusban való „kamatoztatás” hiánya

5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
megindult az IPA és az IFA növekedése
értékteremtő közfoglalkoztatás

szociális ágazat túlterheltsége
a gazdasági környezet nem stabil

6. táji és természeti adottságok
holtág-rendszer
védett gyepek
magas napfénytartam
tiszta levegő
termálvízkészlet
védett vagy oltalom alatt álló növény- és
állatfajok
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árvízveszély
egyenetlen csapadékeloszlás
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Erősségek

Gyengeségek

7. zöldfelületek
a holtág-rendszer a teljes belterületen
végigvonul
számos helyi védett érték

tudatos fejlesztés hiánya
hálózatok
összekapcsolása
elmaradt
(utcafásítás)
területileg is hiányzó kiépítés (pl. az új
városközpontban)

8. épített környezet (épített örökség is)
számos helyi védett érték és ehhez
kapcsolódó rendelet
műemlékek megléte és kihasználtsága
nagyméretű lakótelkek

lakótelepek felújítási deficitje
a főutca beépítésében megjelent sebhelyek
még ma is kialakulatlan Endrőd és Gyoma
fizikális összeépítése
kétpólusú város
sok üresen álló épület

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)
országos közúthálózaton főúti kapcsolattal
rendelkezik, mely biztosítja az országos és
a térségi közúti kapcsolatait
vasúthálózati szempontból előnyös helyzet
megfelelő a helyi, városi úthálózat
szerkezete;
megfelelő autóbuszos ellátottság, kedvező
külső vasúti kapcsolatok
magas a kerékpárosok részaránya a helyi
forgalomban,
közlekedési
feltételeik
jellemzően jók, ami segít a helyi
gépjárműforgalom mérsékelten tartásában
is
a településen az áruszállítás kérdésköre
nem jelent komoly problémát
a város vasúti csomópont
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a települési elkerülő főútszakasz hiánya
a földrajzi elhelyezkedés miatt a fő
közlekedési áramlatokból való kiesés
a külterület úthálózata nagyrészt burkolatlan,
a belterületi burkolt utak minősége sok
helyen rossz, a kiépítetlen belterületi utak
állapota időjárás függő, a városkörnyék
országos alsórendű útjainak állapota
kedvezőtlen
egyes belterületi közúti csomópontok,
gyalogos/kerékpáros keresztezések forgalmi,
közlekedésbiztonsági
szempontból
fejlesztésre szorulnak, kiemelten az országos
utakon
az ipari park megközelítése nagyobb részt a
város főutcáján keresztül lehetséges
a regionális kerékpáros infrastruktúra még
nem készült el, ami a városkörnyék
kerékpározhatóságára és a turizmusra van
elsősorban negatív hatással
a járdák kiépítettsége és állapota helyenként
rossz
a vasútállomás, és az utasforgalmi
létesítmények műszaki állapota nem felel
meg a kor elvárásainak
bizonyos autóbuszmegállók kiépítettsége,
felszereltsége (pl. utasvárók hiánya) gyenge,
kevéssé vonzó, a megállóhelyek további
fejlesztésre szorulnak
gyalogos és kerékpáros közlekedést jobban
segítő műtárgyak, utcabútorok hiánya
kevés a parkolóhely
az ENCI-nél az álló kamionforgalom
akadályozza a özúti közlekedést
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Erősségek

Gyengeségek

10. közművek és elektronikus hírközlés
korszerűsített szennyvíztisztító
hiányos
hálózatok
(szennyvíz
helyi hulladéklerakó
csapadékvíz, kábelhálózat)
egészséges ivóvíz
internet szolgáltató monopolhelyzete
mobilellátás teljes lefedettségű
11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
termálvízkészlet jelenléte
élővíz jelenléte
Környezetvédelem iránt elkötelezett helyi
civil egyesületek és csoportok jelenléte
A helyi TDM szervezet „zöld” arculata és
magatartása

és

vizeket veszélyeztető szennyezőforrások
megújuló energiák használata elenyésző
energetikai
szempontból
korszerűtlen
lakásállomány
a
természeti
környezet
elmaradó
„karbantartása”

a
környezettudatosság
és
a
környezetvédelmi
magatartás
iránti
növekvő helyi igény

2. táblázat: SWOT analízis: lehetőségek, veszélyek
Lehetőségek

Veszélyek

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák
aktív népesség megtartása ezt segítő
társadalompolitikai intézkedések révén
2014-2020 között az EU gazdaságfejlesztési
és foglalkoztatást elősegítő támogatások
lehívása
közmunkaprogram
hatékonyságának
erősítése
támogatott képzési lehetőségek
országosan és megyei szinten is csökkenő
munkanélküliség
munkaerő-piaci alapon nyugvó szakképzés

a népesség tovább öregszik
agyelszívás fennmaradása
alacsony státuszú lakosság számának és
arányának további növekedése

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint
településfejlesztési erő
civil szervezetek növekvő aktivitása
a lkosság összetétele sokszínű

fennmarad az endrődi-gyomai elkülönülés
etnikai konfliktusok megjelenése
a lakosság összetétele sokszínű

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés
Uniós
pályázati
lehetőségek
a
közszolgáltatások, közösségépítés területén
megújuló energiák használatának növekvő
volumene (hatékonyabb (olcsóbb) intézményi
működtetést eredményez)
hiányzó funkciók kialakítása
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ellátásra, gondozásra szoruló
növekvő száma (kapacitáshiányok)
elmaradó fejlesztési lehetőségek

idősek,
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Lehetőségek

Veszélyek

4. gazdaság szerkezet és dinamika
földrajzi, közlekedési kirekesztődés
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos EU-s
pályázati lehetőségek (2014-2020)
elmaradó közlekedési fejlesztések
megújuló energiaforrások kihasználásának
nemzetközi válságok ismételt megjelenése
lehetőségei
a helyi specifikumok jó marketing nélkül
eladhatatlanok
helyi specifikumok, kézműves termékek,
a turisztikai lehetőségek kihasználása
hungarikumok iránt megnő az érdeklődés
elmarad
öntözési lehetőségek szélesítése
Uniós forrásból a helyi gazdák fejlesztései
(korszerű géppark kialakítása)
turizmus globális erősödése
együttműködés a Körös-Maros nemzeti
Parkkal
5. Önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya
önkormányzatok számára új pályázati
lehetőségek
más megyei, illetve a régióban található
települések önkormányzataival való közös
gazdálkodási, költségvetési együttműködés
bizonyos közös érdekek, célok elérése végett
(pl: közös pályázat)

önkormányzatok önállósága tovább gyengül
helyi adóbevétel nem nő tovább
minden önkormányzati tevékenység tartalék
nélkül működik

6. táji és természeti adottságok
termálvíz többcélú hasznosítása
védett területek látogathatósága, beépülés a
turisztikai kínálatba
szabadstrandok fejlesztése
ökoturizmus bővítése
vízi közlekedés lehetőségének kialakítása

tájidegen
mezőgazdasági
kultúrák
fennmaradása
tájidegen fafajták megmaradása, telepítése
holtágak elszennyeződése, túlterhelése
a
termálvíz
kitermelésében
és
kihasználásában jelentkező akadályok
más területekről származó szennyeződések
kihatása a helyi természeti környezetre

7. zöldfelületek
tudatos hálózatépítés
új területek kialakítása
8. épített környezet (épített örökség is)

holtágak „túlhasználata”

intézmények korszerűsítése
illeszkedési szabályok fokozott érvényesítése
pályázati lehetőségek kihasználása
Liget Fürdő és kapcsolódó szállásférőhelyek
fejlesztése
9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)

utcaképi sebek növekvő száma
eltűnő helyi értékek

a regionális trendek alapján a gépjármű
ellátottság és a forgalom drasztikus
növekedése nem lesz jellemző a városra
az országos közúthálózat lokális fejlesztése /
felújítása (település – település útkategória
cél) javítja a város külső kapcsolatait
az országos forgalom igényei szerint épült
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a meglévő átmenő közúti közlekedési
infrastruktúrán a forgalom, ezáltal a baleseti
veszélyeztetettség
és
a
környezetszennyezés növekedése
az állami közútkezelő forráshiánya miatt a
fenntartási tevékenységek és a fejlesztések
csúszása
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Lehetőségek
közlekedési területek városi igényeknek
megfelelő átalakítása a főúti elkerülő
megvalósítását követően
a kerékpárutak és -tárolók bővítése
a térségi kerékpárút hálózat részeként a
szomszédos településekig illetve turisztikai,
természeti
szempontból
érdekesebb
területekkel való összefüggő kiépítés, a
kerékpáros turizmus erősödése
erősödő mikrotérségi, kistérségi, szerepkör
Uniós pályázati lehetőségek
iparvágány létesítése
helyi járatrendszer bővítése
10. közművek és elektronikus hírközlés

Veszélyek
a közösségi közlekedés az állami
szolgáltatóktól
függ,
a
közlekedés
finanszírozásának
bizonytalanságai
kihathatnak
a
tömegközlekedési
szolgáltatásokra (volán és vasút is)
a növekvő közúti forgalom miatt csökken a
kerékpározási kedv és növekvő parkolási
problémák jelentkeznek
a pályázatokhoz szükséges önrész hiánya
a 46-os út elkerülő szakasza nincs benne az
OTRT-ben

szennyvízcsatorna teljes kiépítése
pályázati lehetőségek elmaradnak
pályázati források kihasználása
hálózatfejlesztéssel párhuzamosan nem nő a
üdülőterületi hálózatok kialakítása
rákötések száma
11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság
termálvíz többcélú hasznosítása
megújuló
energiák
felhasználásának
kiszélesítése (adottságok miatt elsősorban
napenergia)
Helyi környezetvédelmi akciók fokozódása
A környezetvédelmi tevékenységeket és a
környezettudatosságot
erősítő
kezdeményezések, pályázatok
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a megújuló energiaforrásokat továbbra is
főleg az Önkormányzat használja a magas
beruházási költségek miatt
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása
3. térkép: Városrészek ábrázolása

1: Endrődi városrész
2: Besenyszeg-Magtárlapos
3: Gyomai városrész
4: Nagylapos
5. Öregszőlő
6. Külterület – Észak
7: Külterület - Dél

3. táblázat: Gyomaendrőd városrészeinek lehatárolása

Városrész
Endrődi városrész

Besenyszeg - Magtárlapos

Gyomai városrész

Nagylapos
Öregszőlő

Lehatárolás
Hídfő u. – Hármas-Körös védőtöltés – Fűzfás zugi holtág védőtöltése
(Ifjúsági ltp.-ig) – Martos Flóra u. – Bartók Béla u. páratlan oldal –
Mohácsi u. – Polányi Máté u. – Orgona u. – Egressy Béni u. –
Fazekasi u. – Kisfok u. – Hármas-Körös védőtöltés
Ifjúsági ltp. – Bartók Béla u. páros oldal – Füzfás zug – Hármas-Körös
védőtöltés – Vasúti pálya – Ipari Park
Vasúti pálya – Pásztor János u. – Zrínyi Miklós u. – Kállai Ferenc u. –
Somogyi Béla u. – Körösi Csoma Sándor u. – Hármas-Körös
védőtöltés – Rév u. – Fáy András u. – Csokonai Vitéz Mihály u. –
Vízmű sor – Dobó István u. – Keleti u. – Kazinczy Ferenc u. – BajcsyZsilinszky út – Toldi Mikós u. – Losonczy u. – Bánomkerti út – Vasút –
Köztemető (Vidólaposi)
Varjasi u. – Vasútsor u. – 46-os sz. főút
Kondorosi út – Szarvasi út – Határ út – Ugari út – Bacsalaposi út –
Páskumi út – Szőlőskert u.

Külterület - Észak

A Hármas-Köröstől északra eső külterületei rész

Külterület - Dél

A Hármas-Köröstől délre eső külterületei rész
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A városrészek ismertetése kapcsán itt csak egy-egy kulcsmegállapítást teszünk. A Gyomai
városrész kapcsán ki kell emelni, hogy a Városháza kivételével itt minden olyan intézményi
funkció megtalálható, melyből csak egy van a városban. Az Endrődi városrész intézményekkel
hiányosan ellátott,a meglevőek is több esetben csak fióklétesítmények. Besenyszeg-Magtárlapos
esetében az itt található Ipari Parkot kell megemlíteni, továbbá azt, hogy ez az a terület, melyen
máig nem valósult meg a két eredeti város összeépítése. Öregszőlő egykori sortanyák
infrastruktúra nélküli halmaza, Nagylapos pedig – bár belterület – nem nyújt jobb
életkörülményeket, mint az előző városrész. A külterületet északi részén a védett természeti
értékek és a holtágak dominálnak, míg a külterület déli része kiemelkedően jó mezőgazdasági
adottságokkal rendelkezik.
A népességről illetve a szociális jellemzőkről meg kell említeni, hogy a legalacsonyabb
foglalkoztatotti arány Öregszőlőn és Nagylaposon van, a munkanélküliek aránya itt a
legmagasabb. Ebben a két városrészben a legmagasabb a gazdaságilag nem aktívak és a
legfeljebb nyolc általános iskolai osztállyal és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya.
1. ábra Gyomaendrőd város városrészeinek gazdasági-szociális mutatói
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
Munkanélküliek aránya

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés
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Funkciók
Endrődi
városrész
BesenyszegMagtárlapos
Gyomai
városrész
Nagylapos
Öregszőlő
KülterületÉszak
Külterület-Dél
domináns funkció
kiegészítő funkció
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Város(rész)
központi

Lakó

Humán
szolgáltatási

Közigazgatási

Közösségi

Közlekedési,
távközlési

Turisztikai,
rekreációs

Zöldfelületi,
környezeti

Mezőgazdasági

Kereskedelmi

Városrészek

Ipari,
logisztikai

4. táblázat: Városrészek funkciói
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3 Középtávú célok és azok összefüggései
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) a település méretének,
sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének, a korábbi tervek, a
településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a területfejlesztési koncepciók és
programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével került kidolgozásra.
Az ITS célrendszerének kidolgozása során mind a külső, mind pedig a belső összefüggések
hangsúlyosak. A belső összefüggések tekintetében fontos, hogy a célok logikai összefüggései, a
helyzetértékelésben beazonosított problémákra adjanak megoldást, a stratégia megvalósítható
legyen, valamint olyan tevékenységeket tervezzünk, amelyek a célok megvalósítását hivatottak
elérni. A külső összefüggések tekintetében a stratégia illeszkedik az Európai Uniós fejlesztési
stratégiákhoz, programokhoz, a hazai településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákhoz,
az önkormányzat gazdasági programjához, a települési környezetvédelmi programhoz és más
környezetvédelmi tervekhez, a területfejlesztési tervdokumentumokhoz.
A 2014-2020-as Európai Uniós pénzügyi időszak tekintetében legmeghatározóbb,
területfejlesztési irányokat, alapelveket lefektető dokumentum az „Európa 2020: Az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”, amelyet az Európai Bizottság 2010-ben fogadott
el. Az Európa 2020 dokumentumban meghatározott prioritásokat és célkitűzéseket figyelembe
véve alkotta meg az Európai Parlament és a Tanács az 1303/2013/EU rendeletet, mely kijelöli a
2014-2020-as időszak fő tematikus céljait, amelyek megvalósítása fő iránynak tekintendő az
Európai Unióban. Mivel Magyarország európai uniós tagállam, így minden egyes fejlesztési
dokumentumnak illeszkednie kell ehhez a fő dokumentumhoz, mind nemzeti, mind megyei
szinten. A városi szintű Stratégiai céloknak is összhangban kell lenniük az uniós célokkal annak
érdekében, hogy Magyarország teljesíteni tudja vállalásait és Európa a kijelölt irányok mentén
fejlődjön
A célok ismerete mellett nagyon fontos, hogy ismerjük azok valódi tartalmát, ehhez nyújtanak
segítséget az egyes tematikus célokhoz rendelt beruházási prioritások és a célok elérését mérő
indikátorok. A célok meghatározásánál ezeket is figyelembe vettük annak érdekében, hogy
lássuk, melyek azok a fejlesztési elképzelések, amelyek ténylegesen és közvetlenül
hozzájárulnak az uniós célok eléréséhez, és melyek azok, amelyek bár a település
szempontjából fontos fejlesztési irányok, ugyanakkor az uniós célokhoz nem, vagy csak
közvetetten járulnak hozzá.
A stratégiai tervezés további fontos hazai dokumentumai az alábbiak, amelyekkel szintén
vizsgálni szükséges az összhangot: Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok, Megyei
Területfejlesztési Koncepció.
Az Önkormányzatok jellemzően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(továbbiakban: TOP) forrásaiból valósíthatják meg fejlesztési elképzeléseiket, melyek alapját
képezi a Megyei Területfejlesztési Koncepció, többek között ezért is fontos, hogy a települési
szintű stratégia összhangban legyen a megyei Koncepcióval és Programmal.
Békés megye Területfejlesztési Koncepciójában az alábbi célrendszert határozta meg:

ITS DA Konzorcium

Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

2. ábra: Békés megye jövőképe, fejlesztésének átfogó és stratégiai céljai, ill. prioritásai

Forrás: Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja

A Program a stratégiai célrendszert tovább bontotta. Ezt mutatja be a következő táblázat.

Részcélok

Stratégiai cél

5. táblázat: Békés megye stratégiai céljainak lebontása

Értékalapú
gazdaságfejlesztés

Térség specifikus
brandek kialakítása a
periférián

Társadalmi, gazdasági kohézió
erősítése a megye perifériális
helyzetű településein

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

aktivitási ráta növelése

foglalkoztatás javítása

helyi gazdaságfejlesztés

energiafelhasználás
hatékonyságának javítása

munkanélküliségi ráta
csökkenése

eltartó képesség javítása

humán fejlettségi index javítása

energiafogyasztás
csökkentése

hozzáadott érték növelése

képzettség javítása

szegénység és a társadalmi
kirekesztettség által
veszélyeztetettek arányának
csökkentése

megújuló energia
felhasználási arányának
növelése

tőkeállomány növelése

hungarikumok
kifejlesztése

elérhetőség javítása

széndioxid kibocsátás
csökkenése

beruházási ráta növelése

gasztroturizmus
fejlesztése

munkaerő ingázás feltételeinek
javítása

ökológiai funkciójú területek
arányának megtartása

K+F ráfordítás növelése

kulturális turizmus
fejlesztése

települések közötti szolidaritás
erősítése

szakképzés
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Értékalapú
gazdaságfejlesztés

Térség specifikus
brandek kialakítása a
periférián

Társadalmi, gazdasági kohézió
erősítése a megye perifériális
helyzetű településein

hatékonyságának javítása

megtartó erejének megteremtése

technológiai transzfer
fogadókészségének
megteremtése

szolgáltatások
hozzáférhetőségének javítása

logisztikai feltételek
javítása

közösség építés

megye elérhetőségének
javítása

helyi piacok működtetése

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

Forrás: Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja, 2014

Gyomaendrőd helyi célmeghatározásához a kiindulási alapot Gyomaendrőd 2008-ban készült
Településfejlesztési Koncepciója adja, az abban meghatározott településfejlesztési döntések a
célokra vonatkozóan a következők:
Célok:
1.: A működő tőke számára vonzó befektetői környezet kialakítása, a kis- és közepes
vállalkozások szerepének erősítése.
2.: A turizmus különböző ágainak fellendítése, elsősorban az aktív- és gyógy-turizmus.
3.: A város morfológiai, városszerkezeti, városképi adottságaiból származtatható lépték és
hangulat megtartása, egyedi, a környezeti, természeti lehetőségekre épített városkép
kialakítása.
4.: A térség, a város elérhetőségének és az itteni életminőségnek a javítása, a gazdaság
modernizációja.
5.: A lakosság képzettségi színvonalának emelése, minőségi és egészséges munkaerő
biztosítása. Az oktatás struktúrája azonban legyen tekintettel a demográfiai változásokra.
6.: A város értékeit, sajátos jellemzőit nemcsak az itt élőkben, hanem az ország (a világ) más
tájain lakókban is tudatosítani kell. Meg kell teremteni a város sajátos idegenforgalmi
identitását, vendégbarát-vendégszerető imázsát. Egy jól kidolgozott és megvalósított
marketingstratégiával (az egyedülálló holtág-rendszerre alapozva) a várost vonzó befektetési
és turisztikai célterületként kell megjeleníteni. Ki kell alakítani egy sajátos közéleti hátteret
annak érdekében, hogy az itt lakók érezzék: a város törődik velük.
A fenti célrendszer alapjaiban nem változott, azonban részletei (azonos szintű legyen a
célrendszer – alap, átfogó – ) valamint a koncepció tartalma az elmúlt 7 év helyi és jogszabályi
változásai következtében felülvizsgálatra szorulnak. A településen nem készült korábban Integrált
Városfejlesztési Stratégia.
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3.1 Jövőkép
A jövőkép pozícionálja a várost a régióban, a tágabb térségben, meghatározza a társadalmi,
gazdasági és épített környezet domináns folyamatait és a tervezett állapotot. (2030-ra elérendő
elvárt állapotot jelent). Gyomaendrőd által alkotott jövőkép:
Gyomaendrőd Város Jövőképe
„A város népességmegtartó erejének növelése a lakosság életkörülményének,
életszínvonalának javításával, a kulturális és természeti értékek, különösen a holtágrendszer megőrzését szem előtt tartó stabil gazdasági háttérben.”
A helyzetfeltárás alapján egyértelműen megállapítható, hogy Gyomaendrőd, illetve
elődtelepülései
a
történelemi
folyamatok
részekén
fokozatosan
vesztettek
versenyképességükből, s kerültek hátrányos helyzetbe a települések versenyében (ezen a
területen egyetlen pozitív döntés született az egyesítés óta: a járás központja Gyomaendrőd lett).
Ezért egyértelműen kijelenthető, hogy a jövő érdekében a versenyképesség helyreállítása,
megteremtése a cél nemcsak gazdasági területen, hanem a lakosság életkörülményeiben is.

Átfogó cél 1. A helyi gazdaság versenyképességének fokozása, értékteremtő
foglalkoztatás és az aktivitás növelése.
A fenti átfogó cél a munkahelyteremtést és a foglalkoztatás bővítését, ennek érdekében a
vállalkozói infrastruktúra, üzleti környezet fejlesztését, befektetetés-ösztönzést, a
turizmusfejlesztést, a munkavállalói mobilitás növelését határozza meg követendő irányként.
Közvetve minden olyan tevékenység is a fejlesztési irány részét képezi, amely munkahelyteremtő
és/vagy megtartó hatású.
Átfogó cél 2. A lakosság életkörülményeinek javítása, a meglevő társadalmi
különbségek csökkentése.
A fenti átfogó cél a helyi lakosság mindennapi életére ható tényezők (egészségügy, oktatás,
szociális terület, közigazgatás, közösségi és kulturális élet, az ezeket biztosító intézmények,
szakemberek) fejlesztését irányozza elő, kiegészítve az erre közvetetten ható tényezők
(települési zöldfelületek, közterületek, utak állapota, közlekedés) fejlesztésével. A társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében kiemelten szükséges kezelni a hátrányos helyzetben
levők életkörülményeinek javítását, minden erre irányuló intézkedést.

Átfogó cél 3. A természeti környezet megőrzése, a környezettudatosság fejlesztése, az
energiahatékonyság javítása.
A fenti átfogó cél a folyamatosan változó természeti és épített környezet minden értékének
megőrzését – különös tekintettel a holtág-rendszerre –, problémájának megoldását, a lakossági,
önkormányzati és vállalkozási energiatakarékossági tevékenységeket irányozza elő. A holtágrendszer megőrzése együtt kell, járjon az abban levő lehetőségek kiaknázásával is, az
energiahatékonyság pedig a megújuló energiák (nap, termálvíz) fokozatos elterjesztését is
magába foglalja.
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3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
Gyomaendrőd Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi
szintű tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukba. Az
alábbiakban röviden áttekintésre kerülnek Gyomaendrőd Város középtávú – specifikus –
fejlesztési céljai, amelyeknek az Európai Uniós tematikus célkitűzésekhez való illeszkedését is
bemutatjuk. Jelen fejezetben a középtávú fejlesztési célokhoz kapcsolódó városrészi célok
részletes ismertetésére is sor kerül.
3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok

A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek
megfogalmazásra.
T1: A helyi gazdaság infrastrukturális környezetének fejlesztése, a makroszintű közlekedési
kapcsolatok kialakítása, a mezőgazdaság fejlesztése öntözési lehetőség kialakításával
T2: A turizmus fejlesztése a helyi egyedi adottságok kínálta lehetőségek kihasználásával
T3: Népességmegtartó képesség javítása és az elöregedés folyamatának megállítása az
életkörülmények és életkilátások javításával; a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése,
megszüntetése
T4: Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása,
racionalizálása, a megújuló energiák fokozatos elterjesztése

energiafelhasználás

T1: A helyi gazdaság infrastrukturális környezetének fejlesztése, a makroszintű
közlekedési kapcsolatok kialakítása, a mezőgazdaság fejlesztése öntözési lehetőség
kialakításával
Mivel Gyomaendrőd – fokozatosan öregedő – népessége csökkentő tendenciát mutat, alapvető
fontosságú a helyi fiatalok elvándorlásának megakadályozása, amelynek egyik módja a
megfelelő munkalehetőségek biztosítása. Noha a munkanélküliség helyzete javult a városban,
továbbra is az egyik leglényegesebb feladat a városban a foglalkoztatás ösztönzése, ennek
érdekében a vállalkozások településre vonzása, alakításuk ösztönzése is. Ezt segíti elő a helyi
ipar, mezőgazdaság fejlesztése, a turizmusfejlesztés is, a vállalkozások technológiai fejlesztése
is.
Gyomaendrőd a vasúti közlekedés szempontjából előnyös helyzetben van, hiszen eddig már
elkészült a Budapest-Lőkösháza vasútvonal, így a helyi kapcsolódások kialakításával –
iparvágány, átrakó – a már ittlevő vagy idetelepülő vállalkozások jó közlekedési kapcsolattal
rendelkezhetnek. Ennek a ténynek a kihasználása alapvető gazdasági érdek, melynek
megvalósításában ill. tudatosításában az Önkormányzat szerepe is nagyon fontos.
A vasúti közlekedés mellett a közúti közlekedés fejlesztése is alapvető érdek. Ennek keretein
belül el kell érni a 46-os út korszerűsítését, elkerülő szakaszának megépítését. Ez a már
folyamatban levő helyi útfejlesztésekkel a gazdasági területek jó megközelítését biztosítaná.
Gyomaendrőd igazgatási területén igen jók a termőhelyi adottságok. A tervezett öntözőhálózat
kiépítésével – kapcsolódva Békés megye és Magyarország célrendszeréhez –
munkaigényesebb, jobban eladható növénytermesztés visszahonosítása történhet meg.
Ez a cél illeszkedik a Településfejlesztési Koncepció harmadik pontban ismertetett 1. és 4.
céljához.
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T2: A turizmus fejlesztése a helyi egyedi adottságok kínálta lehetőségek
kihasználásával
Bár a turizmus a gazdaság egyik ága, de Gyomaendrőd esetében indokolt ennek elkülönített
kezelése a város sajátos adottságai miatt. A településfejlesztési koncepció is kiemeli a holtágrendszer értékét, egyediségét. Ehhez kapcsolódóan folyamatos fejlesztéssel el kell érni, hogy a
turizmusba valóban rendszerként kapcsolódjanak be a holtágak, azaz ne csak egy-egy
egymástól is elszigetelt helyszín vagy esemény legyen az, ami a holtágakhoz kapcsolódik.
A „rendszer” mellett az is fontos, hogy a jelenlegi egysíkú használat kibővüljön, azaz ne csak a
horgászat jelentse a hasznosítást. Ennek érdekében a lehetőségek egységesek kezelése
érdekében tervkészítés szükséges.
E mellet minden olyan helyi szolgáltatás fejlesztése is szükséges, amely a turizmus
kibontakozását szolgálja, így ezek is beletartoznak ebbe a körbe, a marketingtől a szálláshelyekig
minden.
Az előzőek mellett a kerékpárút-hálózat fejlesztésének egy jelentős része is elsősorban a
turizmus érdekeit szolgálja, hiszen itt ehhez különösen jó adottságok vannak.
Ez a cél illeszkedik a Településfejlesztési Koncepció harmadik pontban ismertetett 2. és 6.
céljához.

T3: Népességmegtartó képesség javítása és az elöregedés folyamatának megállítása
az életkörülmények és életkilátások javításával; a társadalmi egyenlőtlenségek
mérséklése, megszüntetése
Gyomaendrődön a népesség folyamatosan fogy és öregszik még az egyébként magas megyei
átlagnál is fokozottabb mértékben. A külterületeken és az egyéb belterületeken élők nehezen
jutnak hozzá a helyi szolgáltatásokhoz, a lakosság életkörülményei romlanak, szegregátumnak
tekinthető területek alakultak ki. A végső elérendő állapotot az egészséges, minél magasabb
komfortfokozatú lakásban, minőségi életszínvonalon élő lakosság jelenti, ahol mindenki egyenlő
módon hozzáfér a szolgáltatásokhoz. Jelen tematikus cél a szegregátum-mentes várost, a
leszakadó hátrányos rétegek felzárkózását is célozza.
A fenti célok eléréséhez az önkormányzat részéről, az egészségügyi és szociális szolgáltatások
fejlesztésére, a szociális szolgáltatásokban dolgozók szakmai képzésére finanszírozási forrás
biztosítandó, emellett lakossági egészségtudatosság erősítése szükséges. Ezeken túl a
vezetékes ill. hálózatos infrastruktúra teljes kiépítése is szükséges a város teljes területén, ill.
azokon a területeken, ahol a városi hálózathoz történő csatlakoztatás gazdaságtalan, helyi pótló
rendszerek kiépítése szükséges.
Ez a cél illeszkedik a Településfejlesztési Koncepció harmadik pontban ismertetett 4. és 5.
céljához.

T4: Fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása, energiafelhasználás
racionalizálása, a megújuló energiák fokozatos elterjesztése
Gyomaendrőd gazdag természeti adottságokban (Hármas-Körös, holtág-rendszer, termálvíz,
napsütés, természetvédelmi területek), értékekben, amelyek védelme rendkívül fontos, azonban
ezek a lehetőségekhez képest egysíkúan illetve alulhasznosítottak. A települési lakosság
foglalkoztatási lehetőségeit javíthatná a helyi adottságokra építő turizmus, a helyi intézmények,
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vállalkozások fenntartási költségeit pedig nagymértékben csökkenthetné a megújuló természeti
kincsek energetikai hasznosítása. A helyi zöldfelületek, rekreációs területek fejlesztése a
lakosság egészségi állapotának javításához járulna hozzá. A természeti adottságok mellett a
számos épített érték megőrzése, korszerűsítése, a hagyományos városkép megtartása mind
önkormányzati, mind pedig egyéb tulajdonosi feladat is.
Jelentős probléma a bel- és csapadékvíz, valamint a központi belterületen kívüli területek
szennyvízcsatorna hiánya, a burkolatlan utak magas aránya. amelyeket mindenképp orvosolni
szükséges.
A rendelkezésre álló napenergia és termálvíz hőjének hasznosítása részben önkormányzati,
részben vállalkozói formában lehetséges, ennek megvalósítása is szükséges az előzőeken túl.
A fenti célok eléréséhez szükséges az önkormányzat, az érintett közútkezelők, a Nemzeti Park
Igazgatósága érdekeinek összehangolása, a megfelelő területek rendelkezésre állása, a
közfoglalkoztatási lehetőségek e cél érdekében történő kihasználása, valamint a települési
szemléletmód-formálás, a környezettudatos, energiatudatos gondolkodásmód elterjesztése.
Ez a cél illeszkedik a Településfejlesztési Koncepció harmadik pontban ismertetett 3., 4. és 6.
céljához.
3.2.2 Városrészi szintű területi célok

A középtávú területi célok a megalapozó vizsgálat részletes városi és városrészi szintű
helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján kerülnek megfogalmazásra.
A városrészi célok meghatározásának alapelvei:
A városrészi célok kifejezetten az adott városrészre jellemző problémák megoldását
célozzák, továbbá elősegítik az egész városra megfogalmazott célok elérését is.
A város egészére vonatkozó általánosabb problémák nem specifikusan városrészi, hanem
városi célként kerülnek megfogalmazásra.
Városrészi célok:
V1: Endrődi városrész – Alközponti funkció megerősítése párhuzamosan a településkép
javításával párhuzamosan
V1.1 Alközponti funkció erősítése, intézmények korszerűsítése
V1.2 Infrastrukturális ellátottság teljes kiépítése
V1.3 Turisztikai potenciál fejlesztése
V1.4 Városközpont rehabilitációja
V1.1. Alközponti funkció erősítése, intézmények korszerűsítése
A város kialakulásának sajátos története miatt ma is kétpólusú a település. Elhatározott szándék,
hogy ezt meg is tartják. Éppen ezért az Endrődi városrészben levő intézmények teljes körű
akadálymentesítését, energetikai korszerűsítését el kell végezni ahhoz, hogy az itt levő
intézmények a gyomai városrészben levőkkel „egyenrangúak” legyenek. Intézményi bővítésnél
megfontolandó, hogy akár újként is ebbe a városrészbe telepítsék azt.
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V1.2: Infrastrukturális ellátottság teljes kiépítése
A városrészben vannak olyan utcák, területrészek, ahol a szennyvízhálózat még nem épült ki. A
hálózat teljessé tétele szükséges, továbbá el kell érni, hogy a lehetőséggel rendelkező ingatlanok
minél magasabb arányban, közel 100%-ban rákössenek a hálózatra.

V1.3: Turisztikai potenciál fejlesztése
Az Endrődi városrész katolikus gyökerekkel rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan elindult a
zarándokturizmus (Szent László zarándokút) létesítményeinek kiépítése. Ennek
továbbfejlesztése indokolt. Ezen túl két holtág van a városrészben, melyek bekapcsolása a
turisztikai kínálatba (legalább Révzug) indokolt. E mellett minden egyéb, a turizmus bővülését
elősegítő fejlesztés is az egész város turisztikai fejlődéséhez hozzájárul. Cél a vendéglétszám
növelése, közvetve a foglalkoztatás bővülése.

V1.4: Városközpont rehabilitációja
A kétpólusú város egyik központja Endrőd. Itt az egykori településközpont – ami a katolikus
templom tágabb környezetét jelenti – teljes rehabilitációja megvalósítandó. Ezen belül el kell
végezni az épületek felújítását – különös tekintettel a történeti épületekre – a közterületek
(közlekedési területek és zöldfelületek) megújítását is. Ez a rehabilitáció egyrészt javítja a helyi
lakosok életminőségét, másrészt elősegíti a turisztikai vonzerő erősödését is.
V2: Besenyszeg-Magtárlapos városrész – Teljes városi szövet kiépítése turisztikai,
gazdasági fejlesztéssel
V2.1 Gazdasági területek komplex fejlesztése
V2.2 Teljes városszövet kialakítása, azaz a két egykor önálló település összeépítése
V2.3 Turisztikai potenciál fejlesztése
V2.4 Megújuló energiák hasznosítása

V2.1: Gazdasági területek komplex fejlesztése
Ebben a városrészben található az Ipari Park, amely a gazdaságfejlesztés elsődleges célterülete.
A közútfejlesztés folyamatban van önkormányzati beruházásként, az iparvágány kiépítése
elsősorban gazdasági szereplők által lehetséges. Ezen a területen az Önkormányzat feladata a
lehetőség tudatosítása, a kiépítés ösztönzése. A további infrastrukturális fejlesztésekbe
közvetlenül és közvetve szervezőként is részt vesz az Önkormányzat. A volt ENCI telephelyhez
érkező teherforgalom leállása a főúton fennakadásokat eredményez; az Önkormányzat megfelelő
parkoló kialakításával javíthat a kialakult helyzeten. Ugyanakkor a tervezett energetikai
fejlesztések a gazdasági szereplők számára is hasznosak, hiszen költségcsökkentőek. Az

ITS DA Konzorcium

Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
STRATÉGIA

Inkubátorházhoz kapcsolódó lehetőségek folyamatos fejlesztésével szintén élhet az
Önkormányzat.
V2.2: Teljes városszövet kialakítása, azaz a két egykor önálló település összeépítése
A főút mindkét oldalán hiányzik a települési szövet Endrőd és Gyoma között. Így az alakulhat ki a
várost nem ismerő utazóban e terület elérésekor, hogy már a városon kívül van. Ez a helyi
lakosság számára sem pozitív látvány, így mindenképpen jogos az igény az összeépítésre.
Természetesen itt nem kizárólag beépített területekre kell gondolni, hanem tervezett
zöldterületek, sportterületek is szerepet kell kapjanak az összekapcsolásban.

V2.3: Turisztikai potenciál fejlesztése
Ebben a városrészben található a Fűzfás-zug, amely csaknem teljes mértékben beépítetlen
terület a holtág ölelésében. A központi elhelyezkedése és a beépítetlenül maradt terület
alkalmassá teszi arra, hogy a holtág-rendszer hasznosítását szolgáló központi fejlesztés itt
valósuljon meg, ez legyen a komplex turisztikai fejlesztés kulcseleme.

V2.4: Megújuló energiák hasznosítása
Ebben a városrészben vannak olyan periférikus elhelyezkedésű önkormányzati területek, ahol a
napenergia hasznosítására „erőmű” építhető meg önkormányzati beruházásként, áramtermelési
céllal. A jelenleg rendelkezésre álló terület lehetőség vagy szükség esetén bővíthető.
Amennyiben a városrészi fejlesztések megvalósulnak, ahhoz a termálvíz kínálta energiák
hasznosítása is lehetséges ezen a területen.
V3: Gyomai városrész – Intézmények fejlesztése a környezetük revitalizációjával együtt
V3.1 Intézmények komplex energetikai fejlesztése
V3.2 Turisztikai potenciál fejlesztése
V3.3 Közúti közlekedés komplex fejlesztése
V3.4 Városközpont rehabilitációja

V3.1: Intézmények komplex energetikai fejlesztése
Az önkormányzati tulajdonban és/vagy fenntartásban levő intézmények legnagyobb része ebbe a
városrészbe koncentrálódik. Ezek komplex energetikai korszerűsítése (hőszigetelés, megújuló
energiák használata) költségcsökkentés és környezetvédelem miatt szükséges és indokolt.
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V3.2: Turisztikai potenciál fejlesztése
Gyomaendrőd egyik turisztikai vonzereje jelenleg a Liget Fürdő. A turisztikai vonzerő
fejlesztéséhez ennek fejlesztése, a kapcsolódó szolgáltatások kiépítése is feltétlenül szükséges,
de nem elégséges. A folyamatban levő beruházások befejezése (látogatóközpont), szálláshelyek
létesítése elemi érdek.
V3.3: Közúti közlekedés komplex fejlesztése
Az intézményi koncentráció miatt időszakosan parkolási problémák jelennek meg. Ennek
megoldása, az átvezető főútszakasz kritikus csomópontjainak átépítése, a kerékpározási
lehetőségek javítása megoldandó feladat. Ezen túl a környezeti problémák csökkentése
érdekében az elkerülő út kérdését folyamatosan szükséges napirenden tartani.

V3.4: Városközpont rehabilitációja
A kétpólusú város másik központja Gyoma. Itt az egykori településközpont – ami a református
templom tágabb környezetét jelenti – teljes rehabilitációja megvalósítandó. Ezen belül el kell
végezni az épületek felújítását – különös tekintettel a történeti épületekre – a közterületek
(közlekedési területek és zöldfelületek) megújítását is. Ez a rehabilitáció egyrészt javítja a helyi
lakosok életminőségét, másrészt elősegíti a turisztikai vonzerő erősödését is.
V4: Nagylapos városrész – Szociális városrehabilitáció
V4.1 Infrastruktúra fejlesztése
V4.2 Szociális ellátó funkció létrehozása

V4.1: Infrastruktúra fejlesztése
A városrészben több utca burkolatlan. Ezek pótlása szükséges. A területen egyáltalán nincs
szennyvízhálózat, a telkenkénti zárt gyűjtő hosszabb távon nem megoldás, ezért helyi kistisztító
telepítése indokolt.

V4.2: Szociális ellátó funkció létrehozása
A városrészben viszonylag magas a fiatalabb korosztály aránya, viszont helyben nincs
semmilyen gyermek-elhelyezési lehetőség. Ennek megoldása – akár családi napközivel a
bölcsődés és óvodás korúak részére egyaránt – szükséges, mert ez is növelheti a mobilitást, a
munkához jutás esélyét az itt lakók számára. Ezzel együtt a közösségi tér felújítása is szükséges.
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V5: Öregszőlő városrész – Szociális városrehabilitáció
V5.1 Szociális városrehabilitáció
V5.2 Infrastrukturális fejlesztés

V5.1: Szociális városrehabilitáció
A városrészben folyamatosan emelkedik az alacsony státuszú lakosság száma és aránya
egyaránt. Ezzel párhuzamosan nő a leromlott állapotú, hiányos infrastruktúrával ellátott lakások
száma a lakásállományon belül. Ennek a trendnek a megállítása, megfordítása szükséges a
rehabilitáció keretein belül.

V5.2: Infrastrukturális fejlesztés
A városrész területén még a vezetékes ivóvíz sem teljesen kiépített, elektromos hálózat van.
Ezek kiegészítésére szükséges valamennyi hálózat (elektromos-, víz, szennyvíz-, csapadékvíz,
burkolt közút) teljes kiépítése. A szennyvíz esetén tanulmányterv alapján dönteni kell: helyi
tisztító vagy a városi hálózathoz történő csatlakozás a gazdaságosabb. Ezek a hálózatok az
alapvető életfeltételekhez, létbiztonsághoz szükségesek.
V6 Északi külterület – Turisztikai kínálat fejlesztése a természeti értékek megőrzésével
V6.1 Turisztikai kínálat komplex fejlesztése
V6.2 Infrastrukturális ellátás kiterjesztése

V6.1: Turisztikai kínálat komplex fejlesztése
A városi holtágak többsége az északi külterületen található. Ezek bekapcsolása különböző
funkciókkal az aktív turisztikai kínálatba a jelenlegi lehetőségek bővítésével mindenképpen
szükséges. Ezen túl az Ecsegi puszták természetvédelmi területei is itt találhatóak, ezek is részét
kell képezzék a turisztikai kínálatnak.

V6.2: Infrastrukturális ellátás kiterjesztése
A holtágak által körülölelt területek jelentős része üdülőkkel beépített. Ezeknek nincs vezetékes
infrastruktúra-ellátása. Az ellátás Kocsorhegy lakóépületei esetében is hiányos. A környezeti
minőség javítása érdekében szükséges a hálózatok kiépítése ill. pótlása.
V7 Déli külterület – Mezőgazdasági termelés feltételrendszerének javítása
V6.1 Öntözési lehetőség kiépítése
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V7.1: Öntözési lehetőség kiépítése
A külterület déli része jó termőhelyi adottságokkal rendelkezik, továbbá a holtágakból kiépíthető
az öntözési lehetőség. Ez az országon belül is döntő fontosságú, kiemelt cél, így az előzmények
alapján ez itt is kiemelt fontosságú. Ennek következtében a termelési szerkezet átalakítható,
lehetőség nyílik a magasabb hozzáadott értéket jelentő és a hagyományos helyi növények
termesztésére.

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.
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Déli

termelés

JÖVŐKÉP
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külterület: Mezőgazdasági
feltételrendszerének javítása

V6.2 Infrastrukturális ellátás kiterjesztése

V6.1 Turisztikai kínálat komplex fejlesztése

a természeti értékek megőrzésével

Népességmegtartó képesség javítása és
az elöregedés folyamatának megállítása
az életkörülmények és életkilátások
javításával; a társadalmi
egyenlőtlenségek mérséklése,
megszüntetése
Északi külterület: Turisztikai kínálat fejlesztése

A lakosság életkörülményeinek javítása, a
meglevő társadalmi különbségek
csökkentése.

V5.2 Infrastrukturális fejlesztés

V5.1 Szociális városrehabilitáció

városrehabilitáció

Öregszőlő városrész: Szociális

V4.2 Szociális ellátó funkció létrehozása

V4.1 Infrastruktúra fejlesztése

városrehabilitáció

A turizmus fejlesztése a
helyi egyedi adottságok
kínálta lehetőségek
kihasználásával

Nagylapos városrész: Szociális

V3.4 Városközpont rehabilitációja

V3.3 Közúti közlekedés komplex fejlesztése

V3.2 Turisztikai potenciál fejlesztése

V3.1 Intézmények komplex energetikai fejlesztése

ÁTFOGÓ CÉLOK

A helyi gazdaság versenyképességének
fokozása, értékteremtő foglalkoztatás és
az aktivitás növelése.

környezetük revitalizációjával együtt

Gyomai városrész: Intézmények fejlesztése a

TEMATIKUS
CÉLOK

A helyi gazdaság infrastrukturális
környezetének fejlesztése, a
makroszintű közlekedési
kapcsolatok kialakítása, a
mezőgazdaság fejlesztése
öntözési lehetőség kialakításával

V2.4 Megújuló energiák hasznosítása

V2.3 Turisztikai potenciál fejlesztése

V2.2 Teljes városszövet kialakítása, azaz a két
egykor önálló település összeépítése

V2.1 Gazdasági területek komplex fejlesztése

kiépítése turisztikai, gazdasági fejlesztéssel

Besenyszeg-Magtárlapos: Teljes városi szövet

V1.4 Városközpont rehabilitációja

V1.3 Turisztikai potenciál fejlesztése

V1.2 Infrastrukturális ellátottság teljes kiépítése

V1.1 Alközponti funkció erősítése, intézmények
korszerűsítése

Endrődi

városrész: Alközponti funkció
megerősítése párhuzamosan a településkép
javításával párhuzamosan

TERÜLETI
(VÁROSRÉSZI) CÉLOK

Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
36

3. ábra: Gyomaendrőd városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig

A város népességmegtartó erejének növelése a lakosság életkörülményének, életszínvonalának javításával, a kulturális és természeti értékek,
különösen a holtág-rendszer megőrzését szem előtt tartó stabil gazdasági háttérben.

A természeti környezet megőrzése, a
környezettudatosság fejlesztése, az
energiahatékonyság javítása.

Fenntartható, élhető, minőségi
környezet kialakítása,
energiafelhasználás
racionalizálása a megújuló
energiák fokozatos elterjesztése

Városrészek / Tematikus
célok

V1 Endrődi városrész
V2 Besenyszeg-Magtárlapos
V3 Gyomai városrész
V4 Nagylapos
V5 Öregszőlő
V6 Északi külterület
V7 Déli külterület

Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia
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környezet kialakítása,
energiafelhasználás racionalizálása,
a megújuló energiák fokozatos
elterjesztése

T4: Fenntartható, élhető, minőségi

javítása és az elöregedés
folyamatának megállítása az
életkörülmények és életkilátások
javításával; a társadalmi
egyenlőtlenségek mérséklése,
megszüntetése

T3 Népességmegtartó képesség

egyedi adottságok kínálta
lehetőségek kihasználásával

T2: A turizmus fejlesztése a helyi

környezetének fejlesztése, a
makroszintű közlekedési kapcsolatok
kialakítása, a mezőgazdaság
fejlesztése öntözési lehetőség
kialakításával

T1: A helyi gazdaság infrastrukturális
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6. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások
Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési
jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projektek a Stratégia
kidolgozásakor rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben,
vázlatosan és lényegre törően kerülnek ismertetésre. Az ITS operatív jellege nem feltételezi a
projektek teljes körű és részletekbe menő kifejtését. Így természetesen különböző
előkészítettségű projektek kerülnek egymás mellé: a csak ötlet szintjén létező és a már
engedélyezett vagy akár kivitelezési dokumentációval is rendelkező projekt.
A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több tényező
is indokolja:
a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd fontossági
meghatározásra kerülhessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdáknál
körvonalazódó fejlesztési elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai célokhoz
igazodóan reális lehetőség nyíljon konkrét projektek megvalósítására;
az előkészítettség különböző fázisában lévő projekt-elképzelések egymáshoz optimálisan
illeszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia céljainak
eléréséhez.
Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat
azonosítottuk:
Kulcsprojektek
A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely
(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél
nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb
összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy
azok hatásai érvényesülésének.
Hálózatos projektek
Azok, amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből állnak, a város
egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a projektelemek egy együttműködő
rendszer elemeit képezik.
Akcióterületi projektek
Olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések, amelyek
egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek
megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára
megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, volumenük, így várható hatásuk is
akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a kijelölt akcióterületen.
Egyéb projektek
A fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, egy vagy több
városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között
beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek.
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A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az
ITS középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják. Ugyanakkor
vannak olyan akcióterületi projektek, amelyeket más csoportba is be lehet (esetleg be is kell)
sorolni.

4.1 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település
egésze szempontjából jelentős fejlesztések
4.1.1 Kulcsprojektek

Kulcsprojektek fogalma: "A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető
feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem
valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami
jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések
megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.
Gyomaendrőd esetében négy kulcsprojekt megvalósítása tervezett, melyek a fejlődés alapjai.
7. táblázat: 1. Holtágak rendszerelvű turisztikai hasznosítása

Projekt neve: 1. Holtágak rendszerelvű turisztikai hasznosítása
Tartalma:
A Fűzfás-zug közúti kapcsolatának kiépítése híddal, a terület közművesítése, a hasznosítási
lehetőség megkezdése (sport, zöld, vízi-sportok, szállás). Kapcsolódó beruházásként a
Városháza tágabb környezetének komplex rendezése a Fűzfás-zugi beruházások
figyelembevételével.
Ezen kívül tanulmányterv készítése után – amelyben pontosan meghatározható – valamennyi
holtág szükség szerinti közművesítése a már meglevő és a tervezett hasznosításokhoz
igazodóan.
A Liget Fürdő és környezete további fejlesztései.
A TDM szervezeten belül az elfogadott hasznosításokhoz igazodóan komplex turisztikai
marketingterv kidolgozása, a reklámozás megkezdése. Az elfogadott fejlesztések alapján azok
tudatosítása a lakosságban közreműködésük elnyerése érdekében (pl. apartman-hálózat
kialakítása). Intenzív kapcsolat kiépítése a párhuzamos kínálatok elkerülése érdekében a megye
további turisztikai szereplőivel (önkormányzatok, civil szereplők, gazdasági társaságok és
szervezeteik).
Legfontosabb kapcsolódások:
Ez a projekt gyakorlatilag minden egyéb turisztikai fejlesztéshez kapcsolódik, a kölcsönhatások
nem megkerülhetők.
Helyszíne:
Fűzfás-zug, kapcsolódó településközponti vegyes terület a Városháza környezetében, Liget
Fürdő, holtágak
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2017-2022
Költségbecslés:
1.600.000+800.000+350.000EFt=2.750.000EFt
Lehetséges források:
TOP 2.2. (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés)
TOP 5.2. (A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok)
VP (Vidékfejlesztési program)
GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program)
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8. táblázat: Napelemes kiserőmű

Projekt neve: 2. Napelemes kiserőmű
Tartalma:
Bővíthető módon indulásként min. 1MW teljesítményű napelem-erőmű kiépítése. A bővítmény is
min. 1MW.
Legfontosabb kapcsolódások:
Energetikai korszerűsítések, energiaszolgáltatás támogatása szociális alapon
Helyszíne:
indulásként a 3477, 3478/1, 3478/2 és 3479 hrsz-ú területek a Városháza mögött
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016 I-II. félév
Költségbecslés:
1.000.000+1.000.000EFt
Lehetséges források:
KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program)
TOP 3.2. (A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság
növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása)
9. táblázat: Ipari Park fejlesztése

Projekt neve:3. Ipari Park fejlesztése
Tartalma:
Ipari park bővítése, fejlesztése (út, közmű, vasút), munkahelyteremtő és megtérülő beruházások
generálása
Legfontosabb kapcsolódások:
Népességmegtartás munkahelyekkel
Helyszíne:
Ipari Park és kapcsolódó bővítési területek
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016-2018
Költségbecslés:
800.000 EFt
Lehetséges források:
TOP 1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók
GINOP
10. táblázat: Öntözési projekt továbbfejlesztése

Projekt neve:4. Öntözési projekt továbbfejlesztése
Tartalma:
Az igazgatási terület déli részén az öntözési lehetőség kialakítására vonatkozó tanulmányterv
elkészült. Ennek továbbtervezése szükséges (folyamatban van), valamint meg kell valósítani az
Önkormányzat tulajdonában levő létesítményeken a projektelemek kiépítését (átemelők,
szivornyák, csatornák felújítása,…). Felvállalandó egy minta öntözőtelep kiépítése is.
Legfontosabb kapcsolódások:
Saját közigazgatási terület és a szomszédos települések (Hunya, Csárdaszállás)
belvízrendezése,
Helyszíne:
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Projekt neve:4. Öntözési projekt továbbfejlesztése
Fűzfás-zug, külterület déli részén levő csatornahálózat meglevő és tervezett elemei
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016 II. félévétől
Költségbecslés:
20.000.000EFt
Lehetséges források:
KEHOP
TOP 2.1. (Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés)
4.1.2 Hálózatos projektek

A hálózatos projekt fogalma:
 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,
 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,
 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.
A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző
jellegűek, más-más megvalósítójuk van.
Tervezett hálózatos projektek Gyomaendrődön:
11. táblázat: Az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében

Projekt neve: 1. Az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
Tartalma:
A város intézményeinek többsége korszerűtlen, elavult épületekben működik, magas
üzemeltetési, karbantartási költségeket eredményezve. Amennyiben ez az állapot továbbra is
fennmarad, a magas üzemeltetési, karbantartási költségek megmaradnak, sőt tovább
emelkednek, a környezetterhelés növekedésével együtt.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: KLIK, Egyházak, civil szervezetek
projektek: napelemes kiserőmű
Helyszíne:
Az Önkormányzat tulajdonában, működtetésében levő intézmények
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016 -2018
Költségbecslés:
180.000EFt
Lehetséges források:
KEHOP
EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
TOP 3.2. A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energiahatékonyság
növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkodás támogatása
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12. táblázat: Partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel új közösségi terekben

Projekt neve: 2. Partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel új közösségi terekben
Tartalma:
Rendezvények, találkozók szervezése. Közös internetes felület, kapcsolódási pont, állandó
fórum létrehozása
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: NIF, KLIK, vállalkozások
projektek:
Helyszíne:
irreleváns
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016 II. félév
Költségbecslés:
20.000EFt
Lehetséges források:
TOP 5.2.
TOP 5.3. (Helyi közösségi programok megvalósítása)
13. táblázat: Hulladékgazdálkodás fejlesztése, környezettudatosság növelése, zöldenergia
felhasználása

Projekt neve: 3. Hulladékgazdálkodás fejlesztése, környezettudatosság növelése,
zöldenergia felhasználása
Tartalma:
Megelőző programok szervezése oktatási intézményekben. Eszközbeszerzés a szelektív
gyűjtés megvalósításához. Hulladékudvar fejlesztése (esetleges kitelepítése a városból).
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: KLIK, Közszolgáltatók
projektek: megújuló energiák hasznosítása
Helyszíne:
Hulladékudvar, Ipari Park
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Körös-szögi Kistérség települései
Tervezett ütemezés: 2018-tól
Költségbecslés:
EFt
Lehetséges források:
KEHOP
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14. táblázat: Infrastrukturális hálózatok továbbfejlesztése

Projekt neve: 4. Infrastrukturális hálózatok továbbfejlesztése
Tartalma:
Víz-, csatornahálózat kibővítése; Útfelújítások, útépítések, csomóponti korszerűsítések;
Közvilágítási hálózat fejlesztése, bővítése; Külterületi részekre kábel tv, internet szolgáltatás
kiépítése.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: Közszolgáltatók, Közútkezelők, NIF
projektek:
Helyszíne:
a teljes város
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés:
Költségbecslés:
EFt
Lehetséges források:
KEHOP
GINOP
TOP 1.3. (A munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés)
TOP 2.1.
15. táblázat: Közösségi közlekedés fejlesztése

Projekt neve:5. Közösségi közlekedés fejlesztése
Tartalma:
Környező települések elérésének elősegítése; Öregszőlőn út és járda építése; Hunyai összekötő
út építése; Buszmegállók, várók építése, felújítása; Eszközbeszerzés (helyi közlekedés);
Körforgalmi csomópont építése a Hősök terén Közlekedésbiztonság fokozása forgalomirányító
lámpák kihelyezésével nagy forgalmú utak kereszteződéseiben.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: Közútkezelő, Helyi közszolgáltató
projektek: Kerékpárút építések, eszközbeszerzés
Helyszíne:
a helyi közösségi közlekedés útvonala a város területén belül
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, NIF
Tervezett ütemezés: 2015-2017
Költségbecslés:
880.000EFt
Lehetséges források:
TOP 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
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16. táblázat: Városrehabilitáció, zöldfelület megújítás

Projekt neve: 6. Városrehabilitáció, zöldfelület megújítás
Tartalma:
A település zöldfelületeinek, közösségi tereinek, megújítása, egységes településkép kialakítása
Történelmi városrészek rehabilitációja. Parkosítás a kihasználatlan belterületeken
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek:
projektek: Holtágak rendszerelvű turisztikai hasznosítása
Helyszíne:
elsődlegesen a városközpontok (Endrőd, Gyoma) és a két részt összekötő terület
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2017-től kezdődően
Költségbecslés:
500.000EFt
Lehetséges forrás:
TOP 2.1.
17. táblázat: Akadálymentesítés az önkormányzatnál és intézményeinél

Projekt neve: 7. Akadálymentesítés az önkormányzatnál és intézményeinél
Tartalma:
Jelenleg az intézmények nem akadálymentesek. Szükséges a teljes körű akadálymentesítés.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: KLIK
projektek: Az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
Helyszíne:
Az Önkormányzat intézményei
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2015. II. félévétől
Költségbecslés:
EFt
Lehetséges források:
BM forrás
TOP 1.4 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Oktatási intézmények esetében, kapcsolódás 9-es
ponthoz!)
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18. táblázat: Belvízrendezés

Projekt neve: 8. Belvízrendezés
Tartalma:
A város egyes területein ill. egyes utcákban még nincs kiépítve a csapadékvíz elvezető
rendszer, továbbá néhány helyen szükséges részleges megújítás. A IX. ütem megépítése a cél.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek:
projektek: holtágak rendezése (befogadók), öntözés kiépítése
Helyszíne:
A IX. ütemben levő területek, utcák
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2017
Költségbecslés:
70.000EFt
Lehetséges források:
TOP 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
19. táblázat: Bölcsődei és óvodai fejlesztések

Projekt neve: 9. Bölcsődei és óvodai fejlesztések
Tartalma:
A meglevő intézmények belső tereinek korszerűsítése, beszerzéssel az eszközpark megújítása.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: Kistérség, magánműködtetők
projektek: Az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
Helyszíne:
Az Önkormányzat, kistérség említett intézményei
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2017
Költségbecslés:
20.000EFt
Lehetséges források:
TOP 1.4 (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése)
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20. táblázat: Foglalkoztatás növelése, foglalkoztatási együttműködések

Projekt neve: 10. Foglalkoztatás növelése, foglalkoztatási együttműködések
Tartalma:
Gyomaendrőd részesülése a megyei foglalkoztatási paktumból.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: Munkaügyi Központ, Vállalkozások
projektek: Ipari Park fejlesztése
Helyszíne:
irreleváns
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016-2020
Költségbecslés:
125.000EFt
Lehetséges források:
TOP 5.1. (Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok))
21. táblázat: Kulturális intézmények és rendezvények fejlesztése

Projekt neve: 11. Kulturális intézmények és rendezvények fejlesztése
Tartalma:
Művészeti Iskola létrehozása a Művelődési Központban, a könyvtár és a kiállító terek
fejlesztése, meglevő városi rendezvények színvonalának javítása, új rendezvények bevezetése
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény
projektek: 1., 2., 4. és 6. számú hálózatos projekt
Helyszíne:
kulturális intézmények
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016-tól
Költségbecslés:
135.000EFt
Lehetséges források:
TOP 2.1.

4.2 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás
indoklása
Az alábbiakban röviden bemutatásra kerül a Gyomaendrődön lehatárolt nyolc akcióterület. Noha
a módszertan alapján a tervezés jelenlegi fázisában még nem feltétlenül célszerű az
akcióterületek végleges és pontos lehatárolása, ezek jellege és elhelyezkedése már tervezhető,
vagyis az alapvető adottságok alapján előzetesen – a mindenkori módosítás jogát fenntartva –
lehatárolhatóak a fejlesztési területek.
Ugyanakkor az is igaz, hogy az akcióterületi projektek a további kategóriák valamelyikébe is
besorolhatók, így különösen a kulcsprojektek ill. a hálózatos projektek közé, így egy-egy projekt
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ismételten is megjelenhet. Az egyéb projektek között nincs ismétlődés, oda azokat soroltuk be,
amelyek a többi kategória egyikébe se tartoznak.
Az alábbi térkép Gyomaendrőd város hét akcióterületének elhelyezkedését mutatja be. A
lehatárolt akcióterületek a következők:
1. Fűzfás-zug és a Városháza környezete
2. Endrődi városközpont
3. Gyomai városközpont
4. Ipari Park
5. „Cigányváros”
6. Nagylapos
7. Öregszőlő
Akcióterületi lehatárolások
4. térkép: Akcióterületi lehatárolás a Gyomaendrőd egészére

Forrás: saját szerkesztés
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5. térkép: 1-es számú akcióterület lehatárolása

Forrás: Saját szerkesztés

Az akcióterület a Fűzfás-zug területét és a 46-os út déli oldalán a Városháza környezetének
nagyrészt beépítetlen ill. alulhasznosított területeit foglalja magába. A Fűzfás-zug a turisztikai
fejlesztések központi területe. Ugyanakkor a 46-os út déli oldalának hasznosítása nem
választható el, mert a megközelítés, ellátás az út déli oldaláról oldható meg, ill. a Fűzfás-zugi
fejlesztéseknek is van élénkítő hatása a Városháza környezetére. A déli oldalon minimum az út
menti területsáv szervesen kapcsolódik a holtágon belüli területi fejlesztésekhez. A Fűzfás-zug
jelenleg csak egy, a holtágat kettéválasztó – áteresszel ellátott – földfeltöltésen közelíthető meg.
A területen nincs közmű, gyakorlatilag beépítetlen. A hasznosítás mezőgazdasági jellegű (kert,
szántó).
6. térkép: 2-es számú akcióterület lehatárolása

Az akcióterület az endrődi városközpont területét fedi le. Ez elsősorban városrehabilitációs
terület. Ez volt az önálló Endrőd központja. Meghatározó eleme a katolikus templom. A főutak
mentén zártsorú beépítés található, zömmel földszintes kialakítással. Egy-egy emeletes épület is
van közöttük. Vegyesen találhatók meg ezekben a lakó és az intézményi vagy szolgáltató
funkciók egyaránt.
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7. térkép: 3-as számú akcióterület lehatárolása

Az akcióterület a gyomai városközpont területét fedi le. Ez elsősorban városrehabilitációs terület.
Ez volt az önálló Gyoma központja. Meghatározó elemei a református templom, a XX. század
elején épült zömmel egyemeletes oktatási intézmények, a szálloda, a Járási Hivatal épülete (volt
városháza) valamint az utcasorba beépült katolikus templom. A főutak mentén zártsorú jellegű
beépítés található, zömmel földszintes kialakítással, de a ma szokásos épületmagasságokkal ez
inkább az egyemeletes beépítés hatását kelti. Egy-egy emeletes épület is van közöttük.
Vegyesen találhatók meg ezekben a lakó és az intézményi vagy szolgáltató funkciók egyaránt.
8. térkép: 4-es számú akcióterület lehatárolása

Az Ipari Park területe a Budapest-Lőkösháza vasútvonal nyugati oldalán terül el. Jelenleg a 46-os
út irányából van feltárva közúti kapcsolattal, így a területnek elsősorban az északi része épült be.
Az Ipari Parktól délre is gazdasági felhasználású területek vannak. A két beépített területrész
között van a beépítetlen, szabad terület. Gazdaságfejlesztési akcióterület.
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9. térkép: 5-ös számú akcióterület lehatárolása

Az akcióterület gyakorlatilag a „Cigányváros” területét fedi le. El lehet mondani, hogy kizárólag
lakóházakból áll. Sok az üres épület annak ellenére, hogy a terület összközműves. A szabad
közterületeknek gyakorlatilag nincs funkciója, az északi részen levő egykori temető pedig teljesen
elhanyagolt. A szociális városrehabilitáció akcióterülete.
.
10. térkép: 6-os számú akcióterület lehatárolása

Az akcióterület Nagylapos teljes belterületét lefedi. Csak lakófunkció található meg az
épületekben. Az épületállomány vegyes. vannak itt XX. század elején épült lakóházak és
megtalálhatjuk a 60-as, 70-es évek sátortetős épületeit is. Vezetékes víz és elektromos hálózat
van csak a területen. A szociális városrehabilitáció akcióterülete.
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11. térkép: 7-es számú akcióterület lehatárolása

Öregszőlő Endrőd egykori szőlőskertje. Ma külterületi lakóterületként definiálhatjuk, amely az
egykori sortanyás beépítés jellegzetességeit mutatja. Az épületek földszintesek. A lakófunkciók
mellett a főutakhoz szorosan kapcsolódva két élelmiszerüzlet, az egykori iskolaépületben pedig
idősotthon található. Nincs vezetékes infrastruktúra – elektromos hálózat kivételével – az utak a
két országos út kivételével burkolatlanok. A szociális városrehabilitáció akcióterülete.

4.3 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó
fejlesztések összefoglaló bemutatása
A hét akcióterületen megvalósuló projekteket az alábbiakban ismertetjük részletesen.
4.3.1 1. számú akcióterület: Fűzfás-zug és a Városháza környezete

A Fűzfás-zug a turisztikai fejlesztések kulcsterülete. A megvalósítandó fejlesztések közül az egyik
terület a szükséges infrastruktúra kiépítése. Ezen belül híd a holtág felett a közúti megközelítés
biztosítására, feltáró utak kiépítése, ezt megelőzően a vezetékes infrastruktúra (víz, szennyvíz,
csapadékvíz, elektromos energia, gáz, internet) kiépítése. A közművesítés után
megvalósulhatnak a sport- és szabadidős létesítmények. Ezt követően – valószínűleg már
vállalkozók által – további szolgáltatások (szállás, étterem,…) épülhetnek ki. Ezek az 1. számú
kulcsprojekt részei.
A Városháza környezete nagyrészt beépítetlen, rendezetlen. A terület hasznosítása szükséges.
Az egyik terület a Fűzfás-zug közlekedési rendszerének déli csomópontjaként rendezendő,
hiszen e nélkül korrekt kapcsolat nem alakítható ki. A további főút menti területeken
szolgáltatások megjelenése várható, tervezhető. A Városháza közvetlen környezetében
zöldfelületi hasznosítás reális, de akár további intézmények is megjelenhetnek itt. Az akcióterület
déli, belterületi határhoz közeli területein a 4. számú kulcsprojekt épülhet fel, továbbá lehetséges
a termálvíz hőhasznosításához kapcsolódó létesítmény (kút hőcserélővel) is.úű
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4.3.2 2. számú akcióterület: Endrődi városközpont
22. táblázat: Endrődi városi alközpont rehabilitációja

Projekt neve: Városi alközpont rehabilitációja
Tartalma:
Az egykori településközpont közösségi épületeinek külső-belső megújítása, közlekedési
területek (gyalogosok, kerékpárosok és járművek által használt) korszerűsítése, zöldfelületek
megújítása.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: épületek tulajdonosai
projektek: 1. számú kulcsprojekt, 1., 2., 4., 5., és 6. számú hálózatos projekt
Helyszíne:
Endrődi városközpont
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés:
Költségbecslés:
200.000EFt
Lehetséges források:
TOP 2.1.
4.3.3 3. számú akcióterület: Gyomai városközpont
23. táblázat: Gyomai városi alközpont rehabilitációja

Projekt neve: Városi alközpont rehabilitációja
Tartalma:
Az egykori településközpont közösségi épületeinek külső-belső megújítása, közlekedési
területek (gyalogosok, kerékpárosok és járművek által használt) korszerűsítése, zöldfelületek
megújítása.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: épületek tulajdonosai
projektek: 1. számú kulcsprojekt, 1., 2., 4., 5., és 6. számú hálózatos projekt
Helyszíne:
Gyomai városközpont
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés:
Költségbecslés:
300.000EFt
Lehetséges források:
TOP 2.1.
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4.3.4 4. számú akcióterület: Ipari Park
24. táblázat: Ipari Park területének felhasználása

Projekt neve: Ipari Park területének felhasználása
Tartalma:
A 3. számú kulcsprojekt megvalósítása mellett, részben azzal párhuzamosan Vállalkozások
által megvalósítandó beruházások (részben építés, részben eszközbeszerzés (többlet és/vagy
modernizáció).
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: Vállalkozások
projektek: 3. számú kulcsprojekt, 3. és 10. számú hálózatos projekt
Helyszíne:
Ipari Park
Projektgazda:
az egyes Vállalkozások
Tervezett ütemezés:
Költségbecslés:
EFt
Lehetséges források:
TOP
GINOP
4.3.5 5. számú akcióterület:”Cigányváros”
25. táblázat: „Cigányváros” területén szociális városrehabilitáció

Projekt neve: „Cigányváros” területén szociális városrehabilitáció
Tartalma:
A terület közterületeinek rendezése, funkciók létrehozásával (játszótér, sportolási célú
berendezések – szabadtéri fittness, kosárlabda, asztalitenisz – ). Bérlakások kialakítása az
üresen álló ingatlanokon, a további épületek rendbetétele. Szolgáltatóház építése.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek: Roma nemzetiségi Önkormányzat
projektek: 2., 3., 5., 6. és 10. számú hálózatos projekt
Helyszíne:
„Cigányváros”
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016-tól
Költségbecslés:
250.000EFt
Lehetséges források:
TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja
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4.3.6 6. számú akcióterület: Nagylapos
26. táblázat: Nagylapos területén szociális városrehabilitáció

Projekt neve: Nagylapos területén szociális városrehabilitáció
Tartalma:
Hiányzó infrastruktúra kiépítése (szennyvíz, útburkolatok, internet, kábel tv), közösségi terek
fejlesztése, alapellátás bővítése.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek:
projektek: 1., 2., 3., 4., 5., 7. és 10. számú hálózatos projekt
Helyszíne:
Nagylapos
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016-tól
Költségbecslés:
190.000EFt
Lehetséges források:
TOP 4.3.
4.3.7 7. számú akcióterület: Öregszőlő
27. táblázat: Öregszőlő területén szociális városrehabilitáció

Projekt neve: Öregszőlő területén szociális városrehabilitáció
Tartalma:
Hiányzó infrastruktúra kiépítése (víz, szennyvíz, gáz, útburkolatok, internet, kábel tv), közösségi
terek fejlesztése,
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek:
projektek: 4. számú kulcsprojekt1., 2., 3., 4., 5., 7. és 10. számú hálózatos projekt
Helyszíne:
Öregszőlő
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2016-tól
Költségbecslés:
300.000EFt
Lehetséges források:
TOP 4.3.
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4.4 Egyéb projektek
28. táblázat: Kertészeti inkubátorház létrehozása

Projekt neve: 1. Kertészeti inkubátorház létrehozása
Tartalma:
Geotermikus energia felhasználásával működő Kertészeti inkubátorház létrehozása külső
mezőgazdasági területeken.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek:
projektek: 4. számú kulcsprojekt
Helyszíne:
a közigazgatási terület déli része
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2017-2019
Költségbecslés:
EFt
Lehetséges források:
GINOP
VP
29. táblázat: Piaccsarnok építése

Projekt neve. 2. Piaccsarnok építése
Tartalma:
A fedett és zárt piaci árusítás elősegítésére csarnoképítés.
Legfontosabb kapcsolódások:
szervezetek:
projektek: 4. számú kulcsprojekt
Helyszíne:
A Piac területe
Projektgazda:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tervezett ütemezés: 2018.
Költségbecslés:
35.000EFt
Lehetséges források:
TOP 1.1.
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4.5 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz

30. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata
Középtávú városi célok (tematikus célok)
T1. A helyi gazdaság infrastrukturális
környezetének fejlesztése, a makroszintű
közlekedési kapcsolatok kialakítása, a
mezőgazdaság fejlesztése öntözési
lehetőség kialakításával

T2. A turizmus fejlesztése a helyi egyedi
adottságok kínálta lehetőségek
kihasználásával
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Kulcsprojektek

Ipari Park fejlesztése
Napelemes kiserőmű
Öntözési projekt továbbfejlesztése

Napelemes kiserőmű
Holtágak rendszerelvű turisztikai
hasznosítása

Hálózatos projektek
Közösségi közlekedés fejlesztése
Infrastrukturális hálózatok
továbbfejlesztése
Foglalkoztatás növelése,
foglalkoztatási együttműködések
Belvízrendezés
Infrastrukturális hálózatok
továbbfejlesztése
Kulturális intézmények és
rendezvények fejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
Belvízrendezés

Akcióterületi projektek
Endrődi városi alközpont
rehabilitációja
Gyomai városi alközpont
rehabilitációja
Ipari Park területének felhasználása
Fűzfás-zug és a Városháza
környezetének rendezése
Endrődi városi alközpont
rehabilitációja
Gyomai városi alközpont
rehabilitációja
Fűzfás-zug és a Városháza
környezetének rendezése

Egyéb projektek

Kertészeti inkubátorház
létrehozása
Piaccsarnok építése
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Középtávú városi célok (tematikus célok)

T3. Népességmegtartó képesség javítása
és az elöregedés folyamatának megállítása
az életkörülmények és életkilátások
javításával; a társadalmi egyenlőtlenségek
mérséklése, megszüntetése

T4. Fenntartható, élhető, minőségi
környezet kialakítása, energiafelhasználás
racionalizálása, a megújuló energiák
fokozatos elterjesztése
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Kulcsprojektek

Napelemes kiserőmű
Öntözési projekt továbbfejlesztése

Napelemes kiserőmű
Öntözési projekt továbbfejlesztése

Hálózatos projektek
Közösségi közlekedés fejlesztése
Infrastrukturális hálózatok
továbbfejlesztése
Partneri viszony kialakítása a civil
szervezetekkel új közösségi terekben
Akadálymentesítés az
önkormányzatnál és intézményeinél
Az oktatási, egészségügyi és kulturális
intézmények korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
Bölcsődei és óvodai fejlesztések
Foglalkoztatás növelése,
foglalkoztatási együttműködések
Kulturális intézmények és
rendezvények fejlesztése
Városrehabilitáció, zöldfelület
megújítás
Belvízrendezés

Az oktatási, egészségügyi és kulturális
intézmények korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
Infrastrukturális hálózatok
továbbfejlesztése
Hulladékgazdálkodás fejlesztése,
környezettudatosság növelése,
zöldenergia felhasználása
Városrehabilitáció, zöldfelület
megújítás
Belvízrendezés

Akcióterületi projektek

Egyéb projektek

Endrődi városi alközpont
rehabilitációja
Gyomai városi alközpont
rehabilitációja
„Cigányváros” területén szociális
városrehabilitáció
Nagylapos területén szociális
városrehabilitáció
Öregszőlő területén szociális
városrehabilitáció

Endrődi városi alközpont
rehabilitációja
Gyomai városi alközpont
rehabilitációja
Fűzfás-zug és a Városháza
környezetének rendezése
„Cigányváros”” területén szociális
városrehabilitáció
Nagylapos területén szociális
városrehabilitáció
Öregszőlő területén szociális
városrehabilitáció

Piaccsarnok építése
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4.6 A fejlesztések ütemezése
A következő táblázat a stratégia időtávján belül tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az
ütemezés a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a tervezett
fejlesztések:
Indokoltságát, szükségszerűségét,
Jelenlegi előkészítettségi szintjét
Az egyes fejlesztések egymásra épülését, a társadalmi és gazdasági multiplikátor hatását
Helyi társadalom általi elfogadottságát és támogatottságát,
Finanszírozhatóságát.
a támogatási források megszerzésének lehetőségeit
a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát,
a bevonható magánforrások mértékét,
a létrehozott kapacitások fenntarthatóságát.
a projekttípusokra jellemző korábbi projekt előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó
tapasztalatokat
Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati
felhívások a várt ütemezéstől eltérően jelennek meg, az ütemterv a változások figyelembevételével módosításra
kerülhet.
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31. táblázat A fejlesztések ütemezése

2

4. Öntözési projekt továbbfejlesztése

2016. június

1

Hálózatos fejlesztések

2
2
2

1. Az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények
korszerűsítése az energiatudatosság jegyében
2. Partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel új
közösségi terekben
3. Hulladékgazdálkodás fejlesztése, környezettudatosság
növelése, zöldenergia felhasználása

2016. január

2018. január

2016. június
2018.

2

4. Infrastrukturális hálózatok továbbfejlesztése

2

5. Közösségi közlekedés fejlesztése

2015. január

2

6. Városrehabilitáció, zöldfelület megújítás

2017.

2

7. Akadálymentesítés az önkormányzatnál és intézményeinél

2015. június

2

8. Belvízrendezés

2017. január

2017. december

2

9. Bölcsődei és óvodai fejlesztések

2017. január

2017. december

2

10. Foglalkoztatás növelése, foglalkoztatási együttműködések

2016. január

2020. december

2

11. Kulturális intézmények és rendezvények fejlesztése

2016. január

2016. január

ITS DA Konzorcium

2017. december

1

2023. II. félév

2018. december

2023. I. félév

2016. január

2022. II. félév

3. Ipari Park fejlesztése

2022. I. félév

2

2021. II. félév

2018. december

2021. I. félév

2016. január

2020. II. félév

2. Napelemes kiserőmű

2020. I. félév

2

2019. II. félév

2022. december

2019. I. félév

2017. január

2018. II. félév

1.Holtágak rendszerelvű turisztikai hasznosítása

2018. I. félév

2

2017. II. félév

Kulcsfejlesztések

2017. I. félév

1

2016. II. félév

Befejezési időpont

2016. I. félév

Kezdési időpont

2015. II. félév

Fejlesztések

2015. I. félév

Szint
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2

„Cigányváros” területén szociális városrehabilitáció

1

6. számú akcióterület: Nagylapos

2

Nagylapos területén szociális városrehabilitáció

1

7. számú akcióterület: Öregszőlő

2

Öregszőlő területén szociális városrehabilitáció

1

Egyéb fejlesztések

2

1. Kertészeti inkubátorház létrehozása

2017. január

2

2. Piaccsarnok építése

2018.

2016.

2016.

2016.

2019. december

2023. II. félév

5. számú akcióterület:”Cigányváros”

2023. I. félév

1

2022. II. félév

Ipari Park területének felhasználása

2022. I. félév

2

2021. II. félév

4. számú akcióterület: Ipari Park

2021. I. félév

1

2020. II. félév

Városi alközpont rehabilitációja

2020. I. félév

2

2019. II. félév

3. számú akcióterület: Gyomai városközpont

2019. I. félév

1

2018. II. félév

Városi alközpont rehabilitációja

2018. I. félév

2

2017. II. félév

2. számú akcióterület: Endrődi városközpont

2017. I. félév

1

2016. II. félév

1. számú akcióterület: Fűzfás-zug és a Városháza környezete

Befejezési időpont

2016. I. félév

1
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Kezdési időpont

2015. II. félév

Fejlesztések

2015. I. félév

Szint
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4.7 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos
pénzügyi terve
Az ITS-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban
európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül nyílik lehetőség.
A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban a Szarvas
városa számára releváns források elsősorban a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív
Program), továbbá a GINOP, (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), KEHOP
(Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) és VP (Vidékfejlesztési Program)
programokból kerülhetnek lehívásra.
TOP és az ITP

A 2014-2020 közötti EU-s támogatási időszakban a Gyomaendrőd szempontjából is kiemelt
figyelmet érdemel a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás
szerinti felhasználása, melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott
területi kiválasztási eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján
történik a források lehívása a 1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret
felhasználásával. (A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív
programokhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és megyei jogú városok önkormányzatai
tervezési jogkörében utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII.3) Korm. határozat).
A fentiek alapján 2014-2020 támogatási időszak egészére nézve Békés megye teljes ITP
forráskerete 57,94 milliárd Ft, ebből Gyomaendrőd városa kb. 4,5 milliárd Ft lehívását célozza
meg, ami a teljes megyei keret kb. 7,8 %-a.
A megyei Területfejlesztési Koncepció, illetve Program célkitűzéseihez, valamint a TOP
intézkedéseihez igazodóan az érintett keretösszeg felhasználása érdekében Békés megyei ITPjének célkitűzései az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:
Üzleti környezet komplex fejlesztése a megye teljes területén
A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése érdekében
A társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periférikus térségek felzárkózási esélyeinek
javítása
A megyék, így Békés megye számára is elérhető, felhasználható öt TOP prioritástengely
forrásainak belső arányairól a TOP rendelkezik, melyek betartása a területi szereplők is a
megyék és a megyei jogú városok számára kötelező. Elvi lehetőség volt azonban arra, hogy a
megye a reális és valós igényekhez igazítsa a prioritásokon belüli forrásfelhasználás belső
arányait. Békés megye az ITP 2.0 verziójának kidolgozása során több esetben élt ezzel a
lehetőséggel, azonban az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetések eredményeként végül az
eredetileg ajánlott forrásmegoszlás elfogadása várható. Ennek megfelelően:
32. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve
Projekt típus

Projekt megnevezése

Kulcsprojektek

Holtágak rendszerelvű turisztikai
hasznosítása
Napelemes kiserőmű
Ipari Park fejlesztése
Öntözési projekt

ITS DA Konzorcium

Indikatív
költségbecslés
(millió Ft)

Finanszírozás lehetséges forrása

2.750

TOP 2.1.; TOP 5.2.; VP

2.000
800
20.000

KEHOP; TOP 3.2.
TOP 1.1.; GINOP
KEHOP; TOP 2.1.
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Projekt megnevezése
továbbfejlesztése
Az oktatási, egészségügyi és
kulturális intézmények
korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
Partneri viszony kialakítása a civil
szervezetekkel új közösségi
terekben
Hulladékgazdálkodás fejlesztése,
környezettudatosság növelése,
zöldenergia felhasználása
Infrastrukturális hálózatok
továbbfejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
Városrehabilitáció, zöldfelület
megújítás
Akadálymentesítés az
önkormányzatnál és
intézményeinél
Belvízrendezés
Bölcsődei és óvodai fejlesztések
Foglalkoztatás növelése,
foglalkoztatási együttműködések
Kulturális intézmények és
rendezvények fejlesztése
Endrődi városi alközpont
rehabilitációja
Gyomai városi alközpont
rehabilitációja
Ipari Park területének
felhasználása
„Cigányváros” területén szociális
városrehabilitáció
Nagylapos területén szociális
városrehabilitáció
Öregszőlő területén szociális
városrehabilitáció
Kertészeti inkubátorház
létrehozása
Piaccsarnok építése
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Indikatív
költségbecslés
(millió Ft)

Finanszírozás lehetséges forrása

180

KEHOP; EHOP; TOP 3.2.

20

TOP 5.2.; TOP 5.3.

KEHOP

880

KEHOP; GINOP; TOP 1.3.;
TOP 2.1.
TOP 3.1.

500

TOP 2.1.
BM; TOP 1.4.

70
20

TOP 2.1.
TOP 1.4.

125

TOP 5.1.

135

TOP 2.1.

200

TOP 2.1.

300

TOP 2.1.
TOP; GINOP

250

TOP 4.3.

190

TOP 4.3.

300

TOP 4.3.
GINOP; VP

35

TOP 1. 1.
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5 Anti-szegregációs program
5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által
veszélyeztetett területeinek bemutatása
Gyomaendrődön az alacsony státuszú lakosság közel azonos arányban él a Gyomai és az
Endrődi városrészben. Jelentős számban laknak még Nagylaposon, Öregszőlőben,
Kocsorhegyen. Tömbszerűen egyedül az Endrődi városrészben laknak alacsony státuszú
lakosok. Itt a „Cigányváros”nak nevezett területen határolt le két tömbegyüttest a KSH. A két
szegregátumot egy egységként kezeljük. Az önkormányzat adatai alapján emellett Nagylapost,
Öregszőlőt, Kocsorhegyet és Bánomkertet tekinthetjük szegregátumnak.
12. térkép: Gyomaendrőd szegregátum áttekintő

Gyomaendrőd szegregátumokat bemutató térképe. 2011. évi népszámlálás, KSH.

A legkedvezőtlenebb szociális mutatókkal a „Cigányváros” rendelkezik. Ugyanakkor Nagylapos
és a külterületi szegregátumok, távolságuk és így a szolgáltatásokhoz való hozzáférés
nehézsége miatt, is súlyos helyzetben vannak. Etnikai szegregációról a „Cigányváros” esetében
beszélhetünk. A „Cigányváros” egykori putrijai eltűntek, a jelenlegi lakások több időszakban
épültek, így a CS-lakásoktól, az OTP-kölcsönből, majd szociálpolitikai kedvezményből épült
házakig, sokfajta épülettípus, különböző méretű és minőségű épületek találhatóak a területen. Az
alacsony státuszú lakosok által lakott terület folyamatosan növekszik, a Fő út és a FüzfászugiITS DA Konzorcium
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holtág közötti, a Gyomai városrész felé eső területen nő az alacsony státuszú lakosok száma, a
beköltözések következtében. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett az Öregszőlő területen
is a roma lakosság aránya, akik jellemzően a „Cigányvárosból” költöztek ki a külterületre.
Általánosságban elmondható, hogy mindegyik területre jellemző a korszerűtlen, elöregedett és az
állagmegóvási munkák elmaradása miatt rossz állapotban lévő épületek együttese. Több épület
állapota az életveszélyes állaghoz közelít. A külterületeken az infrastruktúra hiányos, a
„Cigányvárosban” pedig – noha a közműgerincek kiépítettek – a díjhátralékok miatt több ingatlant
lekapcsolt a szolgáltató a hálózatról.
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33. táblázat: Gyomaendrőd város KSH által kijelölt és Gyomaendrőd város által jóváhagyott szegregátumainak státusza –a legsúlyosabb helyzetben lévő területek
kiemelésével (témakörönként)

Szegregátum 1.
„Cigányváros”

Szegregátum 2.
Nagylapos

Szegregátum 3.
Öregszőlő

Épített környezet /
Közterületek
minősége

Társadalom 1.
(Demográfia)

Társadalom 2.
(Segélyezés)

A lakónépesség
száma 471 fő.
Az alacsony
státuszú lakosok
aránya meghaladja
a 40%-ot.

Becslés alapján LFTben 252 fő, RSzS-ben
23 fő, RGyK-ban 212
fő részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány,
magas a komfort
nélküli,
félkomfortos
lakások aránya.

Az infrastruktúra
kiépített.

Becslés alapján LFTben 68 fő, RSzS-ben
6 fő, RGyK-ban 57 fő
részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány,
magas a komfort
nélküli,
félkomfortos
lakások aránya.

Több utcában
hiányzik a
pormentes út és a
szennyvízhálózat.

Becslés alapján LFTben 252 fő, RSzS-ben
23 fő, RGyK-ban 212
fő részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány,
magas a komfort
nélküli,
félkomfortos
lakások aránya.

Több utcában
hiányzik a
vezetékes
vízhálózat, a
szennyvíz, a
pormentes út, a
közvilágítás.

A lakónépesség
száma 156 fő.

A lakónépesség
száma 658 fő.
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Lakáshelyzet

Szolgáltatásokhoz
(közintézményi/piaci
jellegű) való
hozzáférés
A területen található a
RNÖ irodája és egy
élelmiszerbolt. A
terület a város
központjában
található.
A területen egy
csárda és egy bolt
található. Bár
belterület, a város
szolgáltatásainak
elérése a jelentős
távolság miatt
nehézkes.
A területen található
két élelmiszerbolt, egy
óvoda, idősek
otthona, IKSZT. Az
egyéb szolgáltatások
elérése nehéz a
távolság miatt.

Etnikai
szegregáció

Eddigi
beavatkozások
nyomán
bekövetkezett
változások

A területen
rendkívül magas a
roma lakosság
aránya

Érdemi változás
nem történt.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Érdemi változás
nem történt.

A területen
folyamatosan
növekszik a roma
lakosság aránya

Érdemi változás
nem történt.
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Társadalom 1.
(Demográfia)

Szegregátum 4.
Kocsorhegy

Szegregátum 5.
Bánomkert

A lakónépesség
száma 91 fő.

A lakónépesség
száma 164 fő.

ITS DA Konzorcium

Társadalom 2.
(Segélyezés)

Lakáshelyzet

Épített környezet /
Közterületek
minősége

Szolgáltatásokhoz
(közintézményi/piaci
jellegű) való
hozzáférés

Etnikai
szegregáció

Eddigi
beavatkozások
nyomán
bekövetkezett
változások

Becslés alapján LFTben 39 fő, RSzS-ben
4 fő, RGyK-ban 33 fő
részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány,
magas a komfort
nélküli,
félkomfortos
lakások aránya.

Az ivóvízhálózat
kivételével nem áll
rendelkezésre
infrastruktúra.

A területen kizárólag
lakóházak és üdülők
találhatóak Az egyéb
szolgáltatások elérése
nehéz a távolság
miatt.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Érdemi változás
nem történt.

Becslés alapján LFTben 19 fő, RSzS-ben
2 fő, RGyK-ban 16 fő
részesült 2014-ben.

Elöregedett
lakásállomány,
magas a komfort
nélküli,
félkomfortos
lakások aránya.

Az infrastruktúra
részben kiépített. A
Tokai Ferenc
utcában nincs
pormentes út, több
utcában nincs
szennyvízgerinc.

A területen nincs
szolgáltatás. Azokat a
városban lehet elérni.
Bánomkert részben
belterület, ezért nincs
jelentős távolság.

A területen nem
magas a roma
lakosság aránya

Érdemi változás
nem történt.
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5.2 Az elmúlt években tervezett, illetve megvalósított, a
szegregátumokat érintő beavatkozások
A város korábban nem készített Integrált Városfejlesztési Stratégiát. A különböző fejlesztési
dokumentumokban nem található célzott anti-szegregációs elképzelés az alacsony státuszú
lakosság integrációjának elősegítése érdekében. A 2013-ban elkészített Helyi Esélyegyenlőségi
Program által tervezett beavatkozások minimálisan fedik a jelen dokumentum útmutatója által
elvárt beavatkozások minőségét. Az elmúlt években nem történt érdemi beavatkozás ezen a
területen. A Térségi Szociális Gondozási Központ jelenleg valósít meg egy TÁMOP-programot,
mely képzésbe ágyazott foglalkoztatás keretében foglalkoztatna roma embereket szociális
gondozó és ápoló szakmákban.

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

Anti-szegregációs célok

Gyomaendrőd elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az
integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a
lakhatási feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle:
szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések
együttesével kívánunk hozzájárulni. Az alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának
elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése
és megvalósítása, amelyek csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási
esélyeiket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz megváltozásához.
34. táblázat Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai

Horizontális célok
1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden
fejlesztési beavatkozásánál, annak figyelembe
vételével, hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat
hozzá a településen belüli, vagy kívüli szegregáció
kialakulásához és erősödéséhez
Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség
biztosítása a településen
2. Oktatási integráció biztosítása

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási
helyzetének javítása
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Alcélok

Az
iskolai
sikeresség
feltételeinek
megteremtése
A lemorzsolódás csökkentése
A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők
számának emelkedése
Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők
számának növekedése
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Horizontális célok
4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása
5. Közösségi terek biztosítása

Alcélok
szolgáltatások

A szociális
színvonalának
emelkedése
Új szociális szolgáltatások biztosítása
A szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek
biztosítása
Az iskolán kívüli, iskolai sikerességet segítő,
programok helyszíneinek biztosítása
Minden korosztály részére biztosítani a
közösségi tereket

A szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú
ingatlanok felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a
szegregátumokban élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával
élhetőbb lakókörnyezetet teremtsünk. Öregszőlő kivételével a területeken nem áll rendelkezésre
közösségi tér, illetve azok erősen leromlott állagúak. A szolgáltatások elérése nehézkes, ezért
egyes szolgáltatások helyben történő biztosítása szükséges. A foglalkoztatottság növelésével az
alacsony státuszú lakosság számát csökkenteni kell, így a szegregátumok oldása is elősegíthető.
A „Cigányvárosban” etnikailag szegregált terület. Ez fenyegeti az Öregszőlőt is, az alacsony
ingatlanárak miatt egyre többen költöznek ide a „Cigányvárosból”.
35. táblázat Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai és azok relevanciája az egyes
szegregátumokban
Terület specifikus
célok
Mobilizációs program
kidolgozása
az
alacsony
státuszú
lakosság
koncentrációjának
csökkentése érdekében
A
lakókörnyezet
rehabilitációja
Élhetőbb
környezet
kialakítása:
játszótér
építése
A szegregátumban élők
számának
csökkentése,
a
szegregáció
oldása
szociális bérlakásokkal
A közüzemi tartozások
csökkentése
előrefizetős,
kártyás
mérőórákkal
A
hiányzó
infrastruktúrák kiépítése

„Cigányváros”

Nagylapos

Öregszőlő

Kocsorhegy

Bánomkert

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú
szegregáció feloldása, Gyomaendrőd számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek
tudatában a város messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy
azok nem okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy
erősödését. Emellett az önkormányzat a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
közösen Anti-diszkriminációs jelzőrendszert működtet annak érdekében, hogy a településen az
esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok részévé váljon.
Az anti-szegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők a szerint, hogy az adott
beavatkozás „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) vagy
„puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) jellegű-e. Általában elmondható, hogy
önmagában a kemény, illetve a puha beavatkozás ritkán vezet eredményre, hatásos és
maradandó eredmény ezek optimális kombinációjával érhető el. Ennek megfelelően a város által
alkalmazott intézkedések tartalmaznak kemény és puha elemeket egyaránt.
A szegregált területek lakói részére (is) új szolgáltatások bevezetését tervezzük. Ezek részben
szociális, részben köznevelési, részben közösségfejlesztő beavatkozásokat tartalmaznak. Ennek
előfeltétele, hogy legyen a szolgáltatások biztosítására alkalmas épület. Öregszőlő területén
2012-től alapítványi fenntartásban működik a Rózsahegyi Ház integrált közösségi szolgáltató
térként. Az épület alkalmas a szolgáltatások befogadására. Nagylaposon az idősek klubjának
helyet adó épület erősen felújításra szorul. Pályázati támogatás esetén a „Cigányváros” mellett
található, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak helyet adó, épület bontása és új építése
szükséges. Az épület szolgáltatásait úgy szükséges kialakítani, hogy a többségi társadalom tagjai
is igénybe vegyék azokat. A szolgáltatások ne erősítsék ilyen formában a szegregációt. A Fő utca
80. alatti épület elhelyezkedése miatt is alkalmas erre. Biztos Kezdet Gyerekházat kívánunk
kialakítani a 0-3 éves korosztály és szülei részére. Emellett ifjúsági klubot, a szociális intézmény
részére állandó irodát és szociális mosodát alakítanánk ki az új épületben. Az épület fenntartását
és működtetését a Roma Nemzetiségi Önkormányzat látná el.
Kocsorhegy népessége alacsony – nem éri el a 100 főt –, ezért itt nem tervezünk közösségi teret
létrehozni. A tanyagondnoki szolgálat megerősítésével kívánjuk az itt élők szolgáltatásokhoz való
hozzáférését javítani. Bánomkert lakossága szintén alacsony, illetve részben a belterületen
található, ezért itt sem szükséges a szolgáltatásoknak helyet adó épület kialakítása. A
„Cigányvárosban” játszótér kialakítását tervezzük.
A városvezetés meggyőződése, hogy az esélyteremtés legfontosabb eszközét a megfelelő
színvonalú és mindenki számára hozzáférhető oktatás jelenti. Ugyanakkor már az óvodába lépés
előtt szükségesek olyan fejlesztések, melyek a korai fejlesztés és egyéb szociális szolgáltatások
körébe tartoznak. Ennek érdekében Biztos Kezdet Gyerekházat alakítunk ki és a szolgáltatást
működtetjük. A munkába bevonjuk a pedagógiai szakszolgálat munkatársait, a védőnőket,
gyermekorvosokat.
Az óvodapedagógusok közül többen is részt vettek a Magyar Mozgáskotta Módszert bemutató
továbbképzésen, ilyen eszközökkel néhány óvoda rendelkezik is. A módszert szükséges a napi
tevékenységbe beilleszteni, a szükséges eszközállományt bővíteni.
A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében létre kell hozni
egy szakmaközi hálózatot, amely a rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében
összehangoltabb, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges
jelzőrendszer kialakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek
meghívásra: közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és
családsegítő munkatársak, igazgatási és foglalkoztatási intézmények munkatársai.
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A kialakításra kerülő „cigányvárosi” közösségi házban nyári napközi megvalósítását támogatjuk,
nyári étkeztetéssel, a hátrányos helyzetű tanulók részére. Olyan foglalkozások lebonyolítását
szorgalmazzuk, melyek biztosítják a gyermekek felzárkózási esélyeinek növelését és a
szabadidő értelmes eltöltését.
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány TÁMOP-forrásból tanodát működtet a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentése érdekében. A projekt 2015.
júniusban zárul. A következő pályázati kiírás idejéig támogatni kívánjuk a munkájukat.
A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori
bűnözővé válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való
segítségnyújtás biztosítása érdekében Kortárs-segítők képzését támogatjuk. A KLIK helyi
tankerületével együttműködve segítjük az iskolai drogprevenció, a stressz prevenciós és a
családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák rendezését. A kortárscsoport fontos helyszín
a serdülők számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségeket, a
társas viselkedési formákat.
A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális
területen dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta
tevékenységek bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek
számára támogatást nyújtsunk a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés
megelőzése érdekében, a családsegítő munka fejlesztésében. Problémát jelent, hogy alacsony a
gyomaendrődi, a szociális szférához kapcsolódó képesítéssel rendelkezők száma. Ennek
érdekében felnőttképzés keretében szociális asszisztens, gerontológiai gondozó, ifjúságsegítő,
szociális ügyintéző képesítések megszerzését támogatjuk.
A városban még mindig – bár kevés számban – gondot okoz az aktív korú lakosság körében az
általános iskolai végzettség hiánya. Támogatni kívánjuk a 7-8. osztály megszerzését körükben.
Emellett lakatos, hegesztő, könnyűipari és nyomdász képesítések megszerzését támogatjuk
felnőttképzés keretében. A közfoglalkoztatásban részt vevők részére könnyűgépkezelői
tanfolyamot tervezünk. A 2014-ben indult Start Szociális Szövetkezet megerősítésére lesz
szükség a foglalkoztatásban lévők számának emelése érdekében.
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36. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései
Horizontális cél
1. Esélyegyenlőség
biztosítása

2. Oktatási integráció
biztosítása

4. A szociális
szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása
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Megvalósítást célzó intézkedés

Felelős

Anti-diszkriminációs
jelzőrendszer
működtetése
Mozgáskotta
módszer
eszközigényének
biztosítása,
a
módszer
használata
a
napi
tevékenységekben
Nyári
napközi
nyári
gyermekétkeztetéssel
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért
Alapítvány támogatása a Tanodaprogram folytatására
Kortárs-segítők képzése
7-8
osztály
megszerzése,
felnőttképzés
felnőttképzés (lakatos, hegesztő,
nyomdász,
könnyűgépkezelő)
közfoglalkoztatás keretében
A Start Szociális Szövetkezet
megerősítése
Komplex szolgáltató ház építése és
kialakítása „Cigányvárosban”
szociális mosoda kialakítása
A korai fejlesztés érdekében Biztos
Kezdet Gyerekház működtetése

Jegyző, együttműködve a RNÖ
elnökével
Óvodavezetők

Nem releváns

Megvalósulás
lehetséges időtávja
2015-

EFOP

2016-

Polgármester

2017-

Polgármester

TOP szociális városrehabilitáció,
illetve EMMI
EFOP

szociális intézmény vezetője
Polgármester

EFOP
Saját forrás

20162016-

Polgármester

Saját forrás, közfoglalkoztatás
keretében

2016-

Polgármester

GINOP vagy EFOP

2017-

polgármester

TOP szociális városrehabilitáció

2017-

polgármester
Polgármester

TOP szociális városrehabilitáció
TOP szociális városrehabilitáció

20172017-

Lehetséges pénzügyi forrás

2015-2016
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5. Közösségi terek
biztosítása
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Polgármester

Saját forrás

Megvalósulás
lehetséges időtávja
2016-

Jegyző

Nem releváns

2015-

szociális intézmény vezetője
szociális intézmény vezetője

Saját forrás
Saját forrás

20162016-

szociális intézmény vezetője

TOP szociális városrehabilitáció

2017-

Polgármester
polgármester

Saját forrás
TOP szociális városrehabilitáció

2018
2017-

Megvalósítást célzó intézkedés
Tanyagondnoki
szolgáltatás
megerősítése
Szakmaközi hálózat működtetése,
szakmai műhelyek szervezése a
jelzőrendszer sikeresebb működése
érdekében
Szociális szakemberek továbbképzése
felnőttképzés a szociális szférába
tartozó szakmacsoportokban
A közösségi házban szociális
ügyintéző folyamatos jelenléte
Nagylaposon a közösségi tér felújítása
játszótér kialakítása „Cigányvárosban”

Felelős

Lehetséges pénzügyi forrás
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Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések

Az öt szegregátum közötti egyik legfőbb különbség a városszerkezeti adottságokból fakad.
Kocsorhegy és Öregszőlő a településtől távol eső külterületek. Nagylapos ugyan belterületnek
minősül, de mintegy 5 km-re a település magjától. A „Cigányváros” Endrőd városrész Gyomához
közeli részén található. Bánomkert részben a belterületen, részben külterületen fekszik.
Mindegyik területen erősen leromlott az ingatlanállomány. Mindegyik terület esetében alapvetően
rehabilitációs programok alkalmazására van szükség. A két legnagyobb népességszámú terület
etnikailag is szegregált, magas és növekvő a roma lakosság aránya. Az önkormányzat szociális
városrehabilitációs programok lebonyolítását tervezi a két területen. A leromlott, életveszélyes
állagú ingatlanok elbontásával, szociális bérlakások kialakításával, a családok integrált
környezetben történő elhelyezésével kívánunk a lakhatási körülményeken javítani, egyúttal a két
területen a lakosságszámot csökkenteni és ezzel a szegregációt oldani. A költöző családok
részére a költözést megelőzően, majd azt követően szociális támogatást, mentorálást biztosítunk.
Öregszőlőn rendkívül hiányos az infrastruktúra. Kiépítésük szükséges. A másik három
szegregátumban a lakókörnyezet minőségének javítása, a településrész vonzóbbá tétele a más
településrészen élőknek is, valamint az ingatlanok értékének növelésén keresztül az ott lakók
jövedelempozíciójának javítása szükséges. Ezen területeken a hiányzó infrastruktúra kiépítését
tervezzük. A rendkívül jelentős forrásigény miatt ezekre pályázati támogatásból kerülhet sor.
A közműszolgáltatókkal együttműködve kártyás mérőórák kihelyezését szükséges
kezdeményezni azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az
ingatlanokról.
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37. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései
Szegregátum

Konkrét intézkedés/ beavatkozás

„Cigányváros”,
Öregszőlő

Szociális városrehabilitációs
lebonyolítása

Öregszőlő
Nagylapos,
Bánomkert,
Kocsorhegy
„Cigányváros”,
Öregszőlő
„Cigányváros”,
Öregszőlő
„Cigányváros”,
Öregszőlő
„Cigányváros”,
Öregszőlő, Nagylapos, Bánomkert,
Kocsorhegy

program

Érintett terület specifikus
cél

Felelős partner

Lehetséges pénzügyi
forrás

Megvalósulás
lehetséges
időtávja
2017-

Polgármester

TOP
szociális
városrehabilitáció

Hiányzó infrastruktúra kiépítése

Lakókörnyezet rehabilitációja,
a szegregáció erősödésének
megakadályozása;
a
szegregáció oldása
Lakókörnyezet rehabilitációja

Polgármester

2017-

Hiányzó infrastruktúra kiépítése

Lakókörnyezet rehabilitációja

Polgármester

TOP
szociális
városrehabilitáció
TOP, hazai forrás

TOP
szociális
városrehabilitáció
TOP
szociális
városrehabilitáció
TOP
szociális
városrehabilitáció
Szolgáltató költsége

2017-

Rossz állagú házak elbontása
Bérlakások
kialakítása
integrált
lakókörnyezetben
Bérlakásokba költöző családok szociális
támogatása, mentorálása
Kártyás mérőórák elhelyezése
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Polgármester
A szegregáció oldása

Polgármester

A szegregáció oldása

Polgármester

Az elvárható életminőséghez
szükséges
feltételek
elősegítése

szociális
intézmény
vezetője

2018-

201720172015-
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Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése

38. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése
Intézkedés
Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése
Mozgáskotta módszer alkalmazása
Nyári napközi nyári gyermekétkeztetéssel
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány támogatása a Tanoda-program
folytatására
Kortárs-segítők képzése
7-8 osztály megszerzése, felnőttképzés
Felnőttképzés (lakatos, hegesztő, nyomdász, könnyűgépkezelő)
A Start Szociális Szövetkezet megerősítése
Komplex szolgáltató ház építése és kialakítása „Cigányvárosban”
Szociális mosoda kialakítása
A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet Gyerekház működtetése
Tanyagondnoki szolgáltatás megerősítése
Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a
jelzőrendszer sikeresebb működése érdekében
Szociális szakemberek továbbképzése
A közösségi házban szociális ügyintéző folyamatos jelenléte
Felnőttképzés a szociális szférába tartozó szakmacsoportokban
Nagylaposon a közösségi tér felújítása
Játszótér kialakítása „Cigányvárosban”
Szociális városrehabilitációs program lebonyolítása
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Intézkedés
Hiányzó infrastruktúra kiépítése (Öregszőlő)
Hiányzó infrastruktúra kiépítése (Kocsorhegy, Bánomkert, Nagylapos)
Rossz állagú házak elbontása
Bérlakások kialakítása integrált lakókörnyezetben
Bérlakásokba költöző családok szociális támogatása, mentorálása
Kártyás mérőórák elhelyezése
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5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére
hozott intézkedések

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához
járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és
a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak.
A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága.
Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges
formáit. A Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot bevonjuk ezen folyamatokba.
Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló
esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a
hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására.
A város tervezett fejlesztései nem járnak szegregációs hatással.
5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk
mérséklésére teendő intézkedések

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a
legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az
eladósodás és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése.
A legtöbb önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut
forrás. A településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az
önkormányzatnak annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön. A rossz szociális
helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az alapfeltétele a
család jobb helyzetbe kerülésének. A lakhatási programok megvalósításánál elsődleges
szempont megakadályozni, hogy a legszegényebbek egy tömbbe lakjanak, mivel ez gettósodási
folyamatot indít el. Szegregálódási folyamatokat indíthat el, ha egy városrész leromlása elindul,
az önkormányzat felelőssége, hogy ha ezt észleli, gyorsan reagáljon. Az önkormányzatban, ha
valóban kialakul a tulajdonosi szemlélet, mindent el fog követni, hogy a leromló területek további
pusztulását megállítsa. Ennek egyik eszköze lehet a hiányzó közszolgáltatások elérhetővé tétele,
akár azok átszervezésével.
A fentebb jelzett problémák és lehetséges megoldások – az integrált oktatás kivételével –
forrásigényesek, ezért az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső,
leginkább pályázati forrásokat, amelyek segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő
családjait tudja támogatni.
A szegregátumok létrejötte részben spontán folyamat eredménye. A jelenlegi városfejlesztési
elképzelések szerint nem ismert olyan beavatkozás, amely a területeken az ingatlanok
nagyszámú bontását követelné meg, ezzel esetlegesen hozzájárulva újabb szegregátumok
létrejöttéhez. A fiatal családok lakhatáshoz jutásának elősegítése érdekében bérlakásokat
alakítunk ki. A beóvodázáskor az óvodai feladatellátási helyek között a HH és HHH gyermekek
egyenletes elosztását biztosítjuk. A településen más ágazatot érintő szegregációs
mechanizmusok nem ismertek.
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5.3.4 Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon
követése – monitoring

Az önkormányzat Integrációs kerekasztalt hoz létre. A Kerekasztal tagjai közé meghívja a
Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, a program megvalósításába bevont
(szociális, köznevelési) intézmények vezetőit, illetve a releváns civil szervezeteket. A Kerekasztal
látja el a Programban leírt tervezett intézkedések monitoringját is.
A Kerekasztal folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek
véleményének kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel
kapcsolatos elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes
intézkedések felelősei félévente beszámolnak a képviselőtestületnek. A Kerekasztal monitoring
munkája kiterjed az egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére
nézve kötelezettséget vállal az Anti-szegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesítésére.
A fennhatósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi,
hogy döntéseik, tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai szegregációs folyamatok
megfordítására kell, törekedjenek, azok a szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő.
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6 A stratégia külső és belső összefüggései
6.1 Külső összefüggések
A terület- és településfejlesztési, valamint rendezési eszközök, továbbá az ágazati fejlesztési
dokumentumok különböző típusait, szintjeit és hierarchiáját, egymással való kapcsolatrendszerét,
illetve az ITS-nek ebben a tervrendszerben elfoglalt helyét az alábbi ábra mutatja be.
A rendszerben minden alacsonyabb szintű terv célrendszerét a felette lévő, magasabb szintű
terv(ek) célrendszerének figyelembe vétel, ahhoz illeszkedve alakítja. Az alacsonyabb szintű
tervek egyre részletesebben dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető konkrét megoldásokat.
Jelen ITS készítéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került Megalapozó vizsgálat részletesebben
is vizsgálja az ITS illeszkedése szempontjából releváns terület és településfejlesztési, valamint
rendezési dokumentumokat. Az ITS célrendszere a megalapozó vizsgálatban rögzített
információkra építve, azokra alapozva került kidolgozásra.
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6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak:
TC1: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
TC2: Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
TC3: A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati
és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
TC4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
TC5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása;
TC6: A környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;
TC7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
TC8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás
támogatása;
TC9: A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;
TC10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
TC11: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás.
A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.
Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és
beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be.
39. táblázat Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és
beruházási prioritásokhoz
ITS Tematikus célok
T1: A helyi gazdaság
infrastrukturális környezetének
fejlesztése, a makroszintű
közlekedési kapcsolatok
kialakítása, a mezőgazdaság
fejlesztése öntözési lehetőség
kialakításával
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Kapcsolódó EU tematikus
célok
TC3: A kkv-k, (az EMVA
esetében) a
mezőgazdasági, illetve (az
ETHA esetében) a halászati
és akvakultúra-ágazat
versenyképességének a
növelése;
kulcsfontosságú hálózati
infrastruktúrákban;

Kapcsolódó EU beruházási
prioritások
a) a vállalkozói szellem előmozdítása,
különösen az új ötletek gazdasági
hasznosításának
megkönnyítése,
valamint új cégek alapításának –
többek között üzleti inkubátorházak
segítségével történő – ösztönzése;
b) a kkv-k számára új vállalati modell –
elsősorban a nemzetközivé válás
céljával történő – kidolgozása és
megvalósítása;
c)
a
korszerű
termékés
szolgáltatásfejlesztési
képességek
megteremtésének és bővítésének
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ITS Tematikus célok

T2: A turizmus fejlesztése a
helyi egyedi adottságok kínálta
lehetőségek kihasználásával
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Kapcsolódó EU tematikus
célok

Kapcsolódó EU beruházási
prioritások
támogatása;
d) a kkv-k abban való segítése, hogy
növekedni tudjanak a regionális,
nemzeti és nemzetközi piacokon, és
hogy az innovációs folyamatokban
részt tudjanak venni

TC4: Az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő
elmozdulás támogatása
minden ágazatban;

a) a megújuló forrásokból nyert energia
előállításának
és
elosztásának
támogatása;
b) az energiahatékonyság és a
megújuló energiák felhasználásának
támogatása a vállalkozásokban
f) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiák
kutatásának,
innovációjának és bevezetésének az
előmozdítása

TC7: A fenntartható
közlekedés előmozdítása és
szűk keresztmetszetek
megszüntetése a

c) környezetbarát (többek között
alacsony zajkibocsátású) és alacsony
szén-dioxid kibocsátású közlekedési
rendszerek, többek között belvízi és
tengeri hajózási útvonalak, kikötők,
multimodális
összeköttetések
és
repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése
és korszerűsítése, a fenntartható
regionális
és
helyi
mobilitás
előmozdítása érdekében

TC11: A hatóságok és az
érdekelt felek intézményi
kapacitásának javítása és
hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulás.

-

TC5: Az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása

a) az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, többek között az
ökoszisztémán
alapuló
megközelítéseket célzó beruházások
támogatása;
b) egyedi kockázatok kezelésére, a
katasztrófákkal szembeni ellenálló
képesség biztosítására és
katasztrófavédelmi rendszerek
kifejlesztésére irányuló beruházások
elősegítése

TC6: A környezet megóvása
és védelme és az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása;

c) a természeti és kulturális örökség
megőrzése, védelme, elősegítése és
fejlesztése
e) a városi környezetfejlesztést, a
városok megújítását, a rozsdaövezetek
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ITS Tematikus célok

T3: Népességmegtartó
képesség javítása és az
elöregedés folyamatának
megállítása az életkörülmények
és életkilátások javításával; a
társadalmi egyenlőtlenségek
mérséklése, megszüntetése
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Kapcsolódó EU tematikus
célok

TC7: A fenntartható
közlekedés előmozdítása és
szűk keresztmetszetek
megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati
infrastruktúrákban;

TC8: A fenntartható és
minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása;

TC9: A társadalmi
befogadás előmozdítása és
a szegénység, valamint a
hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem;
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Kapcsolódó EU beruházási
prioritások
(köztük a átalakuló használatú
területek) helyreállítását és
szennyezésmentesítését és a
légszenynyezettség csökkentését
célzó intézkedések, valamint a
zajcsökkentési intézkedések
támogatása
c) környezetbarát (többek között
alacsony zajkibocsátású) és alacsony
szén-dioxid kibocsátású közlekedési
rendszerek, többek között belvízi és
tengeri hajózási útvonalak, kikötők,
multimodális összeköttetések és
repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése
és korszerűsítése, a fenntartható
regionális és helyi mobilitás
előmozdítása érdekében
a)
üzleti
inkubátorházak
létrehozásának támogatása, valamint
az
önfoglalkoztatás,
a
mikro
vállalkozások és a cégalapítás
beruházásokkal való támogatása;
b) a foglalkoztatásbarát növekedés
elősegítése a saját belső potenciál
kifejlesztése által, az adott területeket
érintő területi stratégia részeként,
beleértve a hanyatló ipari régiók
átalakítását, valamint az egyes
természeti és kulturális erőforrások
fejlesztését, illetve az ezekhez való
hozzáférhetőség javítását
a) a nemzeti, regionális és helyi
fejlődést szolgáló egészségügyi és
szociális infrastruktúrába történő
beruházás, az egészségi állapotbeli
egyenlőtlenségek csökkentése, a
társadalmi, kulturális és rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
megteremtésével a társadalmi
befogadás előmozdítása, valamint az
intézményi szolgáltatásokról a
közösségi alapú szolgáltatásokra való
átállás;
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ITS Tematikus célok

T4: Fenntartható, élhető,
minőségi környezet kialakítása,
energiafelhasználás
racionalizálása, a megújuló
energiák fokozatos
elterjesztése
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Kapcsolódó EU tematikus
célok
TC10: Az oktatásba és a
képzésbe, többek között a
szakképzésbe történő
beruházás a készségek
fejlesztése és az egész
életen át tartó tanulás
érdekében;
TC5: Az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása

TC6: A környezet megóvása
és védelme és az erőforrásfelhasználás
hatékonyságának
előmozdítása;
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Kapcsolódó EU beruházási
prioritások
-

a) az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodást, többek között az
ökoszisztémán
alapuló
megközelítéseket célzó beruházások
támogatása;
b) egyedi kockázatok kezelésére, a
katasztrófákkal szembeni ellenálló
képesség biztosítására és
katasztrófavédelmi rendszerek
kifejlesztésére irányuló beruházások
elősegítése
c) a természeti és kulturális örökség
megőrzése, védelme, elősegítése és
fejlesztése
e) a városi környezetfejlesztést, a
városok megújítását, a rozsdaövezetek
(köztük a átalakuló használatú
területek) helyreállítását és
szennyezésmentesítését és a
légszenynyezettség csökkentését
célzó intézkedések, valamint a
zajcsökkentési intézkedések
támogatása
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6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési
tervdokumentumokhoz

OFTK-hoz
illeszkedés

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 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.
Szakpolitikai célok:
Versenyképes, innovatív gazdaság
1. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése
2. Gyógyító Magyarország,
sportgazdaság

egészséges

társadalom,

egészség-

és

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
3. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk
védelme
Területi célok:
Az ország makro-regionális szerepének erősítése
4: A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
5. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
6. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
7. Területi különbségek csökkentése,
gazdaságösztönzés elősegítése

térségi

felzárkóztatás

és

8. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása
A fentebb bemutatott OFTK specifikus célok közül a vastag betűvel kiemeltek esetében
mutatható ki kapcsolat a Gyomaendrőd ITS-ében meghatározott tematikus célokkal.
Gyomaendrőd és közvetlen környezete, vonzáskörzete – amint azt a megalapozó vizsgálat
eredményei egyértelműen alátámasztották – jelentős hátrányban van az ország fejlettebb
vidékeihez képest. Mindez nagymértékben alátámasztja azt a kapcsolódást, mely a települési,
valamint az OFTK célok között tapasztalható. Láthatjuk, hogy a legnagyobb hangsúly a település
(és környezetének) felzárkóztatásán, a területi különbségek mérséklésén van, melybe a
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális hátrányok csökkentése egyaránt beleértendő. Ebben a
megközelítésben tehát Gyomaendrőd céljai alapvetően az OFTK területi céljaihoz köthetőek.
Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell – ami egyben a város kitörési potenciálját jelenti – , hogy
Gyomaendrőd területén az országban egyedülálló módon létező holtág-rendszer van, melynek
fejlesztésére, az ebben rejlő potenciál kiaknázására nagy hangsúlyt fektet a város.
Igen fontos elem a szakpolitikai célok közül Gyomaendrőd vonatkozásában az „Életképes vidék,
egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése” cél, hiszen a
jó termőhelyi adottságok kihasználása csak a kapcsolódó fejlesztésekkel lehetséges.
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Az alábbi táblázat az egyes városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus
célkitűzések közötti kapcsolódásokat szemlélteti. A táblázat harmadik oszlopa rövid értelmező
magyarázatot ad a kapcsolódás megértéséhez.
40. táblázat: A városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti
kapcsolódás
ITS Tematikus célok

Kapcsolódó OFTK specifikus cél

1: Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az
élelmiszer-feldolgozóipar
fejlesztése

T1 A helyi gazdaság
infrastrukturális
környezetének
fejlesztése, a
makroszintű
közlekedési
kapcsolatok kialakítása,
a mezőgazdaság
fejlesztése öntözési
lehetőség kialakításával

4: A többközpontú térszerkezetet
biztosító városhálózat

5: Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése

7: Területi különbségek
csökkentése, térségi felzárkóztatás
és gazdaságösztönzés elősegítése

8: Összekapcsolt terek: az
elérhetőség és mobilitás
biztosítása

T2: A turizmus
fejlesztése a helyi
egyedi adottságok
kínálta lehetőségek
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1: Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az
élelmiszer-feldolgozóipar
fejlesztése
2: Gyógyító Magyarország,

A kapcsolódás rövid bemutatás
1: Az OFTK ezen célkitűzés
hangsúlyozza a vidéki értékekre és az
ott történő települési infrastrukturális és
szolgáltatási fejlesztésekre alapozva a
vidéki életforma presztízsének javítását,
a fiatalok vidékre településének
ösztönzését, az élelmiszertermelés és –
feldolgozás fejlesztését.
Gyomaendrődön a helyi gazdaság, a
mezőgazdasági termelés öntözési
beruházással történő fejlesztése az
„értékesebb” termények előállítása
érdekében kiemelt cél.
4: Az OFTK egyebek mellett a városok
sajátos gazdasági profillal történő
fejlesztését hangsúlyozza.
5: Az OTFK célként fogalmazza meg a
vidéki térségek táji és közösségi
értékeire, természeti erőforrásaira, táji,
kulturális, valamint épített örökségeire
és értékeire alapozott fejlesztést.
Gyomaendrődön a népességeltartó
képesség növelése, a fiatalok
elvándorlásának megakadályozása
érdekében a munkahelyteremtés és a jó
közlekedési kapcsolatok kialakítása több
szinten is tervezett.
7: Az OFTK célja egyebek mellett a
leszakadó, hátrányos helyzetű térségek,
külső és belső perifériák fejlesztését
nevesíti speciális gazdaságpolitikai
eszközökkel, a saját meglévő társadalmi
és gazdasági erőforrásaik
kibontakoztatásával.
8: Az OFTK célja a társadalmi mobilitást
támogató közlekedési infrastruktúra
kialakítását hangsúlyozza, beleértve a
városon belüli közlekedést, a
foglalkoztatási központok
elérhetőségének biztosítását és az
országos szinten szükséges
fejlesztéseket.
lásd 1
Az OFTK célja az egészséges életmód
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ITS Tematikus célok

Kapcsolódó OFTK specifikus cél

A kapcsolódás rövid bemutatás

kihasználásával

egészséges társadalom,
egészség- és sportgazdaság

elterjesztése, a lakosság számára
mozgási, sportolási lehetőség
biztosítása, az aktív turizmus
feltételeinek kialakítása, a
gyógyvizekben rejlő lehetőségek
kihasználása.
Gyomaendrődön mind a helyi lakosság,
mind pedig a turisták számára ezek
kiépítése több helyszínen is tervezett.

5: Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése
6: Kiemelkedő táji értékű térségek
fejlesztése
7: Területi különbségek
csökkentése, térségi felzárkóztatás
és gazdaságösztönzés elősegítése
1: Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az
élelmiszer-feldolgozóipar
fejlesztése
2: Gyógyító Magyarország,
egészséges társadalom,
egészség- és sportgazdaság
5: Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése

lásd 5

T3
Népességmegtartó
képesség javítása
és az elöregedés
folyamatának
megállítása az
életkörülmények
és életkilátások
javításával; a
társadalmi
egyenlőtlenségek
mérséklése,
megszüntetése

T4: Fenntartható,
élhető, minőségi
környezet kialakítása,
energiafelhasználás
racionalizálása, a
megújuló energiák
fokozatos elterjesztése

lásd 1

lásd 5

7: Területi különbségek
csökkentése, térségi felzárkóztatás
és gazdaságösztönzés elősegítése

3: Stratégiai erőforrások
megőrzése, fenntartható
használata, környezetünk védelme

5: Vidéki térségek népességeltartó
képességének növelése
6: Kiemelkedő táji értékű térségek
fejlesztése
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lásd 7

3: Az OTFK-ban megfogalmazott cél
többek között az élelmiszer-, az energia, a környezet-, valamint a
klímabiztonság megteremtésére, az
egészséges ivóvíz ellátás, az élővilág
sokféleségének, a tájak sokféleségének
és értékeinek, illetve az épített örökség
értékeinek megőrzésére, illetve az
egészséges élet környezeti feltételeinek
és jobb minőségének biztosítására
koncentrál.
lásd 5
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Békés megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója egy átfogó és négy stratégiai
célt jelöl ki.
Átfogó cél:
Békés megyében élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható
gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése, a foglalkoztatás javítása.
Stratégiai célok:
Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés.
Térségspecifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein.
Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű
térségei között.
Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó
innovatív fenntartható továbbfejlesztése
41. táblázat: A megyei szintű célrendszerhez történő kapcsolódás

T1: A helyi gazdaság infrastrukturális
környezetének fejlesztése, a makroszintű
közlekedési kapcsolatok kialakítása, a
mezőgazdaság fejlesztése öntözési lehetőség
kialakításával
T2: A turizmus fejlesztése a helyi egyedi
adottságok
kínálta
lehetőségek
kihasználásával
T3: Népességmegtartó képesség javítása és
az elöregedés folyamatának megállítása az
életkörülmények és életkilátások javításával; a
társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése,
megszüntetése
T4: Fenntartható, élhető, minőségi környezet
kialakítása,
energiafelhasználás
racionalizálása,
a
megújuló
energiák
fokozatos elterjesztése
Erős koherencia
Közepes koherencia
Gyenge koherencia
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Természeti és épített értékek, a szellemi
és kulturális örökség megóvása, alkotó,
innovatív fenntartható továbbfejlesztése

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

Megyei Területfejlesztési Koncepció Stratégiai célok
Térségspefikus brandek fejlesztése a
megye preiférikus településein

ITS Tematikus célok

Versenyképességet javító, értékalapú,
horizontális gazdaságfejlesztés

Megyei
területfejlesztési
koncepcióhoz /
programhoz
illeszkedés
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A fenti táblázatból jól látható, hogy a megyei területfejlesztési koncepció mind a négy stratégiai
célja, tulajdonképpen visszaköszön Gyomaendrőd város ITS-ének tematikus céljaiban.
6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való
kapcsolat
6.1.3.1

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

Az ITS és a települési szintű rendezési tervek közötti összhangot elsősorban az alapozza meg,
hogy a tervdokumentumok tervhiearchiájának köszönhetően az ITS-nek, mint stratégiai
dokumentumnak és a települési szintű rendezési eszközöknek – településszerkezeti terv,
szabályozási terv és helyi építési szabályzat - illeszkedniük szükséges a Településfejlesztési
Koncepcióhoz (továbbiakban: TFK). Gyomaendrőd Város képviselő-testülete a 454/2008. (XI.
27.) KT határozattal fogadta el a város településfejlesztési koncepcióját. A településfejlesztési
koncepció készítésének idején, 2007-2008 években még nem volt részletesen szabályozva a
tartalmi előírás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2002. év folyamán jóváhagyott
településszerkezeti terv felülvizsgálatáról a 36/2009. (II. 26.) KT. határozatában döntött. „A
határozat rögzíti a készítendő szabályozási tervi fejlesztési igényeket, amelyek a
településszerkezeti terv előzetes változtatása esetén jelentkezhetnek a szabályozási tervben.
A módosított településszerkezeti tervet az 56/2010. (II. 25.) KT számú határozatával fogadta el a
képviselő-testület. Ezt követően három alkalommal módosult a szerkezeti terv, 2011-ben kétszer
és 2013-ban egyszer. Egységes, összedolgozott szerkezeti tervlap nem készült.
A településszerkezeti terv felülvizsgálatával egy időben készült el a Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ) és a mellékletét képező szabályozási terv a teljes igazgatási területre. Ezt az 56/2010. (II.
25.) KT számú határozat elfogadását követően a 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
megalkotásával fogadták el.
A szerkezeti terv 2011-es és 2013-as módosításaihoz kapcsolódóan a HÉSZ-t is módosították.
Látható, hogy a településrendezési terv módosítása eddig is többször megtörtént, és most is
vannak olyan részcélok, melyek a rendezési terv módosítását igénylik Ugyanakkor alapjaiban a
településrendezési tervet nem az ITS miatt kell módosítani, felülvizsgálni, hanem vonatkozó
jogszabályi előírások miatt.
Részterületek, ahol az ITS miatt szükséges a módosítás:
A Városháza és a Fűzfás-zug környezetének turisztikai fejlesztései miatt – ha a szerkezeti
tervet nem is, de – a szabályozási tervet mindenképpen szükséges módosítani. Ugyanakkor
a napenergia hasznosítására tervezett kiserőmű sem helyezhető el jelenleg a tervezett
helyén.
A holtágak rendszerelvű hasznosítása is az a tématerület, amely minden bizonnyal csak
módosítások alapján valósítható meg az előzőekben ismertetett területen kívül is.
Ugyanakkor ezen a területen a különböző szintű tervezési folyamatokat – ötlet, tanulmány,…
- végig kell vinni annak érdekében, hogy a településrendezési terv már a céloknak
mindenben megfelelően legyen módosítva.
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Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához

Szarvas Város 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Ciklusprogramját a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 116 §-ban foglalt elvárások szerint készítette le és a 217/2015.(IV. 30.) Gye. Kt
határozattal hagyta jóvá.
A Gazdasági Program meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az
önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és
gazdasági adottságok figyelembe vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok
biztosítását, színvonalának javítását célozzák.
A Gazdasági Program alapvetően a Polgármesteri Programnak megfelelően rögzíti
témakörönként a fejlesztési elképzeléseket. A Programban megfogalmazott célkitűzések:
Célkitűzések:
az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az energiatudatosság
jegyében
közétkeztetési rendszer megújítása
színes kulturális rendezvények megvalósítása
partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel új közösségi terekben
a könyvtárak és kulturális intézmények elérhetőbbé tétele
aktív, együttműködő partnerség megteremtése a turizmus fejlesztésében
új, szakirányú turisztikai attrakciók realizálása
újabb és újabb beruházások végrehajtása, melyek rangot adnak a településnek a régióban,
sőt az egész országban
a megtérülő beruházások szem előtt tartása
a vállalkozói szemlélet segítségül hívása a munkahely teremtés elősegítésében
újragondolt önkormányzati gazdasági társasági struktúra kidolgozása/kialakítása
a zöldenergia, a szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatosság szem előtt tartása
infrastrukturális hálózat tovább fejlesztése
közösségi közlekedés fejlesztése
a történelmi településrészek, településközpontok megújítása
Nagylapos, Öregszőlő fejlesztése
a közfoglalkoztatás megtartása, színesítése
sportegyesületek
ténylegesen elszállított hulladék mennyisége utáni fizetés
egységes településkép, virágos utcák, parkok
jó minőségű utak, járdák
Ahogyan látszik, a programban részletesen megfogalmazott célok köszönnek vissza a jelenlegi
ITS-ben oly módon, hogy átfogóbb, több részterületet átölelő megfogalmazást alkalmaztunk a
tematikus és a városrészi céloknál egyaránt.
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Az elfogadott anyag projektlistát is tartalmaz. A jelenlegi dokumentációban felsorolt projektek
ezek mindegyikét tartalmazzák, az abban felsoroltakat még néhány, elsősorban nem kizárólag az
Önkormányzat által megvalósítandó elemmel bővítettük.
6.1.3.3

A települési környezetvédelmi programmal való összhang

Gyomaendrőd városának nincs a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő környezetvédelmi
programja. 2005-ben került elfogadásra egy környezetvédelmi koncepció, de ennek
megállapításai ma már nem aktuálisak.
A jelenlegi munka helyzetfeltáró munkarésze külön környezetvédelmi megalapozó munkarészt is
tartalmaz. A megalapozó munkarészt az Önkormányzat Képviselő-testülete teljes részletességgel
megismerhette, az abban foglaltakkal egyetért, mint ahogyan azt a 240/2015.(IV. 30.) Gye. Kt
számú határozatában rögzítette is.
Az ITS készítésével csaknem párhuzamosan készül az Önkormányzat Környezetvédelmi
Programja. Mivel az ITS megalapozó megállapításai elfogadásra kerültek, ezért a készülő
Környezetvédelmi Program is gyakorlatilag ugyanezeket a tényadatokat rögzítheti. Így azok a
tervezett fejlesztések, melyek az ITS-ben is szerepelnek, ezzel megegyezően szerepelhetnek a
Környezetvédelmi Programban.

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 teljesülése hogyan
és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi és városrészi
problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi
szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban összefoglalva azonosítottuk a tematikus
és területi célok, valamint a problémák és adottságok közötti összefüggések, erősségét egy 0-3
skálán, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli.
A fejezet alapjául a megalapozó vizsgálat 3. fejezete szolgál.
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42. táblázat A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai
Városi szintű középtávú tematikus célok

Városi szintű problémák

A város népessége növekvő ütemben öregszik

T1: A helyi gazdaság
infrastrukturális
környezetének fejlesztése, a T2: A turizmus fejlesztése a
makroszintű közlekedési
helyi egyedi adottságok
kapcsolatok kialakítása, a
kínálta lehetőségek
mezőgazdaság fejlesztése
kihasználásával
öntözési lehetőség
kialakításával

T3: Népességmegtartó
képesség javítása és az
elöregedés folyamatának
megállítása az
életkörülmények és
életkilátások javításával; a
társadalmi
egyenlőtlenségek
mérséklése, megszüntetése

T4: Fenntartható, élhető,
minőségi környezet
kialakítása,
energiafelhasználás
racionalizálása, a megújuló
energiák fokozatos
elterjesztése

A
kapcsolódások
összesített
erőssége

3

2

3

2

11

2

2

1

2

7

3

1

2

2

8

Nagy területeken hiányos az infrastruktúra

0

1

1

3

5

A város egyedi turisztikai adottsága
gyakorlatilag kihasználatlan

1

3

1

0

5

Ma is jelen van az endrődi-gyomai különállás

0

1

2

2

5

Szegregációs problémák (alacsony státuszú
lakosság aránya a népességszámhoz képest
jelentős)

1

0

3

2

6

A kapcsolódások összesített erőssége

10

10

13

13

A magasan képzett, fiatal lakosság
elvándorlása gyorsul
Kevés a munkahely, különösen a kvalifikált
munkaerőt alkalmazó

Ahogy a fenti összefoglaló táblából látszik, a város legfontosabb problémái közül az ITS célrendszere legerősebben a népességfogyás mérséklését célozza
közvetlen és közvetett módon, több tematikus célon keresztül: a foglalkoztatási, megélhetési lehetőségek biztosítása és javítása mellett, az élhető lakókörnyezeti
feltételek megteremtésével, a városban elérhető szolgáltatási és programlehetőségek bővítésével. Ezen túl hangsúlyos a még kihasználatlan turisztikai potenciál
fokozottabb hasznosítása és bevonása a város gazdasági életébe. A célok között a problémák mérséklése szempontjából egyaránt fontos a gazdaságfejlesztés és
a társadalmi kohézió, helyi identitás erősítése; továbbá a város épített és természeti környezetének megóvása, ehhez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása.
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43. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai
Városi szintű középtávú tematikus célok

Városi szintű adottságok

Szabad terület az Ipari Parkban
Korszerűsített vasútvonal, vasúti
csomópont
Országosan egyedülálló természeti érték:
a holtág-rendszer; ez további helyi
értékekkel párosul
Kiemelkedően jó adottság a
mezőgazdasági termelés öntözéssel
történő fejlesztésére
Megújuló energiákban rejlő potenciál
Regionális hulladéklerakó, korszerűsített
szennyvíztisztító
A kapcsolódások összesített erőssége

T2: A turizmus fejlesztése a
helyi egyedi adottságok
kínálta lehetőségek
kihasználásával

T3: Népességmegtartó
képesség javítása és az
elöregedés folyamatának
megállítása az
életkörülmények és
életkilátások javításával; a
társadalmi
egyenlőtlenségek
mérséklése, megszüntetése

T4: Fenntartható, élhető,
minőségi környezet
kialakítása,
energiafelhasználás
racionalizálása, a
megújuló energiák
fokozatos elterjesztése

A kapcsolódások
összesített
erőssége

3

0

1

1

5

1

1

2

0

4

0

3

1

2

6

3

1

2

0

6

1

2

1

1

4

0

0

0

2

3

8

7

7

6

T1: A helyi gazdaság
infrastrukturális
környezetének fejlesztése, a
makroszintű közlekedési
kapcsolatok kialakítása, a
mezőgazdaság fejlesztése
öntözési lehetőség
kialakításával

Az értékelő táblázatból látható, hogy város két célkitűzés tekintetében közel azonos mértékben épít adottságaira. Ezek közül a gazdaságfejlesztés nyugszik
legerősebb helyi adottságokon. Ugyanakkor a turizmus fejlesztése és a népesség életkörülményeinek javítása is csaknem azonos helyi adottságokon alapul. Az
adottságok közül kiemelkedő a természeti értékek (holtág-rendszer) szerepe, valamint ugyanilyen hangsúlyos a mezőgazdaság öntözéssel történő fejlesztésében
meglevő lehetőség.
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44. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai
Endrőd

Városrészi szintű területi cél: V1 városrészi cél: Alközponti funkció megerősítése párhuzamosan a településkép javításával párhuzamosan
V1.1 Alközponti funkció erősítése,
intézmények korszerűsítése

V1.2 Infrastrukturális ellátottság
teljes kiépítése

V1.3 Turisztikai potenciál
fejlesztése

V1.4 Városközpont
rehabilitációja

A kapcsolódások
összesített erőssége

Magas munkanélküliség

3

1

1

0

5

Részleges infrastruktúra

1

3

1

3

8

Alacsony státuszú lakosság magas aránya

2

1

0

2

5

Kevés munkahely

1

1

1

0

3

A kapcsolódások összesített erőssége

7

6

3

55

Városrészi szintű problémák

Besenyszeg-Magtárlapos

Városrészi szintű területi cél: V2 Városrészi cél: Teljes városi szövet kiépítése turisztikai, gazdasági fejlesztéssel
V2.1 Gazdasági területek komplex
fejlesztése

V2.2 Teljes városszövet
kialakítása, azaz a két egykor
önálló település összeépítése

V2.3 Turisztikai potenciál
fejlesztése

V2.4 Megújuló
energiák hasznosítása

Szabdalt területfelhasználás

2

3

3

3

11

Intézményi funkciók hiánya

2

2

0

0

4

A kapcsolódások összesített erőssége

4

5

3

3

Városrészi szintű problémák

Gyoma

A kapcsolódások
összesített erőssége

Városrészi szintű területi cél: V3 Városrészi cél: Intézmények fejlesztése a környezetük revitalizációjával együtt
V3.1 Intézmények komplex
energetikai fejlesztése

V3.2 Turisztikai potenciál
fejlesztése

V3.3 Közúti közlekedés
komplex fejlesztése

V3.4 Városközpont
rehabilitációja

A kapcsolódások
összesített erőssége

Öregedő népesség

0

1

0

3

4

Funkcionális túlterheltség

1

2

2

3

8

A kapcsolódások összesített erőssége

1

3

2

6

Városrészi szintű problémák

Nagylapos

Városrészi szintű területi cél: V4 Városrészi cél: Szociális városrehabilitáció
V4.1 Infrastruktúra fejlesztése

V4.2 Szociális ellátó funkció
létrehozása

A kapcsolódások
összesített erőssége

Alacsony képzettség

0

2

2

Központi belterülettől távol helyezkedik el

3

3

6

Intézményi funkciók csaknem teljes hiánya

3

3

6

Hiányos infrastruktúra

3

1

4

A kapcsolódások összesített erőssége

9

9

Városrészi szintű problémák
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Öregszőlő

Városrészi szintű területi cél: V5 Városrészi cél: Szociális városrehabilitáció
V5.1 Szociális városrehabilitáció

V5.2 Infrastrukturális
fejlesztés

A kapcsolódások
összesített erőssége

Infrastruktúra csaknem teljes hiánya

3

3

6

Képzetlen lakosság

1

1

2

Magas munkanélküliség

2

0

2

A kapcsolódások összesített erőssége

6

Városrészi szintű problémák

Külterület-Észak

4
Városrészi szintű területi cél: V6 Városrészi cél: Turisztikai kínálat fejlesztése a természeti értékek megőrzésével

V6.1 Turisztikai kínálat komplex
fejlesztése

V6.2 Infrastrukturális ellátás
kiterjesztése

A kapcsolódások
összesített erőssége

Infrastruktúra hiánya

2

3

5

A lakosság Kocsorhegyen képzetlen

1

3

4

A kapcsolódások összesített erőssége

3

Városrészi szintű problémák

6
Városrészi szintű területi cél: V7 Városrészi cél: Mezőgazdasági termelés feltételrendszerének javítása

Külterület-Dél

V7.1 Öntözési lehetőség kiépítése

A kapcsolódások
összesített erőssége

Fokozottan öregedő lakosság

3

3

Alacsony gazdasági aktivitás

3

3

A kapcsolódások összesített erőssége

6

Városrészi szintű problémák

A lakott belterületeken a célok és a problémák kapcsolódása közel hasonló erősségű. A külterületeken – ahol elszórtan laknak – a problémák és a célok közötti
összefüggés kevésbé szoros, mert a problémák elsősorban a városrészre koncentrálnak, a megfogalmazott cél pedig az egész város számára bírnak kiemelt
jelentőséggel.
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45. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai
Endrőd

Városrészi szintű területi cél: V1 városrészi cél: Alközponti funkció megerősítése párhuzamosan a településkép javításával párhuzamosan
V1.1 Alközponti funkció
erősítése, intézmények
korszerűsítése

V1.2 Infrastrukturális ellátottság
teljes kiépítése

V1.3 Turisztikai potenciál
fejlesztése

V1.4 Városközpont
rehabilitációja

Fiatalosabb korszerkezet

1

1

0

0

2

Alközponti funkció kiépített

3

0

0

3

6

Egészséges lakókörnyezet

0

3

2

0

5

Közvetlen közúti kapcsolat Szarvas irányába

0

2

0

2

A kapcsolódások összesített erőssége

4

4

3

Városrészi szintű adottságok

4

A kapcsolódások
összesített erőssége

Városrészi szintű területi cél: V2 Városrészi cél: Teljes városi szövet kiépítése turisztikai, gazdasági fejlesztéssel

Besenyszeg-Magtárlapos

V2.1 Gazdasági területek
komplex fejlesztése

V2.2 Teljes városszövet
kialakítása, azaz a két egykor
önálló település összeépítése

V2.3 Turisztikai potenciál
fejlesztése

V2.4 Megújuló energiák
hasznosítása

Magas arányú gazdasági aktivitás

1

1

1

1

Jó képzettség

1

0

1

0

2

Beépítetlen területek

3

3

3

3

12

A kapcsolódások összesített erőssége

5

4

5

4

Városrészi szintű adottságok

Gyoma

A kapcsolódások
összesített erőssége
4

Városrészi szintű területi cél: V3 Városrészi cél: Intézmények fejlesztése a környezetük revitalizációjával együtt
V3.1 Intézmények komplex
energetikai fejlesztése

V3.2 Turisztikai potenciál
fejlesztése

V3.3 Közúti közlekedés
komplex fejlesztése

V3.4 Városközpont
rehabilitációja

A kapcsolódások
összesített erőssége

Alacsony munkanélküliség

1

0

0

0

1

Funkcionális gazdagság

2

1

1

3

7

Hagyományos településszerkezet

0

0

1

0

1

Liget Fürdő

1

3

1

1

6

Hantoskerti-holtág

0

3

0

0

3

A kapcsolódások összesített erőssége

4

7

3

4

Városrészi szintű adottságok

Nagylapos
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V4.1 Infrastruktúra fejlesztése

V4.2 Szociális ellátó funkció
létrehozása

A kapcsolódások
összesített erőssége

Viszonylag fiatalos korszerkezet

2

1

3

„Félúton” van Gyomaendrőd és Mezőtúr között

1

3

4

A kapcsolódások összesített erőssége

3

4

V5.1 Szociális
városrehabilitáció

V5.2 Infrastrukturális fejlesztés

A kapcsolódások
összesített erőssége

Magas a fiatalok aránya

2

2

4

Nagyméretű lakótelkek

0

1

1

A Szarvasra és a Kondorosra vezető utak érintik a
területet

1

1

2

A kapcsolódások összesített erőssége

3

4

Városrészi szintű adottságok

Öregszőlő
Városrészi szintű adottságok

Városrészi szintű területi cél: V5 Városrészi cél: Szociális városrehabilitáció

Külterület-Észak

Városrészi szintű területi cél: V6 Városrészi cél: Turisztikai kínálat fejlesztése a természeti értékek megőrzésével
V6.1 Turisztikai kínálat komplex
fejlesztése

V6.2 Infrastrukturális ellátás
kiterjesztése

A kapcsolódások
összesített erőssége

Védett természeti értékek

3

1

4

Holtág-rendszer

3

1

4

A kapcsolódások összesített erőssége

6

2

Városrészi szintű adottságok

Városrészi szintű területi cél: V7 Városrészi cél: Mezőgazdasági termelés feltételrendszerének javítása

Külterület-Dél

Városrészi szintű adottságok

V7.1 Öntözési lehetőség
kiépítése

A kapcsolódások
összesített erőssége

Jó minőségű szántóföldek

3

3

Mobil hálózatok

1

1

A kapcsolódások összesített erőssége

4

Az jól látható, hogy az adottságokra nagymértékben épít a stratégia az egyes városrészek esetében. Általában van egy-egy adottság, melynek kiemelt szerepe
van; ez a városrészi átfogó célhoz közvetlenebb kapcsolódást jelent. Ugyanakkor nincs olyan adottság, mely a célok elérésében nem jutna szerephez, azaz a
város elsősorban a saját adottságaira támaszkodik céljai elérése érdekében. Ez jó alap lehet ahhoz, hogy a célok ténylegesen megvalósuljanak.
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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. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes
területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok
megvalósulását. Az alábbi táblázatban a tematikus és területi célok közötti összefüggések
erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős
kapcsolódást jelöli.
Az alábbi, a különböző célok logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb
megállapításokat tehetjük:
A központi belterület három városrészében meghatározott fejlesztési célok összességében
közel azonos súllyal járulnak hozzá a települési célok eléréséhez. Ez azt is jelenti egyúttal,
hogy kiegyensúlyozott fejlesztést tervez a város.
A gazdaságfejlesztési tematikus cél elérése esetében a Külterület-Dél városrész
öntözésfejlesztése is jelentős súllyal szerepel.
A turizmus fejlesztéséhez a központi belterület városészei mellett a Külterület-Észak
városrész járul hozzá jelentősebb mértékben.
A központi belterülettől távolabb levő sűrűn lakott városrészek (Nagylapos, Öregszőlő)
területein tervezett fejlesztések elsősorban a népesség megtartásához, az egyenlőtlenségek
felszámolásához járulnak hozzá erőteljesebb mértékben.
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46. táblázat: A települési célok logikai összefüggései
Városrészi célok

Városi szintű középtávú tematikus célok
T1: A helyi gazdaság
infrastrukturális környezetének
fejlesztése, a makroszintű
közlekedési kapcsolatok
kialakítása, a mezőgazdaság
fejlesztése öntözési lehetőség
kialakításával

T2: A turizmus fejlesztése a
helyi egyedi adottságok kínálta
lehetőségek kihasználásával

T3: Népességmegtartó
képesség javítása és az
elöregedés folyamatának
megállítása az életkörülmények
és életkilátások javításával; a
társadalmi egyenlőtlenségek
mérséklése, megszüntetése

T4: Fenntartható, élhető,
minőségi környezet
kialakítása,
energiafelhasználás
racionalizálása, a megújuló
energiák fokozatos
elterjesztése

A kapcsolódások
összesített
erőssége

Endrőd V1 városrészi cél: Alközponti funkció megerősítése párhuzamosan a településkép javításával párhuzamosan
V1.1 Alközponti funkció erősítése, intézmények
korszerűsítése
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V1.2 Infrastrukturális ellátottság teljes kiépítése
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V1.3 Turisztikai potenciál fejlesztése
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V1.4 Városközpont rehabilitációja
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7

A kapcsolódások összesített erőssége
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Besenyszeg-Magtárlapos V2 Városrészi cél: Teljes városi szövet kiépítése turisztikai, gazdasági fejlesztéssel
V2.1 Gazdasági területek komplex fejlesztése
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6

V2.2 Teljes városszövet kialakítása, azaz a két
egykor önálló település összeépítése
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6

V2.3 Turisztikai potenciál fejlesztése
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V2.4 Megújuló energiák hasznosítása
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6

A kapcsolódások összesített erőssége
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Gyoma V3 városrészi cél: Intézmények fejlesztése a környezetük revitalizációjával együtt
V3.1 Intézmények komplex energetikai fejlesztése
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V3.2 Turisztikai potenciál fejlesztése

1

3

1

1

6

V3.3 Közúti közlekedés komplex fejlesztése
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5

V3.4 Városközpont rehabilitációja
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6

A kapcsolódások összesített erőssége
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V4.1 Infrastruktúra fejlesztése

1

1

3

1

6

V4.2 Szociális ellátó funkció létrehozása

1

1

3

1

6

A kapcsolódások összesített erőssége
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6
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12

Nagylapos V4 városrészi cél: Szociális városrehabilitáció
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Öregszőlő V5 városrészi cél: Szociális városrehabilitáció
V5.1 Szociális városrehabilitáció
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6

V5.2 Infrastrukturális fejlesztés
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A kapcsolódások összesített erőssége
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Külterület-Észak V6 városrészi cél: Turisztikai kínálat fejlesztése a természeti értékek megőrzésével
V6.1 Turisztikai kínálat komplex fejlesztése
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6

V6.2 Infrastrukturális ellátás kiterjesztése
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A kapcsolódások összesített erőssége
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Külterület-Dél V7 városrészi cél: Mezőgazdasági termelés feltételrendszerének javítása
V7.1 Öntözési lehetőség kiépítése
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5

A kapcsolódások összesített erőssége
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Kapcsolódások erőssége mindösszesen
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6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők
jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként
jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást
befolyásoló legfontosabb tényezők:
Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására
koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik
ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet
fejti ki.
Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív
feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív
munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka
annak, hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal
megszülessenek, és a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos
hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a
8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” tárgyalja.
Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő
alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is
lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a
megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő
intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer
kialakítása” című fejezet tartalmazza.
Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügy iforrások
megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek
elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi
lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint
a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza.
6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek
egymásra gyakorolt hatása

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott, az önkormányzat döntése értelmében a 2020ig terjedő időszakban prioritást élvező fejlesztések között azonosítható logikai összefüggéseit
mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes beavatkozások milyen
mértékben kapcsolódnak más beavatkozásokhoz, mennyiben segítik, vagy éppen rontják azok
eredményességét. Az alábbi táblázatban a beavatkozások közötti összefüggések erősségét egy 2 – 0 - +2 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, a -2 az erős negatív hatást,
míg a „+2” érték az erős pozitív kapcsolódást jelöli.
Az alábbi, a beavatkozások logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb
megállapításokat tehetjük:
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A gazdaság fejlesztéséhez az Ipari Park fejlesztése és az öntözési projekt járul hozzá
legerőteljesebben.
A turisztikai fejlesztéshez a Fűzfás-zug területén megvalósítandó projektek jelentik a
legerőteljesebb pozitív hatást, ugyanakkor a Liget Fürdő fejlesztésének is jelentős hatása
van.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tervezett beavatkozások közül a Nagylaposon, és
Öregszőlőn és a „Cigányvárosban” megvalósuló szociális városrehabilitáció jelentkezik
legnagyobb súllyal.
A népesség megtartásában ugyanolyan kulcsszerepe van az Ipari Park fejlesztésének mint a
tervezett infrastrukturális beruházásoknak.
Amit még ki kell emelni, hogy eltérően a legtöbb településtől, Gyomaendrőd esetében a
város adottságai miatt a tervezett külterületi fejlesztések legalább olyan súlyú elemei a
fejlődésnek mint a belterülethez kapcsolt fejlesztési elemek.
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STRATÉGIA
47. táblázat: A beavatkozások logikai összefüggései

6. számú akcióterület: Nagylapos

7. számú akcióterület: Öregszőlő

Partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel új
közösségi terekben

Hulladékgazdálkodás fejlesztése, környezettudatosság
növelése, zöldenergia felhasználása

Infrastrukturális hálózatok továbbfejlesztése

Közösségi közlekedés fejlesztése

Városrehabilitáció, zöldfelület megújítás

Akadálymentesítés az önkormányzatnál és
intézményeinél

Belvízrendezés

Bölcsődei és óvodai fejlesztések

Foglalkoztatás növelése, foglalkoztatási
együttműködések

Kulturális intézmények és rendezvények fejlesztése

Endrődi városi alközpont rehabilitációja

Gyomai városi alközpont rehabilitációja

Ipari Park területének felhasználása

„Cigányváros” területén szociális városrehabilitáció

Nagylapos területén szociális városrehabilitáció

Öregszőlő területén szociális városrehabilitáció
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Piaccsarnok építése

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

Holtágak rendszerelvű turisztikai hasznosítása

Kulcsprojektek

0

Ipari Park fejlesztése

0

0

Öntözési projekt továbbfejlesztése

1

0

0

Az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények korszerűsítése az energiatudatosság jegyében

0

0

0

0

Partneri viszony kialakítása a civil szervezetekkel új közösségi terekben

0

0

0

0

0

Hulladékgazdálkodás fejlesztése, környezettudatosság növelése, zöldenergia felhasználása

2

0

0

1

0

1

Infrastrukturális hálózatok továbbfejlesztése

1

1

2

0

1

0

1

Közösségi közlekedés fejlesztése

1

0

1

0

0

0

0

0

Városrehabilitáció, zöldfelület megújítás

1

0

0

0

0

0

1

1

0

Akadálymentesítés az önkormányzatnál és intézményeinél

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belvízrendezés

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Bölcsődei és óvodai fejlesztések

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatás növelése, foglalkoztatási együttműködések

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Kulturális intézmények és rendezvények fejlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 sz. akció terület Endrődi városközpont

Endrődi városi alközpont rehabilitációja

1

0

0

0

0

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3. számú akcióterület: Gyomai városközpont
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4. számú akcióterület: Ipari Park

Ipari Park területének felhasználása
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5. számú akcióterület:”Cigányváros”
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6. számú akcióterület: Nagylapos
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7. számú akcióterület: Öregszőlő
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5. számú akcióterület:”Cigányváros”

3. számú akcióterület: Gyomai városközpont

Az oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények
korszerűsítése az energiatudatosság jegyében
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7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb
kockázatai
A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően 2014-2020 között számos olyan új elem jelent
meg, melyek a városok fejlesztési programjainak megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az
indikátorok határozottabb számon kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja
egyértelműen a kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét növelik. A következő
fejezetben fel kívánjuk mérni az alábbi tényezőkből fakadó, az eddig beazonosított, illetve a
jövőben projektgenerálás keretében beazonosítani tervezett fejlesztési projektek megvalósítását,
továbbá a jelen városfejlesztési stratégia és az ebben rögzített indikátorok teljesülését
veszélyeztető kockázatokat.
A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma
specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk
meg az egyes kockázati elemek kezelésére.
A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Gyomaendrőd integrált
településfejlesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat
azonosíthatjuk be:
Pénzügyi-gazdasági kockázati tényezők: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan
makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók
specifikus jellemzői, továbbá a saját forrás előteremtésének kockázata említhető meg.
Kockázati tényezőként jelenik meg az utófinanszírozás következményeként a cash-flow
biztosításának kérdése is.
Jogi-jogszabályi és intézményi keretekből adódó kockázati tényezők: kapcsolódó jogszabályi
környezet, de ugyanígy egyértelműen kiemelendő itt a közbeszerzési törvény, mint kockázati
tényező, valamint a szűk intézményi kapacitásból adódó problémák (megfelelően képzett
humán erőforrás rendelkezésre állása stb.)
Műszaki kockázatok: itt említhetők meg az egyes projektek megvalósítása során felmerülő
specifikus kockázati elemek, mint például az építési szabványok, vagy a magyartól eltérő
nemzetközi technológiai szabványok kérdése, de relevánsnak tekinthető a kivitelezés
ütemezése és az esetleges időbeli csúszásokból eredeztethető kockázati elemek.
Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): a stratégia megvalósítása
kapcsán további kockázati tényező a társadalmi hasznosság megfelelő kommunikációjának
elmaradása, az esetleges érintett érdekcsoportok ellenállása a tervezett beruházás kapcsán.
A kockázatok felmérését követően egy rövid kockázatkezelési stratégia elkészítése javasolt, mely
a jellemző kockázati tényezőkhöz egy valószínűségi mutatót (magas; közepes; alacsony),
valamint egy hatás mutatót (jelentős; közepes; alacsony) rendel. Az egyes felsorolt kockázati
tényezőkhöz röviden felvázolásra kerül a kezelés módja, nevesítésre kerülnek a szükséges
beavatkozások is.
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48. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai
Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Kockázat megnevezése

1.

2.

A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba
változása

Közbeszerzési
eljárásokból
kockázatok (időbeli elhúzódások)

adódó

magas

magas

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

jelentős

Az
jogszabályi
változások
folyamatos figyelemmel kísérése
Rugalmas, gyors reagálás a
megváltozó
jogszabályi
körülményekhez,
a
helyi
szabályozás rugalmas módosítása

jelentős

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

3.

Hatósági dokumentumok hiánya, késése

közepes

közepes

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

4.

Saját forrás előteremtésének kockázata

magas

jelentős

Alternatív
forráslehetőségek
felkutatása (banki hitel stb.)

5.

Hazai illetve Európai Uniós fejlesztési
források elmaradása

közepes

jelentős

A forrás lehívás késedelmére való
felkészülés

6.

Cash-flow akadozása,
finanszírozás problémái

alacsony

jelentős

Pénzügyi terv készítése a kiemelt
mérföldkövek beazonosításával

7.

A programozási időszak során változik a
szakpolitikai prioritás rendszer és a
hatékonyabb forrás abszorpciót biztosító
programok irányába áramlik a forrás.

jelentős

A
helyi
döntéshozóknak,
Gyomaendrőd
képviselőinek
közösen kell fellépniük érdekeik
képviselete mellett, specifikus
szempontjaik
érvényesítését
biztosítani szükséges.

8.

A tervezett projektek megvalósítási költsége
jóval meghaladja a tervezett mértéket

közepes

közepes

Részletes projekttervek, átgondolt
műszaki tervek, költségvetések
készítése
Tartalékkeret meghatározása

9.

A megvalósításhoz szükséges szakemberek
hiánya (pl. térségfejlesztési klaszter)

alacsony

közepes

Gyomaendrőd Önkormányzatának
feladata, hogy megfelelő szakmai
hátteret biztosítson

10.

Előre nem látható műszaki problémák

magas

jelentős

Részletes
tanulmánytervek
készítése, alapos helyzetfelmérés

alacsony

közepes

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

a

folyamatos

11.

Nem megfelelő műszaki tervek
kivitelezés (pl. Halastó rehabilitációja)

12.

Többletmunka felmerülése

közepes

közepes

Esetleges
többletmunkára
felkészülés már az előkészítés
során

13.

Az indikátorok teljesítése nem lehetséges

alacsony

jelentős

Teljesíthető
és
mérhető
indikátorok meghatározása, a
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Kockázat megnevezése

Valószínűség
(magas;
közepes;
alacsony)

Hatás
mértéke
(jelentős;
közepes;
alacsony)

Kockázatkezelés módja

megfelelő monitoring rendszer
kialakítása, az indikátor értékek
teljesülésének folyamatos nyomon
követése

14.

15.

A fejlesztési programokhoz
befektetők, partnerek hiánya

szükséges

Társadalmi
szempontok
kockázatai:
lakossági ellenállás, negatív közvélemény

8; 10; 11; 15

5; 6

magas

alacsony

jelentős

Megfelelő marketing és promóciós
tevékenységek, a befektetési
lehetőségek kapcsán, települési
befektetés ösztönzési program
indítása

közepes

Feladat a fejlesztés mögött álló
elképzelések és az ellenzői
szempontok nyílt, konszenzusra
törekvő megvitatása; szükség
esetén a fejlesztési elképzelés
felülvizsgálata.
A
lakosság
folyamatos tájékoztatása mellett a
felmerülő lakossági javaslatok
beépítése prioritást élvez.

1; 9

2; 3; 4; 7; 12; 13; 14

Az ábra alapján kijelenthetjük, hogy jellemzően magas és kritikus kockázatú tényezők hatnak a
stratégia megvalósulására. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának különösen fontos
felkészülnie a jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változására, a közbeszerzési
eljárásokból adódó esetleges kockázatokra, továbbá a finanszírozás alternatív lehetőségeire.
A projektek megvalósítása során az előre nem látható műszaki problémák, továbbá a nem
kielégítő partnerségi folyamatokból adódó helyi konfliktusok jelentkezhetnek még kritikus
kockázati elemként.
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8 A megvalósítás eszközei és nyomon
követése
8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem
beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
A fejlesztési célok elérését alapjaiban befolyásolja a helyi önkormányzat fejlesztői tudatossága és
a fejlesztéseket támogató szabályozási gyakorlata. A megfelelő és támogató hozzáállás hiánya
ellehetetleníti, meghiúsíthatja a jelentősebb fejlesztéseket nem csak az állami/Uniós források
lehívása, hanem a magántőke befektetései kapcsán is.
Jelen fejezetben olyan önkormányzat által végzett nem beruházási típusú tevékenységek
kerülnek összefoglalásra, amelyek támogatják az Integrált Településfejlesztési Stratégiában,
valamint más fejlesztési, stratégiai dokumentumokban megjelölt célok teljesülését, amelyekkel az
önkormányzat élhet a fejlesztések blokkolásának elkerülése, a hatékony megvalósítás
érdekében.
A szabályozási környezet kiszámíthatóvá és megismerhetővé tétele
A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és
jogalkalmazói magatartására, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet
biztosítására és fenntartására.
Az önkormányzatnak a szabályozásban is egyértelművé kell tenni azokat a célokat és
prioritásokat, melyek a település hosszú távú érdekeit szolgálják.
A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi gazdasági és társadalmi környezet megfelelő irányú
fejlődésének elősegítésére, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges támogató
jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat. A tervezett fejlesztési
elképzeléseknek megfelelően kell a településrendezési eszközöket, a területek művelési ágait
alakítani, szükség esetén azokat módosítani.
Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági
tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható
és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések kockázatát.
Néhány speciális szabályozási típusú eszköz, amelyekkel a konkrét fejlesztések során élhet a
település:
Településfejlesztési
és –rendezési
szerződések

Az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30/A. § (1)
bekezdése értelmében „a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a
telken beruházni szándékozóval”. Ezzel a lehetőséggel a város eddig is élt és az elkövetkező
időszakban is élni kíván.
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Az ITS megvalósításának szervezeti keretei
8.1.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere
5. ábra: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szabályozásának
megfelelve Gyomaendrőd városban a településfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos
döntési jogkörrel az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik. Az önkormányzat feladata a
város térbeli és gazdasági fejlődését is nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi
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építési szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezése, jóváhagyása. Az
önkormányzat képviselő-testülete az általa megalkotott rendeletek és határozatok révén dönt a
fenti célok megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról,
elosztásáról, az egyes pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. A képviselő-testület
döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselő-testület különböző
bizottságai.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti felépítését
és szervezeti kapcsolatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelete, a végrehajtására kiadott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata továbbá a hivatal, mint költségvetési szerv ügyrendje rendezi.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Csárdaszállás Községi Önkormányzat és Hunya Község Önkormányzata alapította és tartja fenn.
8.1.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere

A 2014-2020-as időszak során – amennyiben a későbbiekben ezzel ellentétes előírások nem
születnek – Gyomaendrőd alapvetően a 8.2.1 fejezetben leírtak szerint kívánja ellátni a stratégia
megvalósításához kapcsolódó feladatokat.
A megoldandó feladatok:
Az ITS szükség szerinti felülvizsgálata
Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata
Gazdaságfejlesztési elemek integrációja
A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek
koordinációja, lakosság bevonása
Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy
partnerrel)
Fenntartás koordinációja
A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések koordinációja
További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása
A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések
előkészítése és megkötése)
A terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése,
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),
A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák
pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák
átvétele)
Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények)
esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása,
megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele)
A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési
formák megvalósulásának elősegítése)
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Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások
megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele)
Adminisztratív, információs feladatok ellátása
A fejlesztések nyomon követése, a vállalt indikátorok teljesítésének figyelemmel kísérése és
biztosítása
Az ütemezés megtervezése és az ennek megfelelő megvalósítás feltételeinek biztosítása
A stratégia megvalósításához kialakítandó szervezeti keretek meghatározása során
figyelemmel kell lenni a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítására. A megfelelő
szakértelem mellett számolni kell az időszakonként jelentősen eltérő leterheltség
lehetőségével.

8.2 A településközi koordináció mechanizmusai,
együttműködési javaslatok
Gyomaendrőd városában a járási szint 2013-as bevezetése pozitív változást hozott. Nem
véletlen, hogy a 2013. évet megelőző időszakban a város más-más kistérségeknek volt tagja,
mert tulajdonképpen egyikben sem tudott vezető szerephez jutni. Ezen változtatott a járási
rendszer, hiszen itt egyértelműen Gyomaendrődön vannak a járásközponti szerepkörök, még
akkor is, ha részben hiányosan.
A járás településeivel napi szintű az együttműködés. A járás része Dévaványa városa, valamint
Csárdaszállás, Hunya és Ecsegfalva községek. A járási rendszer bevezetése előtt az alábbi
együttműködések alakultak ki:
Intézményesült településközi együttműködések
Kőrös-szögi
Kistérség Többcélú
Társulása

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a települési önkormányzatok kapcsolat- és
együttműködési rendszerének biztosítása érdekében 2004-ben jött létre Szarvas központtal.
A Társulás a járási rendszer 2013. január 1. felállásával továbbra is működik. Tevékenysége
alapvetően a szociális ellátás területére terjed ki.
A Társulásban résztvevő települések mikro-térségekbe csoportosítva:
Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás (központ: Gyomaendrőd)
Kondoros, Kardos (központ: Kondoros)
Csabacsűd, Örménykút,
(kp.:Csabacsűd)

Gyomaendrődi
Regionális
Hulladékkezelő Kft.

Nevelési-

oktatási

Intézményfenntartó

Társulás

A gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. a térségi szilárd hulladékkezelő rendszer
fejlesztésére irányuló projekt révén, tulajdonképpen annak keretében megépült hulladékkezelő
mű üzemeltetésére jött létre, 2010-ben 9 önkormányzat alapításával. A résztvevő További
önkormányzatok: Szarvas, Hunya, Csabacsűd, Csárdaszállás, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Kétsoprony. Az együttműködés az érintett települések közötti hulladékszállításra és
hulladékkezelésre terjed ki.
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8.3 A partnerség biztosítása az ITS készítése és
megvalósítása során
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. januárjában elkészítette a város fenntartható
városfejlesztési programjának –integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) –
társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a képviselőtestület által elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzattal.
A partnerségi egyeztetési 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.)
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.

Partneri csoportok

A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok
kerülnek bevonásra:
A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör
államigazgatási szervek
önkormányzatok
Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek
Lakossági szint

Szervezeti keretek

A partnerségi folyamat során a helyi önkormányzat és intézmények szakemberei, valamint a helyi
meghatározó véleményformálók is érintettként jelentek meg. A tervezési folyamatot az irányító
csoport koordinálta.
Az irányító csoport (ICS) a település főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési
irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze. Ebbe a körbe tartozik a település
polgármestere, alpolgármester(ek), főépítész, városi bizottságok vezetői, közgyűlési képviselők,
illetve más a stratégiaalkotásban jelentős szereppel bíró városi tisztségviselők. A városi
tisztségviselők mellett fontos szerepe van a stratégiai irányok kijelölésében a kijelölt felelős
tervezőnek, aki felelős az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
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Koncepció kidolgozásáért, illetve feladata a dokumentumok kidolgozásába bevont további
szakértők irányítása is.
Az önkormányzati munkacsoport keretében (ÖMCS) önkormányzat irodái és csoportjai, valamint
az önkormányzati tulajdonban lévő cégek, intézmények vezetői aktív szerepet kapnak a vizsgálati
munkarész és a tervezési folyamat későbbi munkafázisai, valamint a városi koordinátor
személyén keresztül a belső projektmenedzsment (így partnerségi, koordinációs és egyéb
adminisztrációs) feladatok vonatkozásában is.
Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint esetlegesen szakértői interjúk keretében
segítik a tervezői-szakértői csapat (Konzorcium) munkáját.
A stratégia készítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok megfogalmazása,
majd a készülő dokumentumok észrevételezése, véleményezése, tervezők felé történő
visszacsatolása.
A helyi egyeztető munkacsoport (HMCS) tagjai a Gyomaendrőd közéletének fontosabb
szereplőiből, véleményformálóiból kerülnek kiválasztásra. Összehívása során elsősorban a helyi
civil és szakmai szervezetek, fontosabb közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a
város irányításáért felelős intézmények vezetőire számítunk, akik helyismeretükkel, sajátos
nézőpontjukkal segíthetik a tervezői munkát. A Munkacsoport fontos résztvevője továbbá a helyi
nyilvánosságot és magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személy vagy
szervezet, lakosság érdekeit képviselő személy és megjelenik a politika, mint érdekcsatornázó
input-output szektor. Létszáma az operatív működés megtartása érdekében 8- 10 fő. A HMCS a
tervezés fontosabb fázisainál ülésezik maximum 2-3 alkalommal, főleg a jövőképalkotás és a
célok kialakítása, valamint a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak észrevételezése, tervezők
részére történő visszacsatolás során. Elnökét a tagjai közül maga választja.

Megvalósult
egyeztetések

Megvalósult egyeztetések:
A 314/2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör: 2015.
májusában megküldésre került az érintetteknek az ITS egyeztetési dokumentációja. A
beérkezett véleményeket táblázatos formában rögzítettük az arra adott tervezői válaszokkal
együtt. A beérkezett vélemények elfogadásáról/el nem fogadásáról a képviselő-testület
döntött. Az elfogadott észrevételeket a releváns dokumentumokba átvezettük.
Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: több alkalommal (2015.01.15.
Projektindító megbeszélés, 2015.02.12. Irányító munkacsoport, és Önkormányzati
Munkacsoport ülései, 2015.02.13. Helyi Egyeztető munkacsoport ülése, 2015.04.17.
mindhárom munkacsoport ülésezett (ÖMCS, IMCS, HEMCS), 2015.04.23. Irányító
Munkacsoport ülése, ezután antiszegregációs megbeszélés) ülésező munkacsoportok a
megalapozó vizsgálathoz, a város stratégiai célrendszeréhez, valamint az ITS-hez
fogalmaztak meg észrevételeket. Az ülésekről emlékeztető készült, a résztvevők köre a
jegyzőkönyvek alapján beazonosítható. Az érkezett észrevételek beépítésre kerültek a
releváns dokumentumokba.
Lakossági szint: A munka indításához kérdőíves módszerrel kerestük meg a lakosságot a
kérdőívre a város honlapján lehetett válaszolni 2015.02.11-től 2015.03.24-ig, a kérdőiv két
helyi újságban a Szó-Beszédben, és a Hírmondóban reklámozva lett. A beérkezett
véleményeket a program összesítette, azt a releváns dokumentumokba beépítettük. 2015.
június.. án lakossági fórum keretében bemutatásra került Gyomaendrőd Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája, melyet a résztvevők véleményeztek. Az esemény meghívója
a rendezvény időpontját megelőzősen megjelent a helyi sajtóban.
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A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének
dokumentációja elérhető az önkormányzatnál.
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.gyomaendrod.hu – elérhetőek.

8.4 Monitoring rendszer kialakítása
8.4.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és
eredményindikátorok meghatározása

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk
birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai
célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk
hiányos jellege miatt (pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak
pályázati feltételei), részint a külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet)
folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem
tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit
jelenleg nem vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia
megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozott.
Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan
visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden
pontján újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a
monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés,
információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a
folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól
eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a
monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók
számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a
szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a
stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat.
Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron
a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet.
E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős
menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt
folyamatosan működtetik.
8.4.2 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és
eredményindikátorok meghatározása

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.
A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának
méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a
stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére.
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Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az
indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott
valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring
rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása.
Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt:
legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon
legyen objektíven mérhető, egyértelmű
legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű)
adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára
egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek
az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és
alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre
Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrását (mérési
módját és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok beszerzése (mérése, előállítása)
az operatív menedzsment feladata.
Az eredményorientáltság erősítése a 2014—2020 közötti EU-s támogatási időszak kohéziós
politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző időszakénál
hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén.
Az alkalmazott indikátorok fajtái:
Eredményindikátorok: Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek
meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok
eredményindikátorait vettük alapul.
Kimeneti (output) indikátorok: Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként
kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek
illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (projektek) jellegéhez, a lehető
legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé.
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49. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai
Tematikus cél
T1: A helyi gazdaság infrastrukturális
környezetének fejlesztése, a
makroszintű közlekedési kapcsolatok
kialakítása, a mezőgazdaság
fejlesztése öntözési lehetőség
kialakításával
T2: A turizmus fejlesztése a helyi
egyedi adottságok kínálta
lehetőségek kihasználásával
T3: Népességmegtartó képesség
javítása és az elöregedés
folyamatának megállítása az
életkörülmények és életkilátások
javításával; a társadalmi
egyenlőtlenségek mérséklése,
megszüntetése
T4: Fenntartható, élhető, minőségi
környezet kialakítása,
energiafelhasználás racionalizálása,
a megújuló energiák fokozatos
elterjesztése
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Eredmény
indikátor

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Megépített hálózat
hossza

m

na

2500/év

Öntözhető terület
nagysága

ha

na

500

Vendégéjszakák száma

%

na

+5%/év

Indikátor forrása
(mérés módja),

Mérés
gyakorisága

Önkormányzati és
NIF
adatszolgáltatás

évente

Önkormányzati
adatszolgáltatás

évente

Szociális célú
városrehabilitációs
programmal elért
hátrányos helyzetű
lakosok száma

fő

Öregedési index

%

2014 es év
végi állapot
%

110

Önkormányzati
adatszolgáltatás

A megújuló
energiaforrásból előállított
energiamennyiség a teljes
bruttó
energiafogyasztáson belül

%

na

10%

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Projekt
előrehaladási
jelentések alapján

-

évente

évente
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50. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai
Területi (városrészi) cél
V1:Alközponti funkció megerősítése
párhuzamosan a településkép
javításával párhuzamosan
V2: Teljes városi szövet kiépítése
turisztikai, gazdasági fejlesztéssel
V3: Intézmények fejlesztése a
környezetük revitalizációjával együtt
V4: Szociális városrehabilitáció
V5: Szociális városrehabilitáció
V6: Turisztikai kínálat fejlesztése a
természeti értékek megőrzésével
V7: Mezőgazdasági termelés
feltételrendszerének javítása
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Eredmény indikátor

Mértékegység

Indikátor forrása

Mérés gyakorisága

Elégedettség a települési környezet
minőségével, pontérték (0-10)

pontszám (0-10)

Közvélemény-kutatás

évente

Adóbevétel növekedés

Ft

Mérleg adat

évente

pontszám (0-10)

Közvélemény-kutatás

évente

Elégedettség a települési környezet
minőségével, pontérték (0-10)
Szociális városrehabilitációs programmal
elért hátrányos helyzetű lakosság száma
Szociális városrehabilitációs programmal
elért hátrányos helyzetű lakosság száma

fő
fő

Projekt előrehaladási
jelentések alapján
Projekt előrehaladási
jelentések alapján

évente
évente

Vendégéjszakák száma

db

Szállásadói adatszolgáltatás

évente

Üzleti eredmény növekedése ha-ra vetítve

%

Mérleg adat

évente
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51. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai
Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
1. Akcióterület: Fűzfás-zug és a Városháza
környezete
Híd a holtág felett
Vezetékes infrastruktúra kiépítése
Feltáró utak kiépítése
Termálvíz hőhasznosítása
2. Akcióterület: Endrődi városközpont
Közösségi épületek külső-belső megújítása
Közlekedési területek korszerűsítése
Zöldfelületek megújítása.
3. Akcióterület: Gyomai városközpont

Output indikátor

készültségi szint
kiépített hálózat hossza
megépített utak hossza
hasznosított hőmennyiség
Felújított intézményi egység a
meglevőeken belül
Korszerűsített közlekedési terület felülete
Felújított zöldfelületek nagysága

Mértékegység

Célérték

Indikátor forrása

Mérés gyakorisága

%
m
m
PJ

100
2500
2500
50

kedvezményezetti adatszolgáltatás
önkormányzati adatszolgáltatás
önkormányzati adatszolgáltatás
önkormányzati adatszolgáltatás

évente
évente
évente
évente

%

100

kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente

m2
m2

1250
1500

kedvezményezetti adatszolgáltatás
kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente
évente

%

100

kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente

Közlekedési területek korszerűsítése,

Felújított intézményi egység a
meglevőeken belül
Korszerűsített közlekedési terület felülete

m2

2000

kedvezményezetti adatszolgáltatás

Zöldfelületek megújítása

Felújított zöldfelületek nagysága

m2

2500

kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente
évente

4. Akcióterület: Ipari Park
Ipari park bővítése
Közmű- és útépítés

bővítményi terület nagysága
megépített közművek, utak hossza

m2
m

2000/év
500

kedvezményezetti adatszolgáltatás
kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente
évente

új munkahelyek száma

db

10/év

kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente

Közösségi épületek külső-belső megújítása

Munkahelyteremtő és megtérülő beruházások
generálása
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5. Akcióterület: „Cigányváros”
Közterületeinek rendezése funkciók
létrehozásával
Bérlakások kialakítása
Szolgáltatóház építése
6. Akcióterület: Nagylapos
Hiányzó infrastruktúra kiépítése
Közösségi terek fejlesztése
Alapellátás bővítése
7. Akcióterület: Öregszőlő
Hiányzó infrastruktúra kiépítése
Közösségi terek fejlesztése
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rendezett felületek nagysága

m2

8000

önkormányzati adatszolgáltatás

évente

db
igen/nem

igen

önkormányzati adatszolgáltatás
önkormányzati adatszolgáltatás

évente
évente

megépített infrastruktúra hossza
új funkciók száma
a bővült ellátással érintett személyek
száma

m
db

1700
5

önkormányzati adatszolgáltatás
önkormányzati adatszolgáltatás

évente
évente

fő

161

kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente

megépített infrastruktúra hálózat hossza
új funkciók száma

m
db

6500
3

kedvezményezetti adatszolgáltatás
kedvezményezetti adatszolgáltatás

évente
évente

új bérlakások száma
a létesítmény megépítése
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52. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai
Projekt típusa

Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése
Holtágak rendszerelvű turisztikai
hasznosítása
Napelemes kiserőmű

Kulcsprojekt

Ipari Park fejlesztése
Öntözési projekt
továbbfejlesztése

Hálózatos projektek

Az oktatási, egészségügyi és
kulturális intézmények
korszerűsítése az
energiatudatosság jegyében
Partneri viszony kialakítása a civil
szervezetekkel új közösségi
terekben
Hulladékgazdálkodás fejlesztése,
környezettudatosság növelése,
zöldenergia felhasználása
Infrastrukturális hálózatok
továbbfejlesztése
Közösségi közlekedés fejlesztése
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Mértékegység

Célérték

turisztikalilag rendszerelvűen
hasznosított holtágak száma

db

16

a megtermelt energia mennyiége

kWh

2

m2

7500

ha

500

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

megtakarított energia mennyiség

2014-es
felhasználáshoz
viszonyítva %

15

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

újonnan kialakított partneri
kapcsolatok száma

db

10

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

elért lakossága

%

100

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

a projekt keretében megépített
infrastruktúra hálózat hossza

m

2500

a fejlesztéssel elért utasszám

fő

+1500

az Ipari Park területbővítésének
nagysága
a projekt keretében öntézési
rendszerrel ellátott területek
nagysága

Indikátor forrása

Mérés
gyakorisága

Output indikátor

kedvezményezetti
adatszolgáltatás
önkormányzati
adatszolgáltatás
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

kedvezményezetti
adatszolgáltatás
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente
évente
évente

évente
évente
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Fejlesztések (beavatkozások)
megnevezése

Output indikátor

Mértékegység

Célérték

Indikátor forrása

Mérés
gyakorisága

a rehabilitációval, megújítással
érintett területek nagysága

m2

8000

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

megvalósult akadálymentesítési
beruházások száma

db

25

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

a belvízrendezéssel érintett új
területek nagysága

ha

250

Bölcsődei és óvodai fejlesztések

férőhelyek számának növekedése

%

50

Foglalkoztatás növelése,
foglalkoztatási együttműködések

foglalkoztatottak számának
növekedése

fő

10/év

a fejlesztések száma

db

+15/év

db

15

db

50

Városrehabilitáció, zöldfelület
megújítás
Akadálymentesítés az
önkormányzatnál és
intézményeinél
Belvízrendezés

Kulturális intézmények és
rendezvények fejlesztése
Kertészeti inkubátorház
létrehozása
Egyéb projektek
Piaccsarnok építése

ITS DA Konzorcium

az inkubátorházat használó
vállalkozások száma
a piaccsarnokkal megvalósított
elárusítóhelyek számának
növekedése

kedvezményezetti
adatszolgáltatás
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente
évente
évente
évente
évente
évente
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8.4.3 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának
meghatározása

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába,
illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy
elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső
körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy
magába a stratégiába avatkozik be.
Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring
felelősét
kivitelezőjét
gyakoriságát
formai elvárásait
a visszacsatolás módját
A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves)
felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is
eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente
készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az
akciótervekben is figyelembe kell venni A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi:
6. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása
Stratégia:
célok és
beavatkozások

Megvalósítás
szervezete

Kontrolling:
beavatkozások
megfogalmazása

Stratégia
beavatkozásai előkészítés
Monitoring
jelentés
Stratégia
beavatkozásai megvalósítás
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A monitoring folyamat szervezete:
Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg
és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket
Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását
érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra
Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia
megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve
képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves
rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak
kapcsán; a monitoring bizottság tagjai:
Polgármester
A testületi bizottsági elnökök
Főépítész
A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője
Egyéb civil szervezetek
Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet
Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata,
hogy negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról
szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring
bizottság vezetője felé továbbítja.
A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok:
Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért
felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a
jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással
kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az
illetékes szakbizottságok, illetve a képviselőtestület is megtárgyalják, és meghozzák a
szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:
a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására,
a beavatkozások megvalósításának előrehaladására,
a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása,
a különböző folyamatokkal kapcsolatos
keresztmetszetek azonosítására,

problémák,

esetleges

szűk

javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők
meghatározását is.
Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves
jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság
javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben
megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos
döntéseket. Az éves jelentés tartalma:
A megvalósítás szervezeti keretei
A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése
A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések
leírása és értékelése
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A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok
A megvalósításra fordított pénzügyi források
A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is
A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti
erőforrások és pénzügyi források meghatározása
Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése
Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán
a tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető leg
objektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell, fedjék a
célokat, a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és
éves jelentések mellékletét képezik.
A monitoring következetes végrehajtása és a kontrolling eszközével történő élés lehetővé teszi,
hogy az operatív városfejlesztés és az azt megalapozó stratégia (a projektektől a célok szintjéig)
rugalmasan reagáljon a külső és belső adottságok változására. Ezzel megvalósul a stratégiai
városmenedzsment és nem egyszerű, visszacsatolások nélküli terv-végrehajtásról beszélhetünk
Gyomaendrőd esetében.
Az indikátorokhoz kapcsolódó értékek– alapvetően a stratégiában nevesített mutatókra kiterjedve
– kerülnek rögzítésre egységes adatbázisban, melyek a negyedéves- és éves jelentések alapját
képezik.
Természetesen a monitoring eredmények a stratégia kialakításában résztvevő partnerek
számára elérhetőek lesznek, értékelésükbe a város legfontosabb stratégiai partnerei –
alapvetően a Monitoring Bizottság munkáján keresztül – bevonásra kerülnek.
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