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BEVEZETÉS 
 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) Vámospércs városának 2020 – 2022-ig 
elérendő középtávú fejlesztési céljait határozza meg. A célrendszer kialakítását számos tényező 
befolyásolja: a város hosszú távú fejlesztési célkitűzései (elsősorban a város által kijelölt hosszú távú és 
átfogó célok), másrészt az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok. A 
településfejlesztési dokumentumok és az ITS célrendszere közötti kapcsolat viszonylag lazább 
összefüggéseket kell, hogy mutasson, mivel a koncepció alapvetően egy értékrendet határoz meg. 
Másrészt mivel az ITS finanszírozási kereteit alapvetően az EU különböző finanszírozási alapjai 
határozzák meg, így alapvetően fontos a támogatásból megvalósítani szándékozott projektek ezekhez 
való illeszkedése. Lényegében az ITS Középtávú Városi Céljainak döntő többsége egyértelműen 
megvalósítható kell, hogy legyen az EU alapok beruházási prioritásain keresztül. Amennyiben a városi 
célok eléréséhez az EU beruházási prioritásai által támogatottakon túli beavatkozások is szükségesek 
Egyedi Városi Beruházási Prioritások megfogalmazása szükséges.  

 

Az ITS egy középtávra szóló fejlesztési dokumentum. A stratégia eredményességének méréséhez 
elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok – a célok elérését jelző mutatók – kerüljenek 
hozzárendelésre. Az eredményorientáltság erősítése a 2014 – 2020 időszak EU kohéziós politikájának 
egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a 
politika végrehajtásának minden területén. Célszerű a jövőbeni eredmények egyszerűbb mérése miatt, 
ha a beruházási prioritások esetén alkalmazott indikátorok illeszkednek azokhoz az indikátorokhoz, 
melyeket az egyes beruházási prioritásokat finanszírozó operatív programok is alkalmaznak majd. 
Javasolt az elérhető operatív programok eredményindikátorainak használata erre a célra. A fentiek 
mellett mind a városrészi, mind a horizontális célokhoz rendelhető indikátorok a városra jellemző 
specifikus mutatók. 

 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások 
(projektek illetve programok) indikatív listáját, melyek a célok eléréséhez szükségesek. Elég azonban ha 
a stratégia a projektek vázlatos bemutatására szorítkozik.  

 

Az IVS-ek túlnyomó részében szinte kizárólagosan alkalmazott akcióterületi megközelítés a 
továbbiakban is fontos. Ez lehet az eszköze a források koncentrált felhasználásának és ajánlott keretét 
képezi a magánszféra fejlesztésekbe való bevonásának. Az ITS keretében azonban nem kizárólag az 
akcióterületeken végrehajtandó projekteket célszerű megjeleníteni. 

 

Az ITS keretében az alábbi projekt típusokat javasolt bemutatni: 

 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. A kulcsprojekt nem feltétlenül integrált 
projekt, célszerű azonban, ha a kulcsprojekthez további projektek kapcsolódnak.  
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 Hálózatos projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek): A hálózatos 
projekt 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.  

 Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek): Az 
egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések egymással 
szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását 
illetve hatásának kiteljesedését az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében. 
Volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő az 
akcióterületen. A tervezés jelenlegi fázisában még nem célszerű az akcióterületek végleges és 
pontos lehatárolása, de azok jellege és elhelyezkedése már tervezhető.  

 

Annak érdekében azonban, hogy a tervezés mind a kitűzendő célok, mind a megvalósítható projektek 
tekintetében a reális megvalósíthatóság keretein belül maradjon, célszerű a stratégia megvalósításának 
forrásszükségletét már a kezdeti fázistól kezdve megbecsülni. Az ITS – ideális esetben – tartalmazza a 
közszféra által a településen megvalósítani tervezett főbb projekteket, valamint a lakosság és a 
gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett vagy remélt beruházásokat.  
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1. VÁMOSPÉRCS KÖZÉPTÁVÚ VÁROSI CÉLJAI ÉS AZOK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

1.1. A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

 

Vámospércsen az elmúlt évek során jól lettek meghatározva a fejlesztési irányvonalak, ezért a település 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kialakítása során nem cél egy teljesen új stratégia 
létrehozása, hanem az, hogy az eddigi elképzelésekből kiindulva és a jelenlegi adottságokat figyelembe 
véve felülvizsgálatra és összegezésre kerüljenek a célkitűzések, azok súlyponti elemei. 

Ennek megfelelően jelen dokumentum célja, hogy stratégiai keretbe foglalja a középtávú 
városfejlesztési elképzeléseket úgy, hogy azok a helyi lakosság igényeivel összhangban legyenek, 
ösztönözzék a magántőke beruházásait és az önkormányzat hosszú távú városfejlesztési politikájának 
szerves részét alkossák. Cél továbbá a területi alapú, meghatározott városrészekre építő, de komplex 
szemléletű várostervezés és –fejlesztés megvalósítása. 

A középtávú városi célok elérése érdekében meghatározott projektek, fejlesztések megvalósítása során 
kiemelt figyelemmel kell lenni a projekteknek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó potenciáljára, és a települési adottságokra tekintettel biztosítani kell, hogy 
a fejlesztések ellenállóak legyenek az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért 
mérlegelni szükséges, hogy a projektek megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém 
időjárási körülmény. Továbbá a létesítmények, a térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor 
érvényesíteni szükséges az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak, az idősek, a fogyatékosok és 
a gyermekek igényeit. Erre tekintettel a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, és az esélyegyenlőség 
érvényesítése horizontális alapelvnek tekinthető az ITS megvalósítása során.  
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1. ábra: Vámospércs célhierarchiája 

 

STRATÉGIAI CÉLOK 

 

KÖZÉPTÁVÚ VÁROSI CÉLOK 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  
VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE, 
MUNKAHELYTEREMTÉS 

 
Időtáv: 7-8 év 

„Vámospércs, mint az egyre erősödő mikrotérségi szerepkörrel rendelkező versenyképes, vonzó és élhető város,  
ahol legfőbb érték: az ember.” 

Időtáv: 15-20 év 

2.  
MODERN ÉS 

HARMONIKUS 
VÁROSKÖZPONT 

KIALAKÍTÁSA 
 

Időtáv: 7-8 év 
 

3.  
KORSZERŰ  

HUMÁN  
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

 
Időtáv: 7-8 év 

 

4.  
ÉLHETŐ 

LAKÓTERÜLETEK, 
FELZÁRKÓZÓ 

SZEGREGÁTUMOK 
 

Időtáv: 7-8 év 
 



Vámospércs ITS   

 

 

 7 

1.2. A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott középtávú városi célok jellegüket tekintve 
két típusúak lehetnek:  

 Tematikus célok: A tematikus jelleggel megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy-egy 
ágazatra korlátozódó érvényességű célok a város egészére vonatkoznak.  

 Területi célok: A területi célok a település egy vagy több, konkrét, egyenként folytonos vonallal 
körülhatárolható területén realizálhatóak. Ilyenek lehetnek a város egy vagy több városrészére 
érvényes vagy a város területén megtalálható főbb, a fejlesztési elképzelések során kiemelt 
figyelemben részesülő terület-típusokra (pl. lakótelepek, barnamezős területek, ipartelepítés 
területei, stb.) érvényes célok.  

 

A stratégia vegyesen is tartalmazhat tematikus és területi jellegű célokat. A Középtávú Városi Célok tehát 
integrált jellegű célok, olyanok, melyek eléréséhez több tematikus/ágazati jellegű tevékenység 
koordinált végrehajtása szükséges. A stratégia áttekinthetősége és az ahhoz rendelt források 
koncentrált felhasználásának segítése érdekében javasolt, hogy a Középtávú Városi Célok száma az 
összetettebb, viszonylag sokrétű fejlesztési problémákkal rendelkező középvárosok terveiben se haladja 
meg a 4-5 célkitűzést. 

 

A célok kialakításánál is fontos figyelembe venni, hogy az ITS nem kizárólag a települési önkormányzat, 
hanem a város egészének tervezési alapdokumentuma, tartalmazza tehát azokat a célokat is, amelyek 
megvalósításáért a városi önkormányzat csak közvetve vagy részben felelős (pl. állami, magán, non-
profit szereplők valósítják majd meg). 

 

Vámospércs Integrált településfejlesztési Stratégiájában a Középtávú Városi Célok erőteljes területi 
fókusszal rendelkeznek. Az alábbi táblázat összesíti a Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 
középtávú városi céljainak jellegét. Mint látható csak egy középtávú városi cél tekinthető tematikus 
jellegűnek, három középtávú városi cél erőteljes területi fókusszal rendelkezik. A területi fókuszú célok 
megvalósítása érdekében önálló akcióterületek kialakításával történik meg. Az akcióterületek kialakítása 
során ez volt az egyik legfontosabb szempont. 

1. táblázat: Középtávú Városi Célok jellege 

 1. 
Versenyképesség 

növelése, 
munkahelyteremtés 

2. 
Modern és 
harmonikus 

városközpont 
kialakítása 

3. 
Korszerű humán 
közszolgáltatások 

4. 
Élhető 

lakóterületek, 
felzárkózó 

szegregátumok 

Tematikus cél     

Terület cél     
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
 

2.1. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL 

 

Az akcióterület az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az 
önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban 
középtávon jelentős beavatkozásokat tervez. Az akcióterületeken az önkormányzat a fejlesztéseket 
alapvetően befolyásoló pozícióban van, tehát vagy szabályozási eszközzel, vagy közvetlen pénzügyi 
befektetéssel részt vesz a fejlesztésben, vagy alapvetően meghatározza annak sikerességét. Az 
akcióterületek lényegében a városrehabilitáció és a városfejlesztés sejtjei. Minden egyes városfejlesztési 
akcióterületet ki kell jelölni, amellyel kapcsolatban középtávon, vagyis 2016-2022 közötti időszakban 
jelentős beavatkozást tervez a város. Az akcióterületeknek nem kell behálózniuk az egész város 
területét, hiszen egy akcióterület kiterjedhet több városrészre, illetve egy városrésznek lehet több 
akcióterülete is. Vámospércs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában az alábbi akcióterületek 
kerültek kijelölésre, amelyek a városfejlesztés csomópontjai lesznek az elkövetkező években: 

1. Városközponti akcióterület 

2. Lakógyűrű akcióterület, melyen belül lehatárolásra került: 

1. 1. sz. szegregátum akcióterület 

2. 2. sz. szegregátum akcióterület 

3. 3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett akcióterület 

3. Keleti iparterület akcióterület 

4. Északi iparterület akcióterület 

5. Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület 

6. Régi szennyvíztisztító telep akcióterület 

 

Az akcióterületek kijelölésekor az alábbi szempontok lettek figyelembe véve: 

 A városfejlesztési stratégiai irányokhoz igazodó, fejlesztési elképzelések területi koncentrációja. 
 Sajátos profillal rendelkező területek kijelölése akcióterületként.  
 A település szerkezeti tervének figyelembe vétele.  
 Ahol kulcsprojekt valósul meg, önálló akcióterületként került meghatározásra 
 Jogosultsági szempontok figyelembe vétele: A városrehabilitációt célzó pályázati kiírások 

előírnak bizonyos jogosultsági kritériumokat, amelyeknek meg kell felelnie az akcióterületnek. 
Másak a jogosultsági kritériumok a városközpontnál és más a kritériumrendszer azon 
akcióterületek esetében, amelyre szociális városrehabilitációt kíván az önkormányzat 
megvalósítani.  

 Szegregátumok térbeli elhelyezkedése. Elsősorban a szociális városrehabilitációval érintett 
akcióterületek esetében lettek figyelembe véve a szegregátumok, ugyanis a szociális 
városrehabilitációs programok éppen ezeknek a területeknek a fejlesztését célozzák.  
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1. térkép: Az egyes akcióterületek térképi megjelenítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. térkép: A 2. Lakógyűrű akcióterületen belül elkülönített beavatkozási területek 

 

 

Forrás: KSH (2011), saját szerkesztés 

2.1.- 1. sz. szegregátum akcióterület 
2.2.- 2. sz. szegregátum akcióterület 
2.3. - 3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett akcióterület 
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1. Városközponti akcióterület 

 

Ady Endre utca; Kiss utca; Jókai utca; Béke utca; Móricz Zsigmond utca; Vágóhíd utca; Bartók Béla utca; 
Váci Mihály utca; Csokonai utca; Nagy utca; József Attila utca; Patika utca által határolt települési 
terület. 

 

3. térkép: Városközponti akcióterület 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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2. Lakógyűrű akcióterület 

A Lakógyűrű akcióterület az alábbi utcákat, azok egy részét érinti: Báthori kert, Tulipán, Tóth Árpád, 
Temető, Tó, Munkácsy Mihály, Bocskai István, Malom, Ady Endre, Debreceni, Kiss, Irinyi János, Irinyi köz, 
Gólya utca és telkek mögötti területek, Nyírmártonfalvai, Görgey, Kossuth Lajos, Acsádi, Kinizsi Pál, Deák 
Ferenc, Hegyalja utca és utca telek mögötti területek, Homok, Domb, Szabadság, Zrínyi Miklós utca és 
utcai telek mögötti területek, Jókai Mór, Béke, Arany János, Görbe, Hajnal, Róna telep, Rövid, Nap, Víz, 
Dózsa György, Móricz Zsigmond, Vágóhíd, Bagaméri, Bartók Béla, Csokonai Mihály, Váczi Mihály, 
Kendereskert, Nagy, Alsó-vasút sor, Újlétai, Táncsics Mihály, Rákóczi Ferenc, Sport, József Attila, Róna 
telep, Rózsa, Petőfi Sándor, Akácfa, Szőlős, Vörösmarty Mihály, Orgona, Vasút, Teleki, Kölcsey Ferenc, 
Veres Péter, Mikszáth Kálmán utcák, Pappfolyó dűlő, Répalapos dűlő, Csillagos dűlő, Vénkert és Újkert 
utcák. 

 

4. térkép: Lakógyűrű akcióterület 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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5. térkép: A 2. Lakógyűrű akcióterületen belül elkülönített beavatkozási területek 

 

 

Forrás: KSH (2011), saját szerkesztés 

1. sz. szegregátum akcióterület: Róna telep - Hajnal utca 
2. sz. szegregátum akcióterület: Acsádi u. - belterületi határ - Róna telep - Deák F. u. 
3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett akcióterület: Temető utca, Tóth Árpád utca, 
Debreceni utca, Tulipán utca, belterületi határ 
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3. Keleti iparterület akcióterület 

6. térkép: Keleti iparterület akcióterület 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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4. Északi iparterület akcióterület 

7. térkép: Északi iparterület akcióterület 
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5. Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület  

8. térkép: Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület 

 
 

6. Régi szennyvíztisztító telep akcióterület 

9. térkép: Régi szennyvíztisztító telep akcióterület 
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2.2. AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK 
ÖSSZEFOGLALÓ JELLEGŰ BEMUTATÁSA 

 

2.2.1. MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK 

 

Az egyes akcióterületeken a középtávú városi célok eléréshez megvalósítandó beavatkozások a 
következők. 

1. Városközponti akcióterület 
 

A Városközponti akcióterület fejlesztése egy igen összetett programcsomagot tartalmaz, mivel területén 
koncentráltan helyezkednek el a tervezett beavatkozások. A Városközponti akcióterület fejlesztésének 
célja egy új városközpont kialakítása a meglévő területek fejlesztésével párhuzamosan. A jelenlegi 
városközpont adottságait tekintve nem alkalmas egy modern, korszerű mégis a környezethez illeszkedő 
szolgáltató centrum kialakítására, ezért bizonyos funkciók áttelepítése és új funkciók kialakítása indokolt 
az önkormányzati tulajdonban lévő Marinka városrészen. A Marinka városrész egy jelenleg zöldmezős 
terület a város szívében, így potenciális helyszínként szolgál a Polgármesteri Hivatal és Családsegítő 
Szolgálat új épületben történő elhelyezésére a már ezen a területen működő Egészségügyi Szakellátó 
szomszédságában. A városközpont fejlesztése során az elsődleges szempont a helyi és mikrotérségi 
közszolgáltatások fejlesztése, kapacitásbővítése. Mindezek mellett fontos a területen koncentrálódó 
oktatási, nevelési, közművelődési, kulturális intézmények, közösségi terek, a közlekedési feltételek 
fejlesztése, korszerűsítése. Cél egy olyan egységes arculattal rendelkező városközpont kialakítása, 
melynek egyéni és közösségi közlekedéssel történő megközelítése kedvező, zöldfelületekkel tarkítva 
közösségi tereket biztosít a város lakosságának és az ide érkezőknek.  

 

A Városközponti akcióterületen megvalósítandó projektek több csoportba tartoznak jellegükből 
adódóan, hiszen vannak olyanok, melyek megvalósítása kiemelt jelentőségű, vannak, amelyek más 
akcióterületeket érintve hálózatos formában valósulnak meg, és vannak, amelyek területileg csak a 
Városközpont akcióterületre koncentrálódik. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Városközponti akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket. 
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2. táblázat: Városközponti akcióterület tervezett fejlesztései 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

Polgármesteri Hivatal elhelyezése egy új épületben a Marinka városrészen 

A mai tulajdonképpeni városközpont egy útkereszteződés, vagyis a Debreceni út - Béke út 
(Nyírábrány felé vezető út), Nagy utca (Újléta felé vezető út) - Kossuth út (Nyírmártonfalva felé 
vezető út kereszteződése. A városi funkciók fejlesztése, közösségi tér és parkolóhelyek 
kialakítása a területen nem lehetséges. Egy új városközpont kialakítása Marinkán történne, ahol 
a Polgármesteri Hivatal részére új létesítmény, valamint olyan közösségi tér kerülne kialakításra, 
ahol a városi rendezvények megtarthatók. Jelenleg megnövekedett önkormányzati, hivatali 
feladatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő intézményépület, a meglévő épületek állaga 
erősen leromlott, az irattárolás problémája gyakorlatilag megoldatlan. Az államigazgatási 
feladatokat ellátó irodák a településen egymástól távol, kényszerűségből több épületben lettek 
elhelyezve. A Polgármesteri Hivatal területi bővítése, vagy új hivatal építése elengedhetetlenül 
szükséges annak érdekében, hogy a város városhierarchiában betöltött szerepének megfelelő 
városi funkcióit teljes körűen és hatékonyabban tudja ellátni. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Kulcsprojekt Nem 

A Béke u. 1. sz. alatt található Polgármesteri Hivatal fejlesztése – megújuló energia hasznosítása 

Cél napelemes rendszer kiépítése. A megújuló energia bevonása mellett megvalósuló 
energiatakarékos üzemeltetéssel a működési költségek csökkennek. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Vámospércs Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 

Az ASP-hez való csatlakozás az alábbi előnyökkel jár: a térítésmentesen biztosított és 
központilag karbantartott programok segítségével hatékonyabbá válik az önkormányzati 
ügyvitel; az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően egyre inkább háttérbe szorul a papír 
alapú adminisztráció; emellett az önkormányzat könnyebben eleget tud tenni az 
adatszolgáltatási kötelezettségének. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem releváns 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

Művelődési Házban könyvtár, kiállító terem, közösségi tér kialakítása, tanulást segítő infrastrukturális fejlesztések 

A könyvtári kölcsönzések, a kulturális, közművelődési tevékenységben és eseményeken 
résztvevők száma folyamatosan emelkedik. Újabb szolgáltatások és közösségi terek kialakítása 
az egyre növekvő lakossági igények kielégítéséhez szükséges. 
A Vámospércs Művelődési Ház és Könyvtár intézményrendszerének tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása is tervezett a könyvtári terekben oktatási és 
foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó IKT eszközök, szoftverek beszerzése által. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Művelődési Ház energetikai felújítása 

Az épület üzemeltetése jelenleg költséges, gazdaságosság szempontjából nem hatékony, mert 
az épületgépészet elavult, homlokzatok, zárófödém, nyílászárók energiapazarlók. Az épület 
energiatakarékos üzemeltetése a működési költségek csökkenését jelentené, amely által 
felszabadult költségvetési forrásokat a szolgáltatások palettájának színesítésére, színvonalának 
emelésére fordíthatna az Intézmény. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Hajdú Múzeum létesítése (ingatlan vásárlás, felújítás, kiállításra kerülő eszközök beszerzése), élményelemeket jelentő fejlesztések megvalósítása 

A település, a térség néprajzi, történelmi értékei jelentősek, de nincs az ezzel kapcsolatos tárgyi 
emlékek bemutatására kialakított többfunkciós tér a településen.  
Múzeum, kiállító tér létesítése fontos a helyi identitástudat kialakításához, megerősítéséhez, 
helyi kulturális értékmegőrzés infrastruktúrájának biztosításához. Élményelméket jelentő 
technikai fejlesztések megvalósítása, interaktív bemutatási formák kialakítása a cél, tervezett 
tematikus játszótér, pihenőpark, kézműves udvar létesítése. A kialakításra kerülő attrakciónak 
szerepe az oktatásban, hagyományőrzésben, turizmusban lesz jelentős. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat 

Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési 

Egyesület 

Akcióterületi projekt Nem 

Nevelési intézmények energetikai felújítása, fűtés korszerűsítése, megújuló energia hasznosítása, technológiai korszerűsítés és eszközbeszerzés – óvoda 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

Az épület üzemeltetése jelenleg költséges, mert a földszinti helyiségek homlokzata, nyílászárói 
energiapazarlók. Az épület megújuló energia bevonása mellett megvalósuló energiatakarékos 
üzemeltetésével a működési költségek csökkennek, mely felszabadult költségvetési forrásokat 
a szolgáltatások színvonalának emelésére fordíthat az Intézmény. Cél a Vámospércsi Óvoda 
eszközállománya korszerűsítésének megvalósítása új, korszerű udvari és konyhai eszközök 
biztosításával. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Oktatási intézmények energetikai felújítása, fűtés korszerűsítése, megújuló energia – általános iskola 

A Nagy utcai iskolaépület két épületszárnyának, valamint az itt lévő tanuszoda üzemeltetése 
jelenleg költséges, mert az épületgépészet elavult, homlokzatok, zárófödém, nyílászárók 
energiapazarlók. Az épület energiatakarékos üzemeltetése a működési költségek csökkenése 
mellett a környezeti terhelés csökkenését is jelentené. A megújuló energia bevonása mellett 
megvalósuló energiatakarékos üzemeltetésével a működési költségek csökkennek, mely 
felszabadult költségvetési forrásokat a szolgáltatások színvonalának emelésére fordíthat az 
Intézmény. Megújuló energia alkalmazása az általános Iskola főépülete (Iskola utca) 
vonatkozásában is kiemelt fejlesztési elképzelés. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése 

A Nagy utca 28. szám alatt található Szociális Szolgáltató Központ jelenlegi szolgáltatásainak 
fejlesztése a cél. A Szolgáltató Központ jelenleg több funkciót szolgál ki, illetve több szolgáltatást 
nyújt: nappali ellátást, támogató szolgáltatást biztosít. Az épület bővítése a cél, továbbá az 
udvari részen létesülne egy pavilon, mely a szabadtéri programokat biztosítaná. 
Nélkülözhetetlen eszközbeszerzés, gépjármű vásárlás megvalósítása. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Öregek Otthonának építése 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

A 30 fő bentlakását emelt szinten megvalósító nyugdíjas otthon tervezése és építése régi terve 
az Önkormányzatnak. A terv lakossági igényeken alapul. Ahogy Magyarország teljes lakosságára, 
úgy Vámospércsre és mikrotérségére is jellemző az idősödő lakosság arányának növekedése. A 
régi családmodell, melyben több generáció együttélése mellett az idősebb korosztályokról a 
munkaképes korú családtagok gondoskodtak, kikopott a társadalomból. A fiatal és középkorú 
nemzedék nem tud gondoskodni az önellátásában már korlátozott idős emberekről így a 
szolgáltatás iránt egyre növekvő igény mutatkozik. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt 

A megvalósítási 
helyszín kijelölése 
még nem történt 

meg. 

Családsegítő Szolgálat elhelyezése 

A Családsegítő Szolgálat mikro-térségi szerepet tölt be az általa nyújtott szociális szolgáltatások 
területein. Feladatukat jelenleg a Polgármesteri Hivatal 3 irodájában elhelyezve végzik, ami 
infrastrukturális szempontból nem teszi lehetővé a magas színvonalú szolgáltatásnyújtást. A 
Szolgálat önálló épületében történő elhelyezése – mely építéssel, vagy ingatlanvásárlással és 
annak átalakításával, felújításával oldható meg – feltétlenül szükséges a lakossági igények magas 
színvonalú kiszolgálása miatt. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt 

A megvalósítási 
helyszín kijelölése 
még nem történt 

meg. 

Közlekedési felület (út, járda) fejlesztésével a Marinka településrész elérhetőségének javítása 

Az önkormányzati út, járda kialakítása a tervezett Hajdú Múzeum turisztikai attrakció és a Jóléti 
Parki (Marinka) fejlesztések elérhetőségének megteremtése szempontjából nélkülözhetetlen. A 
Marinka településrészen található járóbeteg szakellátó központ gépjárművel való elérhetősége 
jelenleg korlátozott. Az intézmény ellátás területe mikro-térségi, a más településekről érkező 
betegek idejutása – az épület megközelítésének nehézségei miatt – nehézségekbe ütközik, így 
az önkormányzati út kialakítása a járóbeteg szakellátó központ megközelíthetősége 
szempontjából is kiemelt jelentőségű. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Kulcsprojekt Nem 

Bölcsőde építése 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

A település közlekedés-földrajzi és szociális ellátások terén betöltött körzetközponti szerepe 
miatt indokolt egy bölcsőde létrehozása. Szükségessé teszi az intézmény létrehozását egyrészt, 
hogy a településen keresztül munkába járók forgalma jelentős, valamint az, hogy a 
kisgyermekeket nevelők munkába járásának biztosítása szociális alapellátási infrastruktúrával 
nem biztosított. A mikrotérség ellátására létrehozott 30 férőhelyes bölcsőde jelentős segítséget 
jelentene a térség munkavállalói számára. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

További szálláshelyek és turisztikai programok biztosítása érdekében ingatlanvásárlás, ezek korszerűsítése, felújítása 

A település helyzetének bemutatásakor láthattuk, hogy a szálláshelyek száma igen alacsony, 
viszont máris rendelkezik olyan turisztikai vonzerőkkel (helyi adottságok, nagy látogatószámot 
generáló rendezvények), melyek szállásigénye nem megoldott. További turisztikai célú 
programok fejlesztése sem lehetséges addig, amíg szálláshelyek hiánya nem megoldott. Ezért 
szükséges ennek a fejlesztési elemnek a megvalósítása. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt 

A megvalósítási 
helyszín kijelölése 
még nem történt 

meg. 

Ifjúsági tábor kialakítása 
A településen és környékén élő igény az olcsó, fiatalok számára szállás- és ellátási lehetőséget 
nyújtó szolgáltatás iránt. Pl. a Hortobágyi Nemzeti Park által rendszeresen szervezett nyári 
táborok sem tudnak éjszakai szálláslehetőséget biztosítani. A városközponthoz közeli sportpálya 
területe alkalmas arra, hogy a nyári időszakban az ifjúság táborozzon. Ehhez infrastruktúra 
fejlesztés szükséges – a terület közműellátásának kialakítása, központi és szállás épületek 
építése. A táborhely kialakítása további tematikus táborok szervezését, kerékpáros, vagy az un. 
„hátizsákos turizmus” fejlesztését tenné lehetővé, elsősorban a fiatalabb korosztályok számára. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Református templom felújítása, és ehhez kapcsolódóan Görgey emlékhely kialakítása 
A helyi Református Templom műemléki védelem alatt áll. Állaga leromlott, csakúgy, mint az 
épületet körülvevő templomkertté is. Az épület és környezete felújításával párhuzamosan 
megvalósulna egy Görgey emlékhely kialakítása is. A tervezett projekt nem csak az épített 
környezet megóvásához járulna hozzá, de a helyi identitástudat kialakításához, helyi történelmi 
értékek megőrzéséhez is szükséges. 

Református Egyház Akcióterületi projekt Nem 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

Piaci terület fejlesztése  
A meglévő piac leromlott állaga miatt szükséges annak felújítása, korszerűsítése, egy új, fedett, 
esetleg zárt épület létesítése. Cél a helyi termékek, termelők, a vásárlók számára komfortos, a 
modern kor igényeinek megfelelő piactér kialakítása. A parkolási problémákat, a csapadékvíz 
elvezetést szükséges megoldani, biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést 
(akadálymentesítést). 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Iskola utcán belterületi utak, parkolók fejlesztése, csapadékvíz elvezetési beruházások  

Meglévő tervek alapján az út és parkolók fejlesztése továbbra is indokolt. Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi célt szolgáló közterületek fejlesztése, játszóterek, kondipark építése 
A településen jelenleg nincsenek kiépített, jól funkcionáló nyitott közösségi terek. A népesség 
megtartásához elengedhetetlen, a települési infrastruktúra kialakítása során szükséges a 
települési környezet fejlesztésének integrált megközelítése, így a közterek, játszóterek, egyéb 
szabadidős, rekreációs területek fejlesztésére irányuló beruházások tervezése és megvalósítása.  
Zöldterületi közösségi, pihenőtér kialakításának egyik tervezett helyszíne a Marinka városrész, 
itt Jóléti Park megteremtése a cél. Fejlesztendő többek között a Béke utcai park, a Művelődési 
Ház melletti park stb. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Többfunkciós közösségi épület létesítése a kialakításra kerülő Jóléti Parkban 

A tervezett Marinka Jóléti Parkban a meglévő épületekhez és a természeti környezethez 
illeszkedő, hagyományos arculattal bíró, akár fedett-nyitott jellegű, kisebb alapterületű 
közösségi épület kialakítása, amely akár rendezvények megtartására is alkalmas lehet. Minimális 
elvárás: nyilvános mosdó, pelenkázó, esőbeálló, napvédelmi funkciót ellátó építmény. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Termálkút hasznosításának előkészítése 
Vámospércs rendelkezik egy jelenleg lezárt CH-próbakúttal (geotermikus kút). A geotermikus 
energia komplex hasznosítási lehetőségei magukban foglalják mind a magas, mind az alacsony 
hőmérsékletű gyógyvizeknél a gyógyászati felhasználást, az azt megelőző energetikai 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Kulcsprojekt A projekt 

végrehajtása, a 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

hasznosítást is. A geotermális energia energetikai célú használatának célja a gazdaságos és 
fenntartható energia-felhasználás és üzemeltetés, az esetenkénti energetikai függőség oldása, 
az önellátó energiaellátás biztosítása. 
Szükséges megvizsgálni, hogy a termálkút mellett milyen gazdasági célú hasznosítás telepíthető 
a víz hűtésével felszabaduló energia hasznosítására vagy a termálvíz balneológiai kihasználására. 
Az energetikai célú vízkivételnél a mezőgazdasági célú felhasználás növényházakban lehetséges, 
vagy a kommunális fűtés, intézmények, ipari vállalkozások fűtési energiával való ellátása 
jelenthet felhasználási területet. (A termálvíz összetételének ismeretében az ásványvíz 
palackozás is feltehető alternatíva lehet.)  
Törekedni kell a kaszkád (több lépcsős) rendszer kiépítése változatainak kidolgozására.   
Mivel a meglévő kút hasznosítása, annak megvalósítása több nehézségbe ütközik (jelentős 
távolság a belvárostól, nehéz megközelíthetőség, tulajdon viszonyok), ezért a termál kút 
létesítésére vonatkozó elképzelések és az ahhoz fűződő további lehetséges beruházások 
(hőközpont, strand, stb.) megvalósítási helyszínének a Marinka városrész javasolt. 
Gazdasági előnyök lehetnek: 
 Olcsóbb hőenergia szolgáltatás a mezőgazdasági termelők és lakossági fogyasztók 

számára. Az önköltség a fosszilis energia költségének 25–30%-a.  
 Az energia szolgáltatás biztonságának növelése. 
 A drága és importfüggő fosszilis energia felhasználás csökkentése.  
 Kútszerkezet átalakítással lehetővé válik a CH kút hasznosítása termálvíz kitermelésre.  
 Gazdasági kitörési pont lehet, hogy a zöld gazdaságban lehetőséget kínál a geotermikus 

energia hasznosítása az európai színvonalúra fejleszthető a biokertészet és a bio-
élelmiszeripar számára . 

Fentiek miatt tervezett a meglévő CH-kút vízminőségének bevizsgálása, ezt követően a víz 
hasznosítása érdekében hatástanulmányok és tervek készítése. 

tervezés során kerül 
tisztázásra. 

Vállalkozások fejlesztései az Önkormányzattal való konzorciumi együttműködésben, közös pályázat keretében 
Konzorciumi együttműködés keretében magvalósuló pályázatokban lehetőség van a 
városközpontok területén működő vállalkozások fejlesztésére. A komplex és egységes 

Vállalkozások, 
gazdálkodó Akcióterületi projekt A megvalósítási 

helyszín kijelölése 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

városképet szolgáló projektekbe indokolt bevonni a vállalkozásokat az eddigi jól bevált 
gyakorlatok alapján. Együttműködési megállapodások kötése a vállalkozásokkal a helyi gazdaság 
fejlesztése érdekében. 

szervezetek, 
Vámospércs Városi 

Önkormányzat 

még nem történt 
meg. 

Civil szervezetek fejlesztései az Önkormányzattal való konzorciumi együttműködésben, közös pályázat keretében 
Konzorciumi együttműködés keretében magvalósuló pályázatokban lehetőség van a 
városközpontok területén működő civil szervezetek fejlesztésére. A komplex projektekbe 
indokolt bevonni a civil szervezeteket az eddigi jól bevált gyakorlatok alapján. Együttműködési 
megállapodások kötése a vállalkozásokkal a helyi gazdaság fejlesztése érdekében. 

Civil szervezetek 
Vámospércs Városi 

Önkormányzat 
Akcióterületi projekt 

A megvalósítási 
helyszín kijelölése 
még nem történt 

meg. 
Infrastrukturális jellegű fejlesztéseket kiegészítő SOFT elemek megvalósítása 
Akciók, programok, képzések, tájékoztatók, szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, 
konferenciák, prevenciós tevékenységek stb. igazodva a beruházás jellegű fejlesztések 
tartalmához. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem releváns 

Buszöblök korszerűsítése 
Vámospércsen – közlekedés földrajzi központi szerepe miatt – jelentős településközi 
tömegközlekedési forgalmat bonyolít. Ez biztosítja a helyi közlekedést is. A járatok száma sűrű, 
az utasforgalom nagy a településről is. 18 db megálló van jelenleg a településen, de ezek 
kiépítettsége igen korszerűtlen és leromlott állapotú, az időjárási viszonyoknak kitettek, a 
lakosság igényeket nem tudják kielégíteni. A 18. buszöböl kiépítése, várakozó építmények 
felállítása szükséges. Szükséges továbbá a városközpontban, a Marinkán olyan intermoduláris 
eszközökkel felszerelt buszmegálló építése, amelyben elhelyezhető közösségi szociális 
vizesblokk (WC) és info központ is. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Belterületi lakóterületek belvíz-csapadékvíz elvezetésének II. üteme 
Megvalósult a településen a belterületi csapadékvíz elvezetési projekt I. üteme, amely már 
egyes utcákban megoldást jelent a település belvíz és vízelvezetési problémáira. A fejlesztés 
folytatása és kiterjesztése a település többi részére elengedhetetlen. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

A meglévő, magántulajdonú golfpályához kerékpárút építése 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

A város külterületén kiépített golfpálya jelenleg csak gépjárművel megközelíthető a 48. sz. 
forgalmas közúton, ezért kapcsolódása a városközponthoz kerékpárút kiépítésével szükséges 
oly módon, hogy annak nyomvonala a Marinka városrészt érintse. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Belterületi utak szilárdburkolattal történő ellátása 

A település belterületén szilárd burkolattal nem rendelkező utakon a burkolat kialakítása. Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Belterületi utak felújítása 
A település belterületén a leromlott állapotú, balesetveszélyes utak, útszakaszok felújítása, 
burkolathibák javítása. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Humán közszolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban 
Átfogó cél a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség 
fejlesztése. Ennek hatására a megvalósítási területen, településeken élők megismerik 
településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes 
és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a 
környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrásokat fejleszteni. A projekt specifikus céljai:  
 A humán szolgáltatások fejlesztése, melyek hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos 

térségek számának csökkentéséhez, és valós helyi problémákra reagálva, célzott 
szolgáltatási eszközök bevezetése által segítenek kiküszöbölni a területi 
kapacitáshiányokból adódó problémákat. 

 A felmérés alapján a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány 
enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. 

 A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, munkaerő-piaci 
eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének 
elősegítése. 

 A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. 
 A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció 

támogatása. 

Konzorciumvezető: 
Nyíradony Város 
Önkormányzata 

Partnerek: 
Vámospércs Városi 

Önkormányzat 
Nyíracsád Község 
Önkormányzata 

Nyírábrány 
Nagyközségi 

Önkormányzat 
Fülöp Községi 
Önkormányzat 

Nyírmártonfalva 
Község 

Önkormányzata 

Kulcsprojekt Nem releváns 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projektgazda Projekt típusa Igényli-e a rendezési 
terv módosítását? 

 Kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Bagamér Nagyközség 
Önkormányzata 
Álmosd Község 
Önkormányzata 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
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2. Lakógyűrű akcióterület 
 

A Lakógyűrű akcióterület a legnagyobb kiterjedésű akcióterület, a lakosság mintegy 84,3%-a ezen a 
területen él.  

Az akcióterület jelentős eltérésekkel, kedvezőtlenebb mutatókkal bír a Városközponthoz képest. A 
közművek hiányossága (szennyvízhálózat, csapadékvíz hálózat, úthálózat), zöldfelületek, közösségi 
terek, játszóterek hiánya, és leszakadó városrészek jellemzik. Területén a Városközponthoz képest 
csekély számú közintézmény, szolgáltató jelenléte jellemző.  

 

A fejlesztéseknek elsősorban a lakófunkciót szüksége szolgálnia, fejlesztenie, hiszen a cél az, hogy 
Vámospércs egy élhető kisváros lehessen az itt élők számára, versenyképes életteret biztosítson és 
képes legyen a népesség megtartása mellett új lakók vonzására. 

A Lakógyűrű akcióterülten belül szükséges kiemelni akcióterületként azon, a városi szövetbe ágyazott 
területeket (szegregátumokat, szegregációval veszélyeztetett területeket), ahol marginalizált 
közösségek élnek, és ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-59 éves lakosság) belül eléri, 
illetve meghaladja a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott határértéket. Ezen területek 
esetében kiemelt cél, szolgálva a 4. sz. középtávú városi cél elérésé, a további leszakadás megállítása, és 
lehetőség szerint a terület és az ott élő lakosság státuszának emelése. 

2.1.1. sz. szegregátum akcióterület 
2.2. 2. sz. szegregátum akcióterület 
2.3. 3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett akcióterület 

Az 1. sz. és 2. sz. szegregátum akcióterület esetében a tervezett fejlesztések, beruházások 
megvalósításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a két kijelölt terület közé beékelődve országos 
jelentőségű, ex lege védett területek találhatóak, melyek a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületének 
részét is képezik. Ezen területek kapcsán a fényszennyezés mérséklésére és az ex lege területek 
megóvására fokozott figyelmet szükséges fordítani. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Lakógyűrű akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket. 
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3. táblázat: Lakógyűrű akcióterület fejlesztési elképzelései 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

Belterületi utak szilárdburkolattal történő ellátása 

A település belterületén szilárd burkolattal nem rendelkező utakon a burkolat kialakítása. Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Belterületi utak felújítása 
A település belterületén a leromlott állapotú, balesetveszélyes utak, útszakaszok 
felújítása, burkolathibák javítása. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Buszöblök korszerűsítése 
Vámospércsen – közlekedés földrajzi központi szerepe miatt – jelentős településközi 
tömegközlekedési forgalmat bonyolít. Ez biztosítja a helyi közlekedést is. A járatok számok 
sűrű, az utasforgalom nagy a településről is. 18 db. megálló van jelenleg a településen, de 
ezek kiépítettsége igen korszerűtlen és leromlott állapotú, az időjárási viszonyoknak 
kitettek, a lakosság igényeket nem tudják kielégíteni. A 18. buszöböl kiépítése, várakozó 
építmények felállítása szükséges. Szükséges továbbá a városközpontban, a Marinkán 
olyan intermoduláris eszközökkel felszerelt buszmegálló építése, amelyben elhelyezhető 
közösségi szociális vizesblokk (WC) és info központ is. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Belterületi lakóterületek belvíz-csapadékvíz elvezetésének II. üteme 
Jelenleg zajlik a településen a belterületi csapadékvíz elvezetési projekt I. üteme, amely 
már egyes utcákban megoldást jelent a település belvíz és vízelvezetési problémáira. A 
fejlesztés folytatása és kiterjesztése a település többi részére elengedhetetlen.  

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 

Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi célt szolgáló közterületek fejlesztése, játszóterek építése 
A településen jelenleg nincsenek kiépített, jól funkcionáló közösségi terek. A népesség 
megtartásához elengedhetetlen települési infrastruktúra kialakítása során szükséges a 
települési környezet fejlesztésének integrált megközelítése, így a közterek, játszóterek, 
egyéb szabadidős, rekreációs területek fejlesztésére irányuló beruházások tervezése is 
szükséges.  

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

Ravatalozó felújítása, a temető területén térvilágítás, aszfaltozott belső utak, térfigyelő rendszer kiépítése 

A jelenleg használt temető területén szükséges a belső utak megépítése, az utak 
megfelelő világítással történő ellátása és térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Az urnás 
temetések növekvő száma miatt javasolt az urnák elhelyezésére megfelelő létesítmény 
építése, egy új temető kapu kialakítása mellett. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Régi temetők területén emlékhelyek kialakítása zöldfelület képzéssel 

A régi (új temetésekre már nem használt) temetők a város belterületén, gyakran 
városközponthoz közel helyezkednek el, mivel az elmúlt évtizedekben azok a város 
terjeszkedése folytán lakóingatlanokkal lettek körülvéve. Szükséges ezen területeknek és 
környezetének rendbetétele, és "új funkcióval" történő ellátása. Az Önkormányzat 
fontosnak tartja, hogy ezen területek anélkül kapjanak új jelleget és funkciót, hogy a 
temetési helyek kiürítésére ne kerüljön sor. Ennek megfelelően - a városban egyébként is 
kevés alapterületű - zöldfelület kialakítása mellett emlékpark kialakítása javasolt. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Fecskeház szociális bérlakás felújítása 
Az Önkormányzati tulajdonú ingatlan műszaki állapota nem megfelelő ezért annak 
felújítása, korszerűsítése elengedhetetlen. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Építési telkek kialakítása és értékesítése önkormányzati tulajdonú ingatlanból 

Víz utcai önkormányzati ingatlanon építési telkek kialakítása Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

A meglévő, magántulajdonú golfpályához kerékpárút építése 

A város külterületén kiépített golfpálya jelenleg csak gépjárművel megközelíthető a 48. 
sz. forgalmas közúton, ezért kapcsolódása a városközponthoz kerékpárút kiépítésével 
szükséges oly módon, hogy annak nyomvonala a Marinka városrészt érintse. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Hálózatos projekt Nem 



Vámospércs ITS   

 

 

 31 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

Önkormányzati tulajdonú pékség fejlesztése (épületkorszerűsítés, energetikai beruházások, eszközbeszerzés) 
A jelenleg bérbe adott önkormányzati tulajdonú pékség infrastruktúrájának (épület és 
technológia) felújítása szükségszerűvé vált, a korszerű működési feltételek biztosításához 
komplex fejlesztés megvalósítása javasolt.  

Vámospércs Városi 
Önkormányzat 
és/vagy bérlő 

Akcióterületi projekt Nem 

 

4. táblázat: A Lakógyűrű szegregátum akcióterületek tervezett beavatkozásai 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

1. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései 
Infrastrukturális beavatkozások: 
 Belterületi utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása – pl.: Hajnal utca 
 Járdák felújítása, kialakítása 
 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
 Közösségi terek fejlesztése 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Társadalmi együttműködést segítő SOFT programok megvalósítása: 
Pl.: együttműködés fejlesztése és közösségfejlesztés; társadalmi integráció, 
beilleszkedés és befogadás; tanulás támogatása; egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása stb. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat 

Vámospércs Város 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
civil szervezetek 

Akcióterületi projekt Nem 

2. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései 
Infrastrukturális beavatkozások: 
 Belterületi utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása – pl.: Hajnal utca 
 Járdák felújítása, kialakítása 
 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

 Közösségi terek fejlesztése 
Társadalmi együttműködést segítő SOFT programok megvalósítása: 
Pl.: együttműködés fejlesztése és közösségfejlesztés; társadalmi integráció, 
beilleszkedés és befogadás; tanulás támogatása; egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása stb. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat 

Vámospércs Város 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
civil szervezetek 

Akcióterületi projekt Nem 

3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett akcióterület fejlesztései 
Komplex infrastrukturális fejlesztési program megvalósítása: 
 Szociális bérlakás kialakítása 
 Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
 Tulipán utca felújítása, szilárd burkolattal való ellátása 
 Közösségi és szociális funkciót szolgáló épület kialakítása 
 Közösségi kert kialakítása 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Társadalmi együttműködést segítő helyi komplex program megvalósítása: 
 Együttműködés fejlesztése és közösségépítés a szegregátumban - családi 

programok: családi napok; közös kirándulások; közös ünneplések - 
hagyományőrző klub - roma táncház, lovári nyerv tanulása stb. 

 Társadalmi integráció, beilleszkedés és befogadás - beköltözők és szomszédok 
vonatkozásában 

 Folyamatos szociális munka megteremtése 
 Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő csoportos tanácsadás 
 Foglalkoztatók tájékoztatása, érzékenyítése 
 Közösségi kertekben történő foglalkoztatás 
 Óvoda-iskola átmenetet segítő program (ovi-suli) 
 Tanulás támogatása 
 Középiskolai mentorprogram 
 Önismereti tréningek, workshopok tartása 

Konzorciumvezető: 
Vámospércs Városi 

Önkormányzat 
Partnerek: 

Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési 

Egyesület 
Odafigyelünk Rád 

Egyesület 
Vámospércs 

Gyermekeiért 
Alapítvány 

Akcióterületi projekt Nem releváns 
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Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

 Egészségfejlesztés 
 Asztalitenisz-klub 
 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - pl.: jogi tanácsadás, iratok 

beszerzése, gyermekellátással kapcsolatos tanácsadás stb. 
 Diákcsíny vagy bűncselekmény, avagy hol a határ? csoportfoglalkozás 
 Drogprevenciós előadássorozat 

Vámospércs Város 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Vámospércsi 
Asztalitenisz 

Sportegyesület 
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3. Keleti iparterület akcióterület 

A Keleti iparterületet Vámospércs gazdasági bázisát nyújtó vállalkozások jelenléte jellemzi. 

Itt található többek között a Primaenten Kft., a Helyi Vízmű, a Demko Feder Kft., Kőszegi Kálmán egyéni 
válallakozó, a Vámosbeton Kft. telephelye, valamint több állattartó és a MÉH telep.  

A meglévő vállalkozói telephelyeken eltérő mértékű a közmű kiépítettség telekhatáron belül, de 
valamennyi infrastruktúra hozzáférhető a telek tulajdonosoknak. 

Az Iparterület lehatárolására oly módon került sor, hogy a meglévő vállalkozói telephelyek mellett, az 
iparterület jövőbeli bővítésére is lehetőség legyen, azaz jelenleg még mezőgazdasági művélés alatt lévő, 
de belterületi ingatlanok is bevonásra kerültek. Ezek az ingatlanok az iparterület északi oldalának keleti 
végében találhatóak, a 48-as számú főútról kiépítendő feltáró útról közvetlenül megközelíthetőek. 
Valamennyi közmű rácsatlakozás lehetősége biztosított. Az ingatlanok jelenleg magántulajdonban 
vannak, megvásárlásukra az Önkormányzatnak forrást kell biztosítania a jövőben. 

Az Önkormányzat gazdaságélénkítő tevékenységnek egyik lehetséges eszköze a korszerű 
infrastruktúrával ellátott, vállalkozások betelepülésére alkalmas területek kialakítása.  

A területi bővítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a zóna nyugati szélén természeti területet, 
délkeleti peremén pedig a nemzeti ökológiai hálózatot is érint. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Keleti iparterület akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket. 
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5. táblázat: Keleti iparterület akcióterület fejlesztési elképzelései 

 

 

 

 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Keleti iparterületen 
Meglévő vállalkozások működési feltételeit javító infrastrukturális fejlesztések, valamint 
új vállalkozások betelepülésének elősegítésére további területek bevonása, azok üzleti 
infrastruktúrával történő ellátása (gerinchálózatok, kiszolgáló utak építése). 
A területi bővítésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a zóna nyugati szélén természeti 
területet, délkeleti peremén pedig a nemzeti ökológiai hálózatot érint. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 

Barnamezős beruházás Vámospércsen 
Cél 200 fő befogadására alkalmas rendezvényház megépítése egy jelenleg 
kihasználatlan területen: A szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő 
épületállomány teljes elbontását követően a barnamezős terület hasznosítása 
gazdaságélénkítési, közösségi céllal. 
Zöldfelület kialakítás a rendezvényház környezetében. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 
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4. Északi iparterület akcióterület 

Az Északi iparterület akcióterület a település belterületén, de a lakóövezeteket követően, jelenleg 
beépítetlen területeken helyezkedik el. A területek tulajdonosa az Önkormányzat. Az Önkormányzat 
eredetileg építési telkek kialakítását tervezte az ingatlanokon, mivel azonban számottevő érdeklődés a 
lakosság részéről nem mutatkozott, ezért a gazdaság élénkítését szolgáló ipari területek kialakítása 
mellett döntött. A terület eltérő hasznosíthatóságához a rendezési terv módosítása szükséges, melyről 
első körben a Képviselő Testület dönt.  A területek alkalmasak ipari tevékenységet folytató vállalkozói 
telephelyek kialakítására, azonban az - elsősorban zaj szennyezésre vonatkozó - hatósági előírások 
betartását érvényesíteni kell a majdan betelepülő vállalkozásokra és tevékenységeikre vonatkozóan. A 
terület jól megközelíthető, közvetlen közúti csatlakozással rendelkeznek. A területet feltáró út kitűzése 
megtörtént, valamennyi alapinfrastrukturális csatlakozások lehetősége biztosított, így a betelepülni 
kívánó vállalkozások területigényei alapján a belső hálózatok kialakítása lehetséges lesz. A terület 
gazdálkodó szervezetek rendelkezésre bocsájtásához jelentős mértékű infrastrukturális fejlesztések 
ezért nem szükségesek. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza az Északi iparterület akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket. 
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6. táblázat: Az Északi iparterület akcióterület fejlesztési elképzelései 

 

 

 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása az Északi iparterületen 
Vállalkozások betelepülésére alkalmas üzleti infrastruktúrával ellátott telephelyek 
kialakítása (feltáró út építés, valamint az infrastrukturális gerinchálózat igény szerinti 
megépítése). 
 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 
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5. Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület 

Az új szennyvíztisztító telep Európai Uniós támogatással 2015-ben valósult meg Vámospércs és 
Nyírmártonfalva társulásában. A korszerű, 700 m3 kapacitású szennyvíztisztító telep a két település 
közigazgatási határán található. A beruházás eredményeként Vámospércsen összesen 1763 darab, 
Nyírmártonfalván pedig összesen 781 darab ingatlan köthető majd rá az új csatornahálózatra. 

A beruházás II. ütemében a két település valamennyi ingatlanára hálózati rácsatlakozása történik meg. 
A jogerős tervek rendelkezésre állnak.  

A szennyvíztisztító telep mellett a másik fejlesztési elképzelés egy biomassza üzem létesítése, mely 
egyaránt hozzájárul a fenntartható városüzemeltetéshez, a korszerű működési infrastruktúra 
megteremtéséhez és a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. 

Az új szennyvíztisztító a nemzeti ökológiai hálózat területén helyezkedik el. A biomassza üzem létesítése 
előzetes vizsgálat köteles. A dokumentáció készítése során kiemelten kell kezelni a természeti értékeket 
és az azokra kifejtett hatást, bemutató részeket. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterületen 
megvalósítandó fejlesztéseket. 
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7. táblázat: Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület tervezett fejlesztései 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

Biomassza üzem létesítése 
Az új szennyvíztisztító telep melletti önkormányzati tulajdonú területeken a tervezett 
fejlesztés alapján egy új biomassza üzem létesítésére kerül sor, melyre Vámospércsen 
ideálisak a feltétek. A beruházás révén a város közintézményeinek üzemeltetési feltételei 
javulnak, az üzemeltetési költségek csökkennek. 
Az új szennyvíztisztító a nemzeti ökológiai hálózat területén helyezkedik el. A biomassza 
üzem létesítése előzetes vizsgálat köteles. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 
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6. Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja akcióterület 

 

A település határában egy korszerűtlen szennyvíztelep van, melynek fekvése és nagyságrendje, 
valamint tisztítási technológiája már jelentősen elavult, a műtárgyak sem felelnek meg a környezeti 
előírásoknak. A telep szennyező forrásnak minősíthető, mely felszámolásra és rekultivációra szorul.  

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja akcióterületen 
megvalósítandó fejlesztéseket. 
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8. táblázat: Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja akcióterület fejlesztései 

 

 

 

Tervezett beavatkozás, a projekt ismertetése Projekt gazda Projekt típusa 
Igényli-e a 

rendezési terv 
módosítását? 

Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja 
A település határában egy korszerűtlen szennyvíztelep van, melynek fekvése és 
nagyságrendje, valamint tisztítási technológiája már jelentősen elavult, a műtárgyak 
sem felelnek meg a környezeti előírásoknak. A telep szennyező forrásnak minősíthető, 
mely felszámolásra és rekultivációra szorul. 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat Akcióterületi projekt Nem 



Vámospércs ITS   

 

 

 42 

2.2.2. FEJLESZTÉSEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 

 

Az alábbi táblázat a Városközponti akcióterületen megvalósítandó projektek ütemezését tartalmazza indikatív módon, kiegészítve projektenként a megvalósítás 
tervezett ütemezését befolyásoló tényezőkkel. 

 

1. Városközponti akcióterület 

9. táblázat: Városközponti akcióterület – fejlesztések időbeli ütemezése 

Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Polgármesteri Hivatal elhelyezése egy új épületben a Marinka városrészen 2019-2021 Pályázati konstrukció megjelenése. 
A Béke u. 1. sz. alatt található Polgármesteri Hivatal fejlesztése – megújuló 
energia hasznosítása 2017-2018 TOP-3.2.1-15 támogatott projekt. 

Vámospércs Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása 2017-2018 KÖFOP-1.2.1 támogatott projekt. 
Művelődési Házban könyvtár, kiállító terem, közösségi tér kialakítása, tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztések 2017-2019 TOP-2.1.2-15 és EFOP-4.1.8-16 

támogatott projekt. 
Művelődési Ház energetikai felújítása 2017-2019 TOP-2.1.2-15 támogatott projekt. 
Hajdú Múzeum létesítése (ingatlan vásárlás, felújítás, kiállításra kerülő eszközök 
beszerzése), élményelemeket jelentő fejlesztések megvalósítása 2017-2019 TOP-1.2.1-15 támogatott projekt. 

Nevelési intézmények energetikai felújítása, fűtés korszerűsítése, megújuló 
energia hasznosítása, technológiai korszerűsítés és eszközbeszerzés – óvoda 

2017-2020 

Több ütemben megvalósuló 
fejlesztés: 

TOP-1.4.1-15 és TOP-3.2.1-15 
támogatott projekt. 

Energetikai fejújítás, fűtés 
korszerűsítés vonatkozásában a 
pályázati konstrukció nem jelent 

meg. 
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Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Oktatási intézmények energetikai felújítása, fűtés korszerűsítése, megújuló 
energia – általános iskola 

2017-2020 

Több ütemben megvalósuló 
fejlesztés: 

TOP-3.2.1-15 támogatott projekt. 
Energetikai fejújítás, fűtés 

korszerűsítés vonatkozásában a 
pályázati konstrukció nem jelent 

meg. 
Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése 2017-2018 TOP-4.2.1-15 támogatott projekt. 
Öregek Otthonának építése 2020-2021 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Családsegítő Szolgálat elhelyezése 2020-2021 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Közlekedési felület (út, járda) fejlesztésével Marinka településrész 
elérhetőségének javítása 2017-2019 TOP-2.1.2-15 támogatott projekt. 

Bölcsőde építése 2020-2021 Pályázati konstrukció megjelenése. 
További szálláshelyek és turisztikai programok biztosítása érdekében 
ingatlanvásárlás, ezek korszerűsítése, felújítása 2020-2022 Pályázati konstrukció megjelenése. 

Ifjúsági tábor kialakítása 2020-2022 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Református templom felújítása, és ehhez kapcsolódóan Görgey emlékhely 
kialakítása 2020-2021 Pályázati konstrukció megjelenése. 

Piaci terület fejlesztése 2017-2019 TOP-2.1.2-15 támogatott projekt. 
Iskola utcán belterületi utak, parkolók fejlesztése, csapadékvíz elvezetési 
beruházások 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 

Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi célt szolgáló közterületek fejlesztése, 
játszóterek, kondipark építése 2017-2019 TOP-2.1.2-15 támogatott projekt. 

Többfunkciós közösségi épület létesítése a kialakításra kerülő Jóléti Parkban 2017-2019 TOP-2.1.2-15 támogatott projekt. 
Termálkút hasznosításának előkészítése 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Vállalkozások fejlesztései az Önkormányzattal való konzorciumi 
együttműködésben, közös pályázat keretében 2019-2022 Pályázati konstrukció megjelenése. 

Civil szervezetek fejlesztései az Önkormányzattal való konzorciumi 
együttműködésben, közös pályázat keretében 2017-2022 Több ütemben megvalósuló 

fejlesztés. 
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Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

TOP-1.2.1-15 támogatott projekt 
Pályázati konstrukció megjelenése. 

Infrastrukturális jellegű fejlesztéseket kiegészítő SOFT elemek megvalósítása 2017-2019 TOP-2.1.2-15 támogatott projekt. 
Buszöblök korszerűsítése 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Belterületi lakóterületek belvíz-csapadékvíz elvezetésének II. üteme 

2019-2021 

Pályázati konstrukció megjelenése, 
a tervek rendelkezésre állnak, 

jelentős előkészítési munkát nem 
igényel a projekt. 

A meglévő, magántulajdonú golfpályához kerékpárút építése 

2020-2022 

Pályázati konstrukció megjelenése, 
a golf pályát üzemeltető 

vállalkozással együttműködési 
megállapodás megkötése. 

Belterületi utak szilárdburkolattal történő ellátása 2017-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Belterületi utak felújítása 2017-2020 Pályázati konstrukció megjelenése 
Humán közszolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban 2017-2019 EFOP-1.5.3-16 támogatott projekt. 

 

2. Lakógyűrű akcióterület 

10. táblázat: Lakógyűrű akcióterület – fejlesztések időbeli ütemezése 

Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Belterületi utak szilárdburkolattal történő ellátása 2018-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Belterületi utak felújítása 2018-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Buszöblök korszerűsítése 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 

Belterületi lakóterületek belvíz-csapadékvíz elvezetésének II. üteme 2019-2021 Pályázati konstrukció megjelenése, 
a tervek rendelkezésre állnak, 
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Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

jelentős előkészítési munkát nem 
igényel a projekt. 

Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi célt szolgáló közterületek fejlesztése, 
játszóterek építése 2018-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 

Ravatalozó felújítása, a temető területén térvilágítás, aszfaltozott belső utak, 
térfigyelő rendszer kiépítése 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 

Régi temetők területén emlékhelyek kialakítása zöld felület képzéssel 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Fecskeház szociális bérlakás felújítása 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Építési telkek kialakítása és értékesítése önkormányzati tulajdonú ingatlanból 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 

A meglévő, magántulajdonú golfpályához kerékpárút építése 2020-2022 

Pályázati konstrukció megjelenése, 
a golf pályát üzemeltető 

vállalkozással együttműködési 
megállapodás megkötése. 

Önkormányzati tulajdonú pékség fejlesztése (épület korszerűsítés, energetikai 
beruházások, eszközbeszerzés) 2019-2020 

Pályázati konstrukció megjelenése, 
pályázó szervezettel történő 

együttműködési megállapodás 
megkötése. 

 

11. táblázat: Lakógyűrű szegregátumok akcióterületek – fejlesztések időbeli ütemezése 

Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

1. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései 

Infrastrukturális beavatkozások 2018-2021 
Pályázati konstrukció megjelenése. 

Hajnal utca felújítása: központi 
költségvetési támogatás 

Társadalmi együttműködést segítő SOFT programok megvalósítása 2019-2022 Pályázati konstrukció megjelenése. 
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Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Acsádi út felújítása: VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 

2. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései 
Infrastrukturális beavatkozások 2018-2021 Pályázati konstrukció megjelenése. 
Társadalmi együttműködést segítő SOFT programok megvalósítása 2019-2022 Pályázati konstrukció megjelenése. 
3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett akcióterület fejlesztései 
Komplex infrastrukturális fejlesztési program megvalósítása 2018-2020 TOP-4.3.1-16 támogatott projekt. 
Társadalmi együttműködést segítő helyi komplex program megvalósítása 2017-2021 TOP-5.2.1-15 támogatott projekt. 

 

3. Keleti iparterület akcióterület 

12. táblázat: Keleti iparterület akcióterület – fejlesztések időbeli ütemezése 

Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a Keleti iparterületen 
2019-2021 

Pályázati konstrukció megjelenése, 
további területek bevonása esetén 
az ingatlanvásárlások realizálása. 

Barnamezős beruházás Vámospércsen 2018-2019 TOP-2.1.1-16 támogatott projekt. 

 

4. Északi iparterület akcióterület 

13. táblázat: Északi iparterület akcióterület – fejlesztések időbeli ütemezése 

Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása az Északi iparterületen 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
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5. Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület 

14. táblázat: Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület - fejlesztések időbeli ütemezése 

Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Biomassza üzem létesítése 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 

 

6. Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja akcióterület 

15. táblázat: Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja akcióterület – fejlesztések időbeli ütemezése 

Tervezett projekt A projekt megvalósításának 
tervezett időbeli ütemezése 

Ütemezést befolyásoló 
körülmények 

Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja 2019-2020 Pályázati konstrukció megjelenése. 
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2.2.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK, ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE 

 

Az alábbiakban kerül ismertetése az egyes akcióterületeken megvalósítandó projektek forrásigénye a 
rendelkezésre álló információk alapján, mely több esetben becslésen alapul. Az egyes projektek 
esetében beazonosításra kerültek azok a tényleges és/vagy potenciális támogatási források, melyek 
várhatóan fedezetet biztosítanak a fejlesztések megvalósításához. Az Önkormányzat általános ÁFA 
státuszára tekintettel a forrásigény bruttó összegben lett megbecsülve, és amely esetben 
lehetséges/releváns volt a megadott összegek tartalmazzák a projekt előkészítéshez (pl.: tervezés) és 
megvalósításához (pl.: műszaki ellenőrzés) kapcsolódó egyéb költségeket is. 

1. Városközpont akcióterület 

16. táblázat: Városközponti akcióterület – fejlesztések forrásigénye 

Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye 
(bruttó millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

Polgármesteri Hivatal elhelyezése egy új 
épületben a Marinka városrészen 550 uniós/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 
A Béke u. 1. sz. alatt található Polgármesteri 
Hivatal fejlesztése – megújuló energia 
hasznosítása 

9 TOP-3.2.1-15 
önkormányzati saját forrás 

Vámospércs Városi Önkormányzat ASP 
központhoz való csatlakozása 7 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

Művelődési Házban könyvtár, kiállító terem, 
közösségi tér kialakítása, tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztések 

330 TOP-2.1.2-15 (~310 millió Ft) 
EFOP-4.1.8-16 (-20 millió Ft) 

Művelődési Ház energetikai felújítása 160 TOP-2.1.2-15 
Hajdú Múzeum létesítése (ingatlan vásárlás, 
felújítás, kiállításra kerülő eszközök 
beszerzése), élményelemeket jelentő 
fejlesztések megvalósítása 

127 TOP-1.2.1-15 (~122 millió Ft) 
önkormányzati saját forrás 

Nevelési intézmények energetikai felújítása, 
fűtés korszerűsítése, megújuló energia 
hasznosítása, technológiai korszerűsítés és 
eszközbeszerzés – óvoda 

65 

TOP-3.2.1-15 (~10 millió Ft) 
TOP-1.4.1-15 (~43 millió Ft) 

uniós/hazai 
költségvetési/önkormányzati/ 

egyéb forrás 

Oktatási intézmények energetikai felújítása, 
fűtés korszerűsítése, megújuló energia – 
általános iskola 

75 

TOP-3.2.1-15 (~49 millió Ft) 
uniós/hazai 

költségvetési/önkormányzati/ 
egyéb forrás 

Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése 46 TOP-4.2.1-15 
önkormányzati saját forrás 

Öregek Otthonának építése 350 uniós/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Családsegítő Szolgálat elhelyezése 50 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 
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Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye 
(bruttó millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

Közlekedési felület (út, járda) fejlesztésével 
Marinka településrész elérhetőségének 
javítása 

45 TOP-2.1.2-15 

Bölcsőde építése 150 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

További szálláshelyek és turisztikai programok 
biztosítása érdekében ingatlanvásárlás, ezek 
korszerűsítése, felújítása 

65 ROHU 

Ifjúsági tábor kialakítása 150 ROHU 
Református templom felújítása, és ehhez 
kapcsolódóan Görgey emlékhely kialakítása 50 ROHU 

Piaci terület fejlesztése 90 TOP-2.1.2-15 
Iskola utcán belterületi utak, parkolók 
fejlesztése, csapadékvíz elvezetési 
beruházások 

20 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi célt 
szolgáló közterületek fejlesztése, játszóterek, 
kondipark építése 

125 TOP-2.1.2-15 

Többfunkciós közösségi épület létesítése a 
kialakításra kerülő Jóléti Parkban 21 TOP-2.1.2-15 

Termálkút hasznosításának előkészítése 80 uniós/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Vállalkozások fejlesztései az Önkormányzattal 
való konzorciumi együttműködésben, közös 
pályázat keretében 

n.a. GINOP 
VP 

Civil szervezetek fejlesztései az 
Önkormányzattal való konzorciumi 
együttműködésben, közös pályázat keretében 

n.a. TOP 
VP 

Infrastrukturális jellegű fejlesztéseket 
kiegészítő SOFT elemek megvalósítása 12 TOP-2.1.2-15 

Buszöblök korszerűsítése 75 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Belterületi lakóterületek belvíz-csapadékvíz 
elvezetésének II. üteme 350 uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 
A meglévő, magántulajdonú golfpályához 
kerékpárút építése 350 uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 
Belterületi utak szilárdburkolattal történő 
ellátása n.a. uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 

Belterületi utak felújítása n.a. uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Humán közszolgáltatások fejlesztése a 
Nyíradonyi Járásban 4831 EFOP-1.5.3-16 

n.a. = a tervezés jelenlegi fázásában pontos adat nem áll rendelkezésre. 

                                                             
1 A teljes projekt költségvetése. 



Vámospércs ITS   

 

 

 50 

2. Lakógyűrű akcióterület 

17. táblázat: Lakógyűrű akcióterület – fejlesztések forrásigénye 

Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye (bruttó 
millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

Belterületi utak szilárdburkolattal történő 
ellátása n.a. uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 

Belterületi utak felújítása n.a. uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Buszöblök korszerűsítése 75 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Belterületi lakóterületek belvíz-csapadékvíz 
elvezetésének II. üteme 350 uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 
Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi célt 
szolgáló közterületek fejlesztése, játszóterek 
építése 

150 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Ravatalozó felújítása, a temető területén 
térvilágítás, aszfaltozott belső utak, térfigyelő 
rendszer kiépítése 

150 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Régi temetők területén emlékhelyek kialakítása 
zöld felület képzéssel 200 uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 

Fecskeház szociális bérlakás felújítása 65 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 

Építési telkek kialakítása és értékesítése 
önkormányzati tulajdonú ingatlanból 50 n.a. 

A meglévő, magántulajdonú golfpályához 
kerékpárút építése 350 uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 
Önkormányzati tulajdonú pékség fejlesztése 
(épület korszerűsítés, energetikai beruházások, 
eszközbeszerzés) 

100 GINOP/egyéb forrás 

n.a. = a tervezés jelenlegi fázásában pontos adat nem áll rendelkezésre. 

18. táblázat: Lakógyűrű szegregátum akcióterületek – fejlesztések forrásigénye 

Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye (bruttó 
millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

1. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései 
Infrastrukturális beavatkozások 50 TOP 
Társadalmi együttműködést segítő SOFT 
programok megvalósítása 15 TOP 

2. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései 
Infrastrukturális beavatkozások 70 TOP 
Társadalmi együttműködést segítő SOFT 
programok megvalósítása 20 TOP 
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Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye (bruttó 
millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett akcióterület fejlesztései 
Komplex infrastrukturális fejlesztési program 
megvalósítása 108 TOP-4.3.1-16 

Társadalmi együttműködést segítő helyi 
komplex program megvalósítása 50 TOP-5.2.1-15 

3. Keleti iparterület akcióterület 

19. táblázat: Keleti iparterület akcióterület – fejlesztések forrásigénye 

Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye (bruttó 
millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a 
Keleti iparterületen 300 uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 
Barnamezős beruházás Vámospércsen 150 TOP-2.1.1-16 

 

4. Északi iparterület akcióterület 

20. táblázat: Északi iparterület akcióterület – fejlesztések forrásigénye 

Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye (bruttó 
millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása az 
Északi iparterületen 200 uniós (TOP)/hazai 

költségvetési/egyéb forrás 

 

5. Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület 

21. táblázat: Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep akcióterület – fejlesztések forrásigénye 

Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye (bruttó 
millió Ft) 

Potenciális pénzügyi forrás 

Biomassza üzem létesítése 600 uniós (TOP)/hazai 
költségvetési/egyéb forrás 
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6. Régi szennyvíztisztító rekultivációja 

22. táblázat: Régi szennyvíztisztító rekultivációja akcióterület – fejlesztések forrásigénye 

Tervezett projekt 
A projekt becsült 

forrásigénye (bruttó 
millió Ft) 

Potenciális pénzügyi 
forrás 

Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja n.a. KEHOP 

n.a. = a tervezés jelenlegi fázásában pontos adat nem áll rendelkezésre. 
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2.3. AZ AKCIÓTERÜLETEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE 
SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA 
CÉLJAIHOZ 

 
Mivel a kijelölt akcióterületek szinte teljesen lefedik a település belterületét és a fontosabb külterületi 
fejlesztési gócpontokat, így az akcióterületeken kívülre kevés megvalósítandó fejlesztés esik. A 
potenciális projektek az alábbiak. 
 

23. táblázat: Akcióterületeken kívül végrehajtandó projektek 

Tervezett projekt Projektgazda 
A projekt becsült 

forrásigénye 
(bruttó millió Ft) 

Potenciális pénzügyi 
forrás 

Kerékpárút építés a román határig 
összekötve a település 
belterületén megépítésre kerülő 
kerékpárutakkal. 
Vámospércs – Érmihályfalva között 
kerékpárút megvalósítás, melynek 
magyarországi szakasza: 
Vámospércs – Nyírábrány 
(országhatár) között kerékpárút 
megvalósítása a 48. sz. Debrecen – 
Nyírábrány II. rendű főúttal 
párhuzamosan. 
Hossza: 9,44 km (0,78 km meglévő 
kerékpárút felújítása és 
szélesítése, 3,05 km meglévő 
kerékpárút nyomvonal korrekciója, 
5,61 km új nyomvonalon vezetett 
kerékpárút) 
Szélessége: 2,25 m 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

(magyarországi 
szakasz, vezető 

partner) 
 

n.a. ROHU 
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2.4. TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ÉS A STRATÉGIAI CÉLOK ILLESZKEDÉSE 

 
Az egyes projektek a stratégiai célokhoz való kapcsolódását és a célokhoz történő hozzájárulását az alábbi mátrix összegzi. 
 

24. táblázat: A tervezett beavatkozások stratégiai célokhoz való illeszkedése 

Tervezett projekt 
 

STRATÉGIAI CÉL AKCIÓTERÜLET 
1. Verseny-
képesség 
növelése, 

munkahely-
teremtés 

2. Modern és 
harmonikus 

városközpont 
kialakítása 

3. Korszerű 
humán 

közszolgált
atások 

4. Élhető 
lakóterületek, 

felzárkózó 
szegregátumok 

1. 2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

3. 4. 5. 6. 

Polgármesteri Hivatal elhelyezése egy új 
épületben a Marinka városrészen            

A Béke u. 1. sz. alatt található 
Polgármesteri Hivatal fejlesztése – 
megújuló energia hasznosítása 

           

Vámospércs Városi Önkormányzat ASP 
központhoz való csatlakozása            

Művelődési Házban könyvtár, kiállító 
terem, közösségi tér kialakítása, tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztések 

           

Művelődési Ház energetikai felújítása            
Hajdú Múzeum létesítése (ingatlan 
vásárlás, felújítás, kiállításra kerülő 
eszközök beszerzése), élményelemeket 
jelentő fejlesztések megvalósítása 

           

Nevelési intézmények energetikai 
felújítása, fűtés korszerűsítése, megújuló            
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Tervezett projekt 
 

STRATÉGIAI CÉL AKCIÓTERÜLET 
1. Verseny-
képesség 
növelése, 

munkahely-
teremtés 

2. Modern és 
harmonikus 

városközpont 
kialakítása 

3. Korszerű 
humán 

közszolgált
atások 

4. Élhető 
lakóterületek, 

felzárkózó 
szegregátumok 

1. 2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

3. 4. 5. 6. 

energia hasznosítása, technológiai 
korszerűsítés és eszközbeszerzés – óvoda 
Oktatási intézmények energetikai 
felújítása, fűtés korszerűsítése, megújuló 
energia – általános iskola 

           

Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése            
Öregek Otthonának építése            
Családsegítő Szolgálat elhelyezése            
Közlekedési felület (út, járda) 
fejlesztésével a Marinka településrész 
elérhetőségének javítása 

           

Bölcsőde építése            
További szálláshelyek és turisztikai 
programok biztosítása érdekében 
ingatlanvásárlás, ezek korszerűsítése, 
felújítása 

           

Ifjúsági tábor kialakítása            
Református templom felújítása, és ehhez 
kapcsolódóan Görgey emlékhely 
kialakítása 

           

Piaci terület fejlesztése            
Iskola utcán belterületi utak, parkolók 
fejlesztése, csapadékvíz elvezetési 
beruházások 
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Tervezett projekt 
 

STRATÉGIAI CÉL AKCIÓTERÜLET 
1. Verseny-
képesség 
növelése, 

munkahely-
teremtés 

2. Modern és 
harmonikus 

városközpont 
kialakítása 

3. Korszerű 
humán 

közszolgált
atások 

4. Élhető 
lakóterületek, 

felzárkózó 
szegregátumok 

1. 2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

3. 4. 5. 6. 

Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi 
célt szolgáló közterületek fejlesztése, 
játszóterek, kondipark építése 

           

Többfunkciós közösségi épület létesítése a 
kialakításra kerülő Jóléti Parkban            

Termálkút hasznosításának előkészítése            
Vállalkozások fejlesztései az 
Önkormányzattal való konzorciumi 
együttműködésben, közös pályázat 
keretében 

           

Civil szervezetek fejlesztései az 
Önkormányzattal való konzorciumi 
együttműködésben, közös pályázat 
keretében 

           

Infrastrukturális jellegű fejlesztéseket 
kiegészítő SOFT elemek megvalósítása            

Buszöblök korszerűsítése            
Belterületi lakóterületek belvíz-
csapadékvíz elvezetésének II. üteme            

A meglévő, magántulajdonú golfpályához 
kerékpárút építése            

Belterületi utak szilárdburkolattal történő 
ellátása            

Belterületi utak felújítása            
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Tervezett projekt 
 

STRATÉGIAI CÉL AKCIÓTERÜLET 
1. Verseny-
képesség 
növelése, 

munkahely-
teremtés 

2. Modern és 
harmonikus 

városközpont 
kialakítása 

3. Korszerű 
humán 

közszolgált
atások 

4. Élhető 
lakóterületek, 

felzárkózó 
szegregátumok 

1. 2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

3. 4. 5. 6. 

Humán közszolgáltatások fejlesztése a 
Nyíradonyi Járásban            

Városi zöldfelületek fejlesztése, közösségi 
célt szolgáló közterületek fejlesztése, 
játszóterek építése 

           

Ravatalozó felújítása, a temető területén 
térvilágítás, aszfaltozott belső utak, 
térfigyelő rendszer kiépítése 

           

Régi temetők területén emlékhelyek 
kialakítása zöld felület képzéssel            

Fecskeház szociális bérlakás felújítása            
Építési telkek kialakítása és értékesítése 
önkormányzati tulajdonú ingatlanból            

Önkormányzati tulajdonú pékség 
fejlesztése (épületkorszerűsítés, 
energetikai beruházások, eszközbeszerzés) 

           

1. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései            
- Infrastrukturális beavatkozások            
- Társadalmi együttműködést segítő 

SOFT programok megvalósítása            

2. sz. szegregátum akcióterület fejlesztései            
- Infrastrukturális beavatkozások            
- Társadalmi együttműködést segítő 

SOFT programok megvalósítása            
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Tervezett projekt 
 

STRATÉGIAI CÉL AKCIÓTERÜLET 
1. Verseny-
képesség 
növelése, 

munkahely-
teremtés 

2. Modern és 
harmonikus 

városközpont 
kialakítása 

3. Korszerű 
humán 

közszolgált
atások 

4. Élhető 
lakóterületek, 

felzárkózó 
szegregátumok 

1. 2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

3. 4. 5. 6. 

3. sz. szegregátum és szegregációval 
veszélyeztetett akcióterület fejlesztései            

- Komplex infrastrukturális 
fejlesztési program megvalósítása            

- Társadalmi együttműködést segítő 
helyi komplex program 
megvalósítása 

           

Infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása a Keleti iparterületen            

Barnamezős beruházás Vámospércsen            
Infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása az Északi iparterületen            

Biomassza üzem létesítése            
Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja            
Kerékpárút építés a román határig 
összekötve a település belterületén 
megépítésre kerülő kerékpárutakkal 

           

 
Projekt típusa: Kulcsprojekt 
Projekt típusa: Akcióterületi projekt 
Projekt típusa: Hálózatos projekt 

Akcióterületek jelölése: 1.: Városközponti; 2. Lakógyűrű; 2.1. 1. szegregátum; 2.2. 2. szegregátum; 2.3. 3. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület; 
3. Keleti iparterület; 4. Északi iparterület; 5. Új szennyvíztisztító és közcélú bioenergia telep; 6. Régi szennyvíztisztító telep rekultivációja 
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3. ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
 

Vámospércs város anti-szegregációs programja, a KSH 2011.-évi népszámlálás adatait, ezen belül a 
szegregációs adatbázist, veszi alapul. A 314/2012. (XI. 8.)  Kormányrendeletben foglaltak alapján azon 
területek tekinthetők szegregátumoknak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, 
illetve meghaladja az adott településtípusra vonatkozó határértéket. Ha a szegregációs mutató 30-34% 
közötti, akkor szegregáció szempontjából veszélyeztetett területről, ha a mutató 35 %, vagy a feletti 
akkor kialakult szegregátumokról beszélünk.  

Vámospércs lakónépessége (2011. év KSH. népszámlálás adata: 5347 fő, jelenleg (2017.01.01.: 5 306 fő) 
az elmúlt évek során stagnáló tendenciát mutat, stabil demográfiai mutatókkal, mely köszönhető a 
viszonylag közeli megyeszékhely (Debrecen) által biztosított, a népesedést pozitívan befolyásoló 
körülményeknek. A városban a munkanélküliségi ráta (20,5%), ezen belül a tartós munkanélküliek 
aránya (10,9%) igen magas.  

A legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzettek aránya Vámospércsen a 2011. évi KSH népszámlálási 
adatok alapján, az aktív korúakon (15-59. évesek) belül 25,4%. A rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya a városban az aktív korúakon vonatkozásában 46,2%. Ezen két mutató aránya, a 
város egészére viszonyítva 17%.  

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján, három szegregátum került lehatárolásra, mindhárom 
Vámospércs peremterületén helyezkedik el. Az egyik a Róna telep - Hajnal utca (1 szegregátum) 
behatárolásában, a második Acsádi út-belterületi határ - Róna telep- Deák F út által határolt területen 
(2. szegregátum), a harmadik Temető út – Tulipán út – belterületi határ által határolt területen (3. 
szegregátum) található. 

A 3. szegregátum az ismert arányszámok alapján két részre, szegregációval veszélyeztetett (30% feletti) 
és, már kialakult szegregációra (35% feletti) osztható. 
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10. térkép: Vámospércs szegregátumainak lehatárolása 

 

Forrás: KSH (2011) 
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Összehasonlítva a város összesített adataival az 1. szegregátum esetében demográfiailag lényegesen 
fejletlenebb terület rajzolódik ki, amelyet statisztikailag vizsgálva, a KSH 2011. évi népszámlálás adatai 
alapján a következőket lehet összefoglalni:  

- a szegregátum másik két területhez képest kis lakónépességű (79 fő), a legmagasabb arányt a 
0-14 évesek képezik (51,9%), de szinte azonos arányban vannak az aktív korúak is (48,1%), a 
lakónépesség harmadik generációja a 60 év felettiek teljes egészében hiányzik a területről.  

- az aktív korúak több mint 2/3-a (68,4%) általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 
rendelkezik, felsőfokú végzettsége a 25 éven felüli lakók között senkinek nincs.  

- a területen 14 db lakás található, amelyeknek közel kétharmada (64,3%) alacsony komfort 
fokozatú. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a városi átlag közel 
négyszerese, 61,5%, amely aggasztóan magas arány, figyelemmel a szegregátum gyermek-
fiatalkorú lakosaira. 

- a lakónépesség több mint háromnegyede gazdaságilag nem aktív, az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 100%.! 

- a lakónépesség közel fele (41,7%) munkanélküli, a tartós munkanélküliek aránya 25%, ami a 
városi átlag kétszerese.  

11. térkép: Vámospércs 1. számú szegregátuma 

 

Forrás: KSH (2011) 
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A 2. szegregátum - a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján - az 1. szegregátumtól némileg 
kedvezőbb kondíciókkal bír. A demográfiai mutatókból az alábbiak állapíthatóak meg: 

- a terület lakónépessége 344 fő, amelyből a legmagasabb arányt a 15-59 évesek képezik 63,7%-
kal, azonban a fiatalkorúak aránya a város átlagától is, a szegrágátumban élő 60-x évesek 
arányától, is magasabb. 

- az aktív korúak több mint fele (59,4%) általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 
rendelkezik, felsőfokú végzettséget a 25 éven idősebbek közül csupán 0,5% szerzett, amely a 
városi átlag tizedét sem éri el.    

- a területen 92 db lakás található, amelyeknek közel egyharmada (33,7%) alacsony komfort 
fokozatú. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a városi átlag közel 
kétszeresét is meghaladja, amely meglehetősen magas arány. A szegregátum egyszobás 
lakásainak aránya az 1. szegregátumtól magasabb, viszont a városi átlag közel fele (6,9%). 

- a lakónépesség több mint kétharmada gazdaságilag nem aktív (66,3%) és alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban (70,7%) foglalkoztatott. 

- a munkanélküliségi ráta a szegregátumban 50,%, a tartós munkanélküliek aránya 32,6%. 

- a háztartások 61%-ában nincs foglalkoztatott, az itt élő aktív korúak 73,5%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel. A foglalkoztatottak aránya csupán 25%. 

12. térkép: Vámospércs 2. számú szegregátuma 

 

Forrás: KSH (2011) 
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A 3. szegregátum - a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján – némileg eltér az első kettőtől mivel 
megtalálható benne a már szegregálódott terület és a még csak a veszélyeztetett kategóriába sorolható 
városrész is. A demográfiai mutatókból a már szegregálódott területről az alábbiak állapíthatóak meg: 

- a terület lakónépessége 96 fő, amelyből a legmagasabb arányt a 15-59 évesek képzik 56,3%-kal, 
azonban a fiatalkorúak aránya a város átlagának a duplája 37,5%. Az idős korosztály a városi 
átlag alatt található, meg ami jellemző mind három szegregált területre.  

- az aktív korúak több mint háromnegyede (75,9%) általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 
rendelkezik, felsőfokú végzettséget a 25 éven idősebbek közül senki nem szerzett (0%).    

- a területen 25 db lakás található, amelyeknek fele (52%) alacsony komfort fokozatú. A komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a városi átlag közel háromszorosát is meghaladja, 
amely figyelmeztetően magas arány. A vizsgált szegregátum egyszobás lakásainak aránya a 
legmagasabb a többihez képest és a városi átlagot is közel háromszorosan túlszárnyalja.  

- a lakónépesség közel kétharmada gazdaságilag nem aktív (61,5%) és alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban (70,7%) foglalkoztatott. 

- a munkanélküliségi ráta a szegregátumban 62,%, a tartós munkanélküliek aránya 32,4%. 

- a háztartások 53,8%-ában nincs foglalkoztatott, az itt élő aktív korúak 63,%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel. A foglalkoztatottak aránya csupán 24,6%. 
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13. térkép: Vámospércs 3. számú szegregátuma 

 
Forrás: KSH (2011) 

 

A 3. szegregátumon belül egy igen jelentős terület került a statisztikai adatok alapján a veszélyeztetett 
kategóriába. Az ismert demográfiai adatokból az alábbiak állapíthatóak meg a veszélyeztetett területről: 

- a terület lakónépessége 303 fő, amelyből a legmagasabb arányt a 15-59 évesek képezik 61,7%-
kal, azonban a fiatalkorúak aránya is jelentősen meghaladja a városi átlagot a maga 27,1 
arányszámmal. Az idős korosztály aránya itt is a városi átlag alatt található, ami jellemző mind 
három szegregált területre.  

- az aktív korúak több mint fele (53,5%) általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem 
rendelkezik, felsőfokú végzettséget a 25 éven idősebbek közül 1,2% szerzett.    

- a területen 92 db lakás található, amelyeknek közel egyharmada (30,4%) alacsony komfort 
fokozatú. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya ugyan a városi átlagot 
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meghaladja, de a legalacsonyabb a szegregátumok között. A vizsgált szegregátum egyszobás 
lakásainak aránya (14,8%), a városi átlaghoz közelít.(12,9).  

- a lakónépesség közel kétharmada hasonlóan a többi szegregátumhoz gazdaságilag nem aktív 
(60,7%) és alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 56,9% foglalkoztatott, ami közelít a 
városi átlaghoz.  

- a munkanélküliségi ráta a szegregátumban 39,5,%, a tartós munkanélküliek aránya 21,8%. 

- a háztartások 50%-ában nincs foglalkoztatott, az itt élő aktív korúak 61,5,%-a nem rendelkezik 
rendszeres munkajövedelemmel. A foglalkoztatottak aránya 35,3%. 

14. térkép: 3. sz. szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület 

 

Forrás: KSH (2011) 
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3.1. A SZEGREGÁCIÓ MÉRSÉKLÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK  

 

Az alábbi szempontok alapján a három szegregátumot e fejezetben egy egységként kezelünk: 

 A szegregátumok igen hasonló jellemzőkkel bírnak: a lehatárolásnál 1-es (Róna telep) 2-es 
számot viselő településrész (Acsád - Hegyalja utca) igen közel fekszik egymáshoz;  

 A 2-es (Acsád - Hegyalja utca) 3-as szegregáció által veszélyeztettet (Temető - Tulipán utca) 
terület a lakosság létszámát tekintve közel azonos.  

 

A településvezetők célja, hogy dinamikusan megszűntessék a szegregáció által okozott hátrányokat. A 
képviselő testület ágazatközi együttműködéssel, komplex programokkal, illetve probléma-specifikus 
akciókkal kíván hatékony lépéseket tenni. A kötelező és önként vállalt elemzések, stratégiák, tervek és 
programok kialakításánál evidenciaként építik be az esélyegyelőség szempontjából kiemelt csoportok 
szempontjait, érdekeit. Ennek egyik fémjelzett tette, hogy elkészült a Helyi Esélyegyenlőségi Program, 
melyet 2017. június 26-ai záródátummal felülvizsgáltak, észrevételezték a változásokat, teljesítéseket. 

A horizontális szempontok figyelembe vételével tűzték ki a szegregáció mérséklését vagy 
megszüntetését célzó intézkedéseket: 

 Vámospércs lakosainak együttérzése fejlődjön a hátrányos helyzetben lévőkkel szembe; 
 Az állampolgárok aktuális élethelyzetéhez igazodva az esélyegyenlőség és egyenlő 

bánásmód relevanciája meg legyen; 
 Mind pénzbeli, mind természetbeni juttatások valamint közszolgáltatások a város lakosai 

számára egyenlően hozzáférhető legyen; 
 Az ágazati, szakmapolitikai (foglalkoztatási, szociális, oktatási, egészségügyi, igazgatási és 

területfejlesztési) célok között az esélyegyenlőség biztosítása is szerepeljen; 
 Folyamatosan szem előtt taratani azon vizsgálati szempontokat, mely a szegregációs és 

szelekciós folyamatok alakulásáért felelősek. 

 

A program részletes kidolgozásánál tudomásul kell venni „csak” a közvetett és közvetlen diszkrimináció, 
a hátrányos megkülönböztetés (pl: faji, etnikai, nemzetiségi) elkerülése nem biztosítja az összes létező 
egyenlőtlenség megszüntetését. Célirányosan olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket kell 
kidolgozni, amely elősegíti az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójuk javulását és legrosszabb 
esetben megőrzését.  

Konkrét részcélok a szegregáció megszűntetésének érdekében: 

 az integrációs felkészítés támogatása, pályázat benyújtása 
 szociális integráció 
 foglalkoztatás és munkaerő-piaci integráció 
 infrastrukturális korszerűsítés 
 közterületek rendbetétele 
 a közterületek közösségi térként való használata 
 felnőttképzések megvalósítása 
 foglalkoztatást elősegítő programok, képzések indítása 
 mezőgazdasági jellegű termelés megindítása (gyümölcsös és zöldséges kertek) 
 a lakások komfortfokozatásnak növelése szociális városrehabilitációs projekten keresztül 
 a mélyszegénységben élők higiéniás helyzetének javítása 
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 egészségmegőrző programok, szűrések, egészséges életmóddal kapcsolatos programok 
szervezése 

 a romák és hátrányos helyzetű emberek részére közösségi programok, reintegrációs 
programok szervezése 

 gyermekvállalást követően a szolgáltatási rendszer humán és fizikai feltételeinek 
megteremtése a munka világába történő visszatérés elősegítése céljából 

 a közfoglalkoztatási- és közmunka programok további biztosítása. 
 

A fentebb felsorolt részcélok megvalósítására az Önkormányzat által koordinált partneri együttműködés 
keretében valósulhat meg.  

25. táblázat: Partneri együttműködés 

Intézkedési részterületek megnevezése Potenciális partnerszervezetek 

Lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése 

AQUA-GENERAL Kft.  
HIDROFILT Kft.  
Karcagi Gépösszeszerelő Kft. 
EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és 
Szerelő Kft.  
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 
Társulás 
Tisza-menti Regionális Vízművek Zrt. 

Oktatás-nevelés fejlesztése 

Mátyás Király Általános Iskola és AMI 
Óvoda Vámospércs 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Vámospércs Gyermekeiért Alapítvány 
Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület 

Foglalkoztatási integráció 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja és járási munkaügyi kirendeltségek 
Vámosgép- és Acélszerkezet Gyártó Kft. 
Primaentem Kft. 
Gész-Gáll Kft 
Jessy Gold Kft 
Szilvia Kft 
Pirehab Kft 

Felnőttképzési projektek szervezése 

Báthory István Gimnázium Vámospércsi 
Tagintézménye 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Szociális ellátás, idősgondozás, hátrányos 
helyzetűek támogatása  

Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Vámospércs 
Szociális Szolgáltató Központ 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Helyi közösségek és kisebbségi kulturális 
programok támogatása 

Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Vámospércs 
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Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület 
Vámospércsi Ifjúsági Programszervező Egyesület 
Odafigyelünk Rád Egyesület 
Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület 

Egészségvédő programok (felvilágosító 
kampányok, drogprevenció, bűnmegelőzés) 

Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 
Központ 
Vámospércsi Rendőrörs 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Vámospércs 
Szociális Szolgáltató Központ 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Nemzeti Egészségfejlesztő Intézet 
Odafigyelünk Rád Egyesület 
Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület 

 

A városban hivatalosan működő civil szervezetek, melyek további potenciális partnerek lehetnek a 
szegregáció megszüntetésére irányuló tevékenységekben: (Forrás: Kardos Levente által működtettet 
’helyicivil’ elnevezésű honlap) 

 Bocskai Sportegyesület Vámospércs 
 Együtt az előrehaladásért Egyesület 
 Hangya Baromfiértékesítő 

Termékpályás Szövetkezetek 
Szervezetek Szövetsége 

 Magyarországi Ditmarschi 
Lúdtenyésztők Egyesülete 

 Múlt és Jövő Ifjúsági Kulturális és 
Közösségfejlesztő Egyesület 

 Összefogás a Kistelepülésekért 
Egyesület 

 Segítlek Egyesület 
 Tegyünk Együtt Vámospércsért 

Egyesület 
 Triplee Baar Egyesület 
 Vámospércs Gyermekeiért 

Alapítvány 
 Vámospércs Város Fejlődéséért és 

Jövőjéért Egyesület 
 Vámospércs-Nyíradony Köztestületi 

Önkéntes Tűzoltóság 
 Vámospércsi Általános Iskola 

Diáksport Egyesület 
 Vámospércsi Asztalitenisz 

Sportegyesület 
 Vámospércsi Farkasvölgye 

Vadásztársaság 
 Vámospércsi Jóbarátok Lovasegylet 

 Vámospércsi Lakosokért Közhasznú 
Egyesület 

 Vámospércsi Művésztelep és 
Grafikai Műhely Közalapítvány 

 Vámospércsi Szabadidősport 
Egyesület 

 Vámospércsi Tanuszoda 
Közalapítvány 

 Városi Polgárőr Egyesület 
Vámospércs 

 
 Továbbá bevonandó a településen 

regisztrált közel 1000 vállalkozás is. 
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3.2. A FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSÁNAK KIVÉDÉSÉRE HOZOTT INTÉZKEDÉSEK 

 

Minden településszintű fejlesztő és bővítő intézkedés a város egészére pozitívan hat ki, így a szegregált 
területen élők életminőség javítását hozza. Fontosabb megvizsgálandó kérdés, hogy az esetleges 
fejlesztéseket megelőzik-e összevonások, áthelyezések, vagy átcsoportosítások, ebben az esetben 
biztosan nem kerül-e hátrányba, vagy szegregációt erősítő folyamatba az adott településrész.  
 
Az Uniós elvárásokban is erőteljes hangsúlyt kap az esélyegyenlőség, illetve a hátrányos helyzetűek 
védelme. Szabályozás alatt áll, hogy a helyi önkormányzatnak lakossági fórumot kell tartania 
mindennemű települést érintő fejlesztés megkezdése előtt. Az Önkormányzatnak el kell magát 
határoznia, hogy ezen lakossági fórumokra szükséges a szegregátum képviselőt, illetve a 
szegregátumban élőkkel foglalkozó szervezetek képviselőit meghívni. Az ideális lépése, intézkedése a 
megvalósuló programoknak a helyi lakosokkal, civil szervezetekkel történő aktív kapcsolattartása és 
gyakori konzultációja. Ennek megfelelően célszerű felállítani, illetve létrejöttét támogatni olyan lakossági 
és civil kerekasztaloknak, amelyek a lehetséges szegregációs hatások feltárására is alkalmasak. 
 
Az egyik kézenfekvő intézkedés, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program kiegészítést kapjon a 
szegeregációs folyamatok elemzésével, annak megszűntetésre irányuló programok javaslásával. A jelen 
hatályban lévő programba Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoztak létre és 
működtetnek. E Fórum láthatná el az említett feladatot, továbbá a fejlesztések szegregációs hatásának 
elemzését. 
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3.3. A SZEGREGÁCIÓT OKOZÓ FOLYAMATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, HATÁSUK 
MÉRSÉKLÉSÉRE TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK  

 

Fentebb említett szegregáció meghatározásánál a KSH az alábbi adatokat veszi figyelembe. Ezen 
mutatók mellé fejlesztési területeket neveztünk meg, melyet az intézkedések mellé rendelünk. Fontos 
tudni, hogy a konkrét mutatók tartós javulásához, nem elégséges külső beavatkozással „felturbózni” 
azokat, hiszen ha helyi lakosok nincsenek felkészítve a változásokra, hamar hozzájárulnak a mutatók 
visszarendeződéséhez. Minden fejlesztéshez szükséges a szegergált terület lakosságának bevonása, 
közösségfejlesztése, információ szolgáltatása, elköteleződés elérése különböző humánfejlesztési 
projekteken keresztül. Továbbá elérendő cél a többségi társadalom életminőségét kínáló beruházási 
lehetőségekhez igazítani a helyi lakosság többségi társadalom életszemléletének mikéntjét.  

26. táblázat: Szegregációt meghatározó mutatók és a fejlesztési területek kapcsolata 

Szegregációt meghatározó mutatók Fejlesztési, intézkedési terület 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 

Idősgondozás, egészségvédelem, 
családtervezés. 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül  
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

Oktatás, felnőttképzés 

Lakásállomány (db)  
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 

Lakóingatlan fejlesztés, Ingatlanfejlesztés, 
településfejlesztés 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül  
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

Foglalkoztatás növelés, Képességfejlesztés, 
Életvezetés fejlesztés, közösségfejlesztés, 
Humánerő-forrás fejlesztés, Vállalkozási kedv 
ösztönzés 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Pozitív intézkedés 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

Közösségfejlesztés, Képességfejlesztés, 
Foglalkoztatás, Személyre szabott 
közfoglalkoztatás 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

Egészségnövelés, Közintézmények, 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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A szegregáció egy összetett probléma, mely különböző folyamatok (társadalmi, gazdaság-földrajzi 
politikai) eredménye. Egy összetett problémát csak komplex módon lehet megoldani. Fontos 
megjegyezni, hogy az egyenlő bánásmód elve nem szünteti meg a társadalmi egyenlőtlenségeket. A 
törvényhozás is kiemeli a pozitív intézkedés fogalmát, mely a hátrányokkal küzdő csoportok számára 
nevesített intézkedést hoznak. A megoldásra irányuló tevékenységek többfajta csoportosítása 
elképzelhető. E tanulmányba az alábbi bontás használjuk: Alulról jövő kezdeményezések, helyi 
erőforrásokra épülő megoldást segítő tevékenységek és a külső forrásból (Európai Uniós pályázati 
lehetőségek) megvalósítandó intézkedések. 

Alulról jövő kezdeményezések 

27. táblázat: Alulról jövő kezdeményezések 

Önszerveződési lehetőségek Melyik szegregációs 
mutató javulása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

Settlement típusú szervezetek létrejöttének és működésének támogatása:  
Olyan szegregált területen működtetett közösségi vagy szomszédsági ház, 
mely a helyi lakosok bevonásával, aktivitásával működik. Több funkciót 
szükséges betöltenie: 

 szolgáltató tér (mosási lehetőség) 
 közösségi tér (értékátadás) 
 képességfejlesztés 
 információ szolgáltatás 

Az összes fejlesztendő 
területhez hozzájárul, 

hiszen előkészíti a 
lakosok célrendszerében 
a változtatás igényét az 

alternatívák 
felmutatásával 

Közösségfejlesztés, mely eredményeképpen a helyi lakosság 
problématérképe elkészül, adekvát válaszokkal, és az aktív 
„vezéregyéniségek” fellelésével. 

Pályázati programok 
megvalósítása előtt 

célszerű ezen 
intézkedést 

végrehajtani, a helyi 
lakosok elkötelezősének 

érdekében 
Pozitív intézkedési szempontrendszer beépítése a közszolgáltatási 
rendszerbe. Célja a közszolgáltatásoknál, támogatásoknál, 
lehetőségeknél a szegregált területről érkezők előnyt élvezzenek, 
melynek deklarált formáját biztosítja az Önkormányzat. 

Alapkompetenciák 
hiányát kompenzáló 

intézkedés 

 

Európai Uniós források 

Az alábbiakban a 2014-2020 tervezési időszakára vonatkozó pályázati intézkedések célrendszerét 
ismertetjük. A lenti felsorolásban azon intézkedések találhatóak, amelyek kapcsolódódnak a 
szegregációt okozó folyamatok megváltoztatásához, hatásuk mérsékléséhez. 
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28. táblázat: Európai Uniós források pályázati intézkedéseinek célrendszere 

KÖZIGAZGATÁS –ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
(KÖFOP) 

Melyik szegregációs 
mutató javulása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 
A közszolgáltatások közül mind a lakosság életszínvonalára, mind a 
vállalkozások versenyképességére a helyben elérhető közszolgáltatások 
elérhetősége és színvonala van a legjelentősebb kihatással, hiszen ezekkel 
találkoznak leggyakrabban. Helyi közszolgáltatásokon jelen prioritás 
esetében azokat a közszféra, illetve a civil szféra által szervezett közcélú 
szolgáltatásokat értjük, amelyek jellemzően települési, vagy legfeljebb 
járási léptékben érhetőek el. A helyi közszolgáltatások elérhetőségének és 
színvonalának fejlesztése, és a szolgáltatások a helyi igényekhez, 
lehetőségekhez történő illeszkedésének támogatása. A helyi 
közszolgáltatások helyi léptékű optimalizálása és megfelelő 
menedzsment kialakítása. 

Az információáramlás 
támogatásával, az 

ellátórendszerbe való 
megjelenésével, 

közösségi feladatok 
betöltésével az összes 

mutató javulása érhető 
el. 

 

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése: 
Az intézkedés célja a már meglévő elkülönített hulladékgyűjtési 
rendszerek fejlesztése, hatékonyságának növelése, valamint az eddig 
elkülönített gyűjtéssel nem lefedett hazai területek elérése. 

Lakókörnyezet 
fejlesztése 

Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások 
alkalmazásának kombinálásával: 
 Figyelembe véve az épületszektorban rejlő kiemelkedő energia-
megtakarítási potenciált és az operatív programok közötti 
lehatárolásokat, az intézkedés keretében a lakóépületek, a központi 
költségvetési szervek, valamint a fejlettebb régióban az önkormányzatok 
tulajdonában álló középületek, továbbá az állami közfeladatot ellátó 
nonprofit szervezetek épületeinek energiahatékonysági és megújuló 
energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítései támogatandó. 

Ingatlanfejlesztés 

 

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci 
programba való belépésének növelése: 
A specifikus cél eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos 
helyzetű, beleértve a romák és a megváltozott munkaképességű emberek 
a nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba 
történő belépésre, az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, 
alapkompetenciáik fejlesztése, általános és szakképzéshez való 
hozzáférés javítása által.  

Foglalkoztatottsági és 
iskolázottsági mutatók 
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EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése: 
A népesedési kihívás sikeres kezelése érdekében szükséges a család 
intézményének megújítása a családokat segítő közösségek, szolgáltatások 
javításával. További cél a fiatalok önálló életkezdésének elősegítése a 
családban rendelkezésre álló erőforrások optimális használatával. 
Ösztönözni kell a fiatalok sikeres társadalmi integrációját képességeik 
kibontakoztatásával, együttműködő társadalmi, családi környezet 
biztosításával, közösségi aktivitásuk erősítésével 

Lakossági arányszámok 
Családtervezés 

Több helyi civil közösség létrejöttének támogatása: 
A specifikus cél eredményeként javul a társadalmi együttélés, erősödik a 
társadalmi párbeszéd és a hátrányos helyzetűek, romák aktív társadalmi 
szerepvállalása, nő az esélyegyenlőség, erősödik a család társadalmi 
intézménye, továbbá fejlődnek a helyi közösségek és a hátrányos 
helyzetűek, romák civil szerveződései és a karitatív szervezetek. További 
eredményként a társadalom szélesebb rétegei megismerik a roma, más 
nemzetiségi és migráns csoportok/közösségek hagyományait, szokásait, 
továbbá erősödik az nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi 
társadalom közötti párbeszéd. További cél az önkéntes tevékenység 
erősítése, a szolidáris, cselekvőképes helyi közösségek kialakulása, 
önfenntartó erejének növelése, valamint a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem. Cél, hogy javuljon a civil szerveztek együttműködési 
kompetenciája a humánszakterületeken működő intézményekkel.  

Közösségfejlesztés 
Készségfejlesztés 

A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a 
marginalizált közösségekben:  
A specifikus cél eredményeképp csökkennek a generációkon átöröklődő 
hátrányok, növekednek a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok 
életesélyei, továbbá fejlődnek az e célokat szolgáló szolgáltatások a 
hátrányos helyzetű járásokban és településeken az integrált térségi 
gyermekprogramok célzott kiterjesztésével, kistelepülési 
gyermekprogramok indításával és a Biztos Kezdet szolgáltatások 
fejlesztésével. Ezek a koragyermekkortól az önálló életkezdésig egyénre 
szabott, a gyermek/család környezetére is ható beavatkozásokkal segítik 
a problémák kezelését. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a 
majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint 
hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá 
szüleik nevelési képességének fejlődéséhez. 

Oktatás 
Készségfejlesztés 

Közösségfejlesztés 

Területi esélyteremtés, a leszakadó járások hátrányainak csökkentése: 
A specifikus cél eredményeképp csökkennek a területi hátrányok, 
erősödik a társadalmi összetartozás, valamint hangsúlyos támogatást kap 
a társadalomból való kiszorulás megakadályozása és a társadalmi 
integráció segítése. Végső soron javul a hátrányos helyzetű emberek, 
tartós szegénységben élők, romák foglalkoztatási, lakhatási helyzete, az 
egészségügyi állapota, képzettségi foka, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése. 

Foglalkoztatás 
Lakhatás 
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EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

Az egészségtudatosság növelése: 
Célok:  

 a születéskor várható egészségben eltöltött életévek növelése 2 
évvel 2020-ra (EU-átlag elérése 2022-re),  

 a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének 
növelése,  

 egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni 
felelősségvállalás érvényesítése,  

 a területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor 
várható élettartamban mutatkozó különbségek csökkentése. 

Egészségvédelem 

Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatások 
teljesítményének növelése: 
A társadalmi felzárkózás egyik alapfeltétele, hogy a lakosság elérje a 
megfelelő minőségű közszolgáltatásokat. Ehhez cél a szervezeti működést 
támogató eszközök fejlesztése, illetve a közszolgáltatásokat nyújtó 
humán erőforrás stabilizálása, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a 
hiányzó személyi kapacitások pótlása a szolgáltatások egységes 
elérhetőségének biztosításához. 

Egészségvédelem 

Munkaerő-piaci szerepvállalás erősítése a marginalizált közösségekben: 
A specifikus cél eredményeként a szociális gazdaságban rejlő lehetőségek 
kiaknázása által javul a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma emberek foglalkoztathatóság, fejlődik öngondoskodó 
képességük, képessé válnak a GINOP által a szociális gazdaság 
megerősítéséhez nyújtott programokban való részvétele. A helyi 
sajátosságokat, igényeket figyelembe véve kidolgozásra kerülnek a 
hátrányos helyzetű, elsősorban roma embereknek nyújtott szolgáltatások 
önfenntartó megoldásai, új modellek, innovatív megoldások az 
önfoglalkoztatási esélyek javítása érdekében. 

Foglalkoztatás 

A köznevelés esélyteremtő szerepének javítása és hátránykompenzációs 
képességének erősítése: 
Fő cél a befogadó oktatás-nevelés megerősítése, ami egyúttal hozzájárul 
az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a szegregációs jelenségek 
visszaszorításához, különösen a roma többségű iskolák számának 
csökkentéséhez, figyelembe véve a területi különbségeket és 
lehetőségeket, a demográfiai tendenciákat, valamint a nemzetiségeknek 
az oktatás megszervezésére irányuló jogát. 

Oktatás 

Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése: 
A lakosság nem formális oktatásban való részvétele évtizedek óta 
alacsony szintű, az Európai Unión belül a legkevesebben Magyarországon 
vesznek részt iskolán kívüli tanulási folyamatokban a 25-64 évesek 
körében. Ugyanakkor a folyamatos képzés nem csupán elősegíti az 
alkalmazkodóképesség fejlesztését, de előfeltétele a magas szintű 
közszolgáltatások biztosításának, a társadalmi felzárkózásnak, valamint 

Oktatás, Felnőttképzés 
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EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

hozzájárul az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartatásához és a 
közéletben való részvételhez. 
A társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel: 
A felzárkózási eszközöket kiegészítő visszatérítendő támogatás 
eredményeképp javul a hátrányos helyzetű, köztük roma emberek anyagi, 
lakhatási, gazdasági, foglalkoztatási helyzete. Csökken 
kiszolgáltatottságuk az uzsorakölcsön elleni fellépés jegyében nyújtott 
kisösszegű áthidaló kölcsönök biztosításával. Létrejönnek kiemelten roma 
személyek mikro- és kisvállalkozásai, melyek működését támogató 
szolgáltatások segítik. Kísérleti programként kialakításra kerülnek 
önkormányzati helyi lakhatási alapok, melyek lehetővé teszik pl. 
magántulajdonú lakások bevonását is a telepprogramokba. Mindezek 
eredményeként a résztvevő személyek alapvetően önmaguk erejéből, 
fenntartható módon válnak képessé jövedelmi helyzetük javítására. 

Lakhatás 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

A vidéki lakosság helyben tartása a mezőgazdasági kiegészítő 
tevékenység erősítésével: 
A vidéki térségekben a foglalkoztatási lehetőségek szűkössége, az egyéb 
térségekben elérhetőnél jóval alacsonyabb bérek a vidéki gazdaság és 
társadalom leszakadását okozzák, ami elvándorlással, elöregedéssel 
fenyeget. A munkanélküliség ugyanakkor azokban a kistérségekben, 
megyékben ér el kimagasló értéket, ahol a kézimunka igényes 
mezőgazdasági tevékenységek végzésére az adottságok jók, sőt komoly 
hagyományokkal, tudásbázissal is rendelkeznek. A helyben termelt és a 
kézműves, illetve magas minőséget képviselő élelmiszerek iránt 
megnövekedett fogyasztói kereslet, a termelői piacok népszerűsége és az 
e területeken kibontakozó együttműködések megfelelő alapot és hátteret 
jelenthetnek a kisüzemi mezőgazdasági tevékenység bővítéséhez, 
diverzifikációjához, megerősítéséhez. A kisüzemek stabil árutermelővé 
válása növelheti a foglalkoztatást, különösen a munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetűnek számító nők esetében javíthatja a kiegészítő 
jövedelemszerzés esélyét,hozzájárulva ezáltal a vidéki lakosság helyben 
maradásához. 

Foglalkozatás 
Egészségvédelem 

Humán erőforrás- és vállalkozáshiányos térségekben a belső 
erőforrásokra építő speciális gazdasági tevékenységek ösztönzése: 
A leghátrányosabb helyzetű térségekben a vállalkozások fejlesztésének 
legfőbb akadálya, hogy nincs, vagy elenyésző a vállalkozásra és a 
megfelelő minőségű munkára alkalmas ember, szaktudás és tőke. Az 
érintett térségekben a szociális gazdaság támogatása csaknem az 
egyetlen fejlesztési alternatíva. A fejlesztés eszközeit tekintve e területen 
az eszköz- és technológiafejlesztés mellett a humán-erőforrás fejlesztés, 

Foglalkozatás 
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

a folyamatos tanácsadás és segítségnyújtás (szociális, szakmai 
mentorálás), valamint a vállalkozási inkubáció kap kiemelt hangsúlyt. 

Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés közösségi megoldásainak 
segítése: 
A leszakadó vidéki térségekben az életminőség szempontjából alapvető 
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott, a helyben 
elérhető szolgáltatások színvonala a humán-erőforrás korlátozott 
jelenlétéből és az infrastruktúra elavultságából adódóan gyakorta 
alacsony. A hozzáférést a főként városi terekbe, mikrotérségi 
központokba koncentrálódó intézményhálózat, az alacsony kereslettel 
összefüggő gyenge szolgáltató szektor, de a földrajzi mobilitást 
akadályozó tényezők (így a tömegközlekedést jellemző gyér járatsűrűség, 
a kül- és belterületi utak állapota, az alacsony jövedelemszintből eredő 
személygépkocsi hiány) is nehezítik. A hozzáférés lehetőségeit részben a 
mobilitást segítő eszközök (tanya- és falubusz) beszerzése, részben a még 
helyben működő szolgáltatások (például közétkeztetés) bővítése, 
környezetének, eszköz- és technológiai hátterének fejlesztése, részben 
pedig az infrastruktúra fejlesztése jelenti. 

Az összes mutató 

Tanyás és aprófalvas térségekre jellemző speciális problémák kezelése: 
Azon leszakadó vidéki térségekben, amelyeket a tanyák, aprófalvak, 
illetve a kis népességszámú települések koncentrált jelenléte jellemez, 
speciális, a területi adottságokból eredő problémák (például szegregáció, 
gettósodás, mélyszegénység, elöregedés) sújtják, amelyek kezelése 
egyedi beavatkozásokat igényel. E beavatkozások fókuszterületeit a 
kedvezőtlen társadalmi, demográfiai folyamatok hatásainak enyhítése, a 
humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, illetve a 
jövedelemszerzés helyi alternatíváit bővítő gazdaságfejlesztés képezik. A 
természeti és kulturális örökség fenntartható gazdasági hasznosítása 
számos vidéki térség (különösen egyes aprófalvas területek) számára 
kitörési pontot jelenthet. Az épített örökség közösségi hasznosítása a 
helyi közösségi élet élénkítésére, a társadalmi kohézió növelésére is 
lehetőségeket teremt. 

Közösségfejlesztés 
Lakókörnyezet fejlesztés 

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő 
körének munkaerő-piaci integrációja valósul meg: 
A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő- kínálat mennyiségi 
és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az alacsony iskolai 
végzettségűek fokozott munkavállalási hajlandósága, valamint 
foglalkoztathatóságuk javulása szolgál. Az álláskeresők eredményes 
munkaerő-piaci integrációja megkívánja a minőségi, megfelelően célzott 
és egyénre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások hozzáférhetőségét. 

Foglalkoztatás 
Képességfejlesztés 

Felnőttoktatás 
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 

A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásai erősödnek: 
A társadalmi célú gazdaság azoknak is fenntartható munkalehetőséget 
kínálhat, akik egyébként a nyílt munkaerő-piacon nehezen tudnak 
elhelyezkedni. A cél az, hogy a társadalmi célú vállalkozások 
foglalkoztatási kapacitásai fenntartható módon erősödjenek, ezáltal 
segítsék az elsősorban hátrányos helyzetű térségekben élő álláskeresők 
és inaktívak munkához jutását. A fejlesztések eredményeként nő a 
fenntartható munkalehetőségek száma a társadalmi célú gazdaságban, és 
javul a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak 
foglalkoztathatósága. 

Foglalkoztatás 
Képességfejlesztés 

Felnőttoktatás 

A nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokban 
résztvevő inaktívak és munkanélküliek száma nő: 
A „mainstream” munkaerő-piaci programok nem tudnak, minden 
speciális helyzetű célcsoportnak kellően személyre szabott segítséget 
nyújtani. Ezért az átfogó programok mellett szükség van olyan kisléptékű, 
valamely speciális célcsoportra irányuló, jellemzően nem állami 
szervezetek által megvalósított programokra is, amelyek helyi szinten 
egy-egy specifikus célcsoport munkaerő-piaci problémáinak kezelésére 
irányulnak. A fejlesztések eredményeként helyi szinten javul a személyre 
szabott szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége. 

Foglalkoztatás 
Képességfejlesztés 

Felnőttoktatás 

Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja: 
Cél, hogy azon 15-24 éves fiatalok, akik nem foglalkoztatottak és nem 
folytatnak tanulmányokat oktatási intézmény nappali tagozatán vagy 
szakképzésben, minél rövidebb időn belül hozzáférjenek az Ifjúsági 
Garanciához, azaz állásajánlatot kapjanak vagy az elhelyezkedést 
elősegítő képzettség, tudás, kompetenciák megszerzéséhez hozzájáruló 
további oktatásban, képzésben, vagy tanulószerződéses gyakorlati 
képzésben részesüljenek. 

Foglalkoztatás 
Képességfejlesztés 

Felnőttoktatás 
Lakónépesség aránya 

 

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM – 
ÉLELMISZERT ÉS/VAGY ALAPVETŐ ANYAGI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ OP 

Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? Beavatkozás területei 
1. Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára  
2. Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok 
számára  
3. Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók 
számára  
4. Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott 
munkaképességű valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú 
személyek számára 

Életminőség javulása 
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TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Melyik szegregációs 
mutató javítása várható 

az intézkedéstől? 
Beavatkozás területei 

Leromlott városi területek rehabilitációja:  
Cél a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészeken 
koncentráltan megnyilvánuló társadalmi – fizikai - gazdasági problémák 
komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának 
elősegítésének érdekében. A szociális városrehabilitációs intézkedés 
keretében az érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő 
funkcióinak bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és 
közterületi funkciók kialakítása, valamint szükséges esetben a 
településtesttől elkülönült telepek felszámolása és az ott élők integrációja 
támogatható. Integrált szociális jellegű városrehabilitációt azokban a 
városrészekben kell elsősorban megvalósítani, ahol a kedvezőtlen 
demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, az alacsony gazdasági 
aktivitás, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony státusz, az 
erősen leromlott környezet ezt indokolja. 

Lakókörnyezet 
fejlesztése 

Közösségfejlesztés 
Egészségvédelem 

Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok): 
Az intézkedés közvetlen célja megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok) létrehozásának és működésének 
támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk 
növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek 
megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. 

Foglalkoztatás 
Készségfejlesztés 

Oktatás 
Felnőttoktatás 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok: 
Célja a városi szövetbe ágyazott leszakadó, leszakadással veszélyeztetett 
városrészekben és a településtesttől elkülönült telepeken élők 
tekintetében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok 
újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű 
társadalmi integráció feltételeinek a megteremtése. Az intézkedésen 
belül hangsúlyt kap az önálló jövedelemszerzésre való képesség 
kialakítása, fejlesztése, az oktatási hátrányok leküzdése, a leszakadással 
veszélyeztetett egyének és csoportok jövedelemszerzésre való képessé 
tételét célzó közösségi és egyéni szociális munka. 
Az intézkedés keretében olyan, alulról építkező társadalmi felzárkózást 
célzó tevékenységek valósíthatók meg, amelyek kiegészítik az 
alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. A fejlesztések az alapellátást 
nyújtó intézményekkel együttműködésben valósulnak meg. A szociális 
városrehabilitációs projekteket végig kell, hogy kísérjék a 
közösségfejlesztő programok, melyek lehetővé teszik a 
városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a 
tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség 
kohézióját. 

Közösségfejlesztés 
Készségfejlesztés 

Foglalkoztatás 
Oktatás 

Felnőttoktatás 
Egészségvédelem 

Helyi közösségi programok megvalósítása: 
A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, térségek, 
szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének 

Közösségfejlesztés 
Készségfejlesztés 
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fejlesztését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos 
eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is 
együttműködnek a problémák megoldásában. 
Az intézkedés eredményeképp közösségi, térségi és települési helyi 
identitást erősítő akciók, kulturális és természeti örökség 
megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi közösségi programok 
valósulnak meg, fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata. Az 
intézkedés a helyi civil társadalom bevonásával és megerősödésével segíti 
a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési 
képességek erősítését, erősíti a civil aktivitást, az önkéntességet, a helyi 
identitást, valamint a településhez, térséghez való kötődést, így szerepet 
vállal a népesség megtartásában. 
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

4.1. KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz  

 

Vámospércs Város képviselő testülete 2008-ban fogadta el a város településszerkezeti tervét, majd 
2010-ben módosította azt. Ez a dokumentum határozza meg a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a 
település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. Vámospércs hatályos helyi építési szabályzata és az 
annak mellékletét képező szabályozási terve (továbbiakban: HÉSZ) a 2008-ban hagyta jóvá az 
Önkormányzat, mely 2010-ben módosításra került. 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési célok és elképzelések 
összhangban vannak a város településrendezési eszközeivel. Az integrált településfejlesztési stratégia 
megvalósítása során, az adott beavatkozások véglegesítése közben szükségessé válhat a tervezett célok 
és a rendezési terv, valamint a HÉSZ illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve utóbbi dokumentumok 
szükség szerinti módosítására az esetleges ipartelepítésre alkalmas terület kialakítása, valamint a 
belváros fejlesztése miatt. 

 

Illeszkedés a Településfejlesztési Koncepcióhoz 

Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban fogadta el Vámospércs Város 
Hosszú távú Településfejlesztési Koncepcióját. 

 

A koncepció fő célkitűzései: 

 humánerőforrás fejlesztés, 
 munkahely teremtés, 
 lakóhelyi  környezet javítása, 
 a környezet megóvása ,az életminőség javítás, 
 jövedelem termelés, 
 az ismeretek növelése, 
 értékek megőrzése, 
 közösség fejlesztés, 
 térségi marketing. 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési célok és elképzelések 
összhangban vannak a város településfejlesztési koncepciójával, ahhoz illeszkednek. Az ITS és a 
településfejlesztési koncepció (TK) céljai közötti kapcsolatokat, koherenciát az alábbi ábra szemlélteti. 
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29. táblázat: Az ITS és a TK céljai közötti kapcsolat 

ITS célok  
 
 
Település-
fejlesztési 
Koncepció céljai 

1.  
VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE, 
MUNKAHELY-

TEREMTÉS 

2.  
MODERN ÉS 

HARMONIKUS 
VÁROSKÖZPONT 

KIALAKÍTÁSA 

3.  
KORSZERŰ  

HUMÁN  
KÖZSZOLGÁL-

TATÁSOK 

4.  
ÉLHETŐ 

LAKÓTERÜLETEK, 
FELZÁRKÓZÓ 

SZEGREGÁTUMOK 

Humánerőforrás 
fejlesztés 

 
 

   

Munkahely-
teremtés 

    

Lakóhelyi 
környezet 
javítása 

    

A környezet 
megóvása, az 
életminőség 
javítás 

    

Jövedelem 
termelés 

    

Az ismeretek 
növelése 

    

Értékek 
megőrzése 

    

Közösség 
fejlesztés 

    

Térségi 
marketing 

    

 

 

A helyi esélyegyenlőségi programmal való összhang  

 

Vámospércs Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-ban fogadta el a város képviselő testülete, 
amely 2015-ben és 2017-ben áttekintésre került.  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja értelmében Vámospércs Város Önkormányzata az 
Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
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érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 
(Helyi Esélyegyenlőségi Program; Vámospércs; 2015) 

 

Ezen célok figyelembevételével készült el az Integrált Településfejlesztési Stratégia is, mely teljes 
mértékben figyelembe veszi az Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit. Az ITS keretében az 
esélyegyenlőségi területről külön fejezet szól a település anti-szegregációs programjáról.  

 

 

Illeszkedés a város gazdasági programjához 

Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2014-2019. évi Gazdasági 
Programját 2015 márciusában fogadta el.  

A Programban meghatározott átfogó cél: Fenntartható, versenyképes növekedés 

Specifikus célok: 

1. Élhetőbb város, harmonikus környezet 
2. Versenyképes emberek, versenyképes cégek. 

A gazdasági program tehát az ITS-hez igazodva egy olyan Vámospércset kíván kialakítani, amelyben jó 
és biztonságos élni, megélni.  

Ez egyszerre jelenti a körülmények javítását, a lehetőségek tágítását, és az értékek megőrzését, a város 
felkészítését egy jobb jövőre.  

 

A fenti célok megvalósítása érdekében meghatározott tematikus célok: 

1. A városi környezet megújítása  
2. Humán és közösségi szolgáltatási infrastruktúra fejlesztés  
3. A város vonzerejének fejlesztése 
4. A vállalkozói környezet javítása 

 

(Forrás: Vámospércs Gazdasági Program) 

 

Megállapítható, hogy Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott 
középtávú célok szorosan illeszkednek a város gazdasági programjához, annak célrendszeréhez. Az ITS 
és a Gazdasági Program céljai közötti kapcsolatokat, koherenciát az alábbi ábra szemlélteti. 
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30. táblázat: Az ITS és a Gazdasági Program céljai közötti összefüggések 

ITS célok  
 
 
Gazdasági  
Program céljai 

1.  
VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE, 
MUNKAHELY-

TEREMTÉS 

2.  
MODERN ÉS 

HARMONIKUS 
VÁROSKÖZPONT 

KIALAKÍTÁSA 

3.  
KORSZERŰ  

HUMÁN  
KÖZSZOLGÁL-

TATÁSOK 

4.  
ÉLHETŐ 

LAKÓTERÜLETEK, 
FELZÁRKÓZÓ 

SZEGREGÁTUMOK 
A városi környezet 
megújítása  

    

Humán és közösségi 
szolgáltatási 
infrastruktúra 
fejlesztés  

    

A város 
vonzerejének 
fejlesztése 

    

A vállalkozói 
környezet javítása 

    

 

 

Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciója  

 

Hajdú-Bihar megye 2013-ben elfogadott Területfejlesztési Koncepciója 3 átfogó és 7 stratégiai célt jelöl 
ki.  

Az átfogó célok között szerepel:  

1. Hajdú-Bihar megye természeti adottságaira, hagyományaira és kutatási potenciáljára alapozott 
gazdaságfejlesztés, mely növeli a foglalkoztatást és erősíti a megye kelet-magyarországi 
innovációs központ funkcióját. 

2. A szegénység és társadalmi kirekesztés csökkentéséhez, valamint a munkaképe korú lakosság 
piacképes képzettségi szintjének növeléséhez szüksége szolgáltatási, népegészségügyi és 
közigazgatási funkciók erősítése. 

3. Hatékony víz- és energiagazdálkodás, valamint a fenntartható környezetgazdálkodás 
feltételeinek megteremtése é fejlesztése a Tiszántúlon az éghajlat- és klímaváltozás negatív 
hatásainak csökkentésére. 

 

Mivel a koherencia vizsgálatot elsősorban a stratégiai célok szintjén érdemes vizsgálni, a megyei 
fejlesztési koncepció stratégiai céljainak részletesebben ismertetjük.  

 

Stratégiai ágazati célok: 

1. Az Alföld értékeire épülő fenntartható környezet. 

2. Versenyképes gazdaság és egészséges élelmiszer. 

3. A megye gazdasági szerkezetének megfelelő oktatás, szakképzés. 
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4. Közösségi, szociális és társadalmi fejlesztések a leszakadó társadalmi csoportok 
esélyegyenlőségének és életminőségének javítására. 

 

Stratégia területi célok: 

1. Debrecen, az élhető város, mint a Kárpát-medence egészség és innováció fővárosa 

2. Járásközpontok és járási szintű kisvárosok, mint a helyi közösségek együttműködésének 
centrumai. 

3. Kistelepülések, mint az élhető vidéki közösségek szinterei. 

Az ITS célrendszere összhangban áll a megyei koncepció átfogó és stratégiai céljaival. A két stratégiai 
dokumentum célrendszerének kapcsolódási pontjait az alábbi ábra szemlélteti. Az ITS célrendszere a 
fenti célon túl összhangban áll a megyei koncepció átfogó és stratégiai céljaival is.  

31. táblázat: Az ITS és a Megyei Területfejlesztési Koncepció céljai közötti kapcsolat 

ITS célok  
 
 
Megyei 
Területfejlesz- 
tési Koncepció 
stratégia céljai 

1.  
VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE, 
MUNKAHELY-

TEREMTÉS 

2.  
MODERN ÉS 

HARMONIKUS 
VÁROSKÖZPONT 

KIALAKÍTÁSA 

3.  
KORSZERŰ  

HUMÁN  
KÖZSZOLGÁL-

TATÁSOK 

4.  
ÉLHETŐ 

LAKÓTERÜLETEK, 
FELZÁRKÓZÓ 

SZEGREGÁTUMOK 

Az Alföld értékeire 
épülő fenntartható 
környezet. 

    

Versenyképes 
gazdaság és 
egészséges 
élelmiszer. 

    

A megye gazdasági 
szerkezetének 
megfelelő oktatás, 
szakképzés. 

    

Közösségi, szociális és 
társadalmi 
fejlesztések a 
leszakadó társadalmi 
csoportok 
esélyegyenlőségének 
és életminőségének 
javítására. 

    

Járásközpontok és 
járási szintű 
kisvárosok, mint a 
helyi közösségek 
együttműködésének 
centrumai. 
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Illeszkedés az országos területfejlesztési tervdokumentumokhoz Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció (OFTK)  

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, valamint 
ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan 
határozza meg Magyarország legfontosabb fejlesztéspolitikai céljait és elveit. A Koncepció a nemzeti 
fejlesztéspolitika és azzal egyenrangúan a területfejlesztési politika egészét foglalja keretbe. Két fő 
tematikai részből áll, amelyek egymással összhangban vannak:  

 

- ágazati fejlesztéspolitikai koncepció: a szakpolitikai fejlesztési irányokat, prioritásokat rögzíti, 
megalapozva a 2014-2020 közötti szakterületi operatív programokat, országos fejlesztési 
szempontokat adva az ágazati stratégiák számára.  

- területi fejlesztéspolitikai koncepció: az átfogó területpolitikai és területfejlesztési, 
vidékfejlesztési célkitűzéseket, prioritásokat, a beavatkozási térségtípusokat és azok fejlesztési 
irányait rögzíti, megalapozva a 2014-2020 közötti operatív programok térségi beavatkozásait és 
tartalmát, a területi fejlesztésekre irányuló operatív programokat, illetve a területi stratégiákat.  

 

A Koncepció kialakítása nemzetstratégiai céljainkból indul ki, de mozgásterét a forrásokon és az EU 
szintű célokon keresztül meghatározzák az Európai Unió fejlesztés- és támogatáspolitikai keretét jelentő 
közösségi politikák. Ennek EU szintű stratégiai keretét az Európa 2020 stratégia képezi. A Koncepció 
jövőképében és célrendszerében illeszkedik a kiemelt nemzeti és nemzetgazdasági stratégiai 
tervdokumentumokhoz és kapcsolódik a szakpolitikai stratégiai tervdokumentumokhoz. 

 

 Az OFTK országos célrendszerét és fejlesztéspolitikai feladatait szervesen kiegészítik a megyék 
területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai, melyeket az OFTK célkitűzéseihez igazodva, 
a helyi, térségi fejlesztési igényeket és specifikumokat megjelenítve a megyei önkormányzatok állítanak 
össze.  

 

Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg.  
 Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés 
 Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 
 Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezettünk 

védelme 
 Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

 

Az átfogó célok elérése érdekében az OFTK tizenkét, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb 
tárgykörű specifikus célt tűz ki. E specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi 
tématerületeket ölelnek fel.  

 
 Gazdasági növekedés, versenyképes, exportorientált, innovatív gazdaság: A magyar gazdaság 

újra-pozicionálása, külpiaci és belpiaci pozícióinak visszaszerzése, erősítése. A nemzetstratégiai 
ágazatokra és erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva gazdasági 
versenyképességünk növelése.  Az importkiváltó gazdasági termelés ösztönzése.  

 Gyógyuló és gyógyító Magyarország, egészséges társadalom (egészség- és sportgazdaság): A 
gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése az egészségügyi szolgáltatások és ellátás, 
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egészséges életmód, kiemelten a sport és az egészséges táplálkozás, valamint a rekreáció 
ösztönzésével. 

 Élhető és életképes vidék, egészséges élelmiszer-termelés és ellátás: A vidéki térségek 
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink 
természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az 
élelmezési és élelmiszerbiztonság, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki 
foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének 
javítása.  

 Kreatív tudástársadalom, korszerű gyakorlati tudás, K+F+I: A nemzeti kreatív képességeinkre, 
tudástőkénkre és tudáserőforrásainkra építő értékteremtés. Ennek érdekében az infó-
kommunikációs háttér javítása, a gazdasági és társadalmi megújulást és a megélhetést biztosító 
képzési rendszer kialakítása, a fejlesztéseknek kedvező szellemi, innovációs környezet 
biztosítása, piacképes, szükség esetén mobil, egész életen át tartó tanulásra képes, kreatív, 
kezdeményező, fejlett munkakultúrájú munkaerő-piaci kínálat megteremtése.  

 Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, romaintegráció: a 
gyarapodó, szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő, értéktudatos társadalom és helyi 
közösségek kialakítása.  

 Jó állam: nemzeti közművek és közszolgáltatások, szolgáltató állam és biztonság: A magyar 
közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság, a tudás és a munka 
szolgálatában.  

 Nemzeti stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme: 
A természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, a fenntartható 
energiagazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés. A stratégiai természeti erőforrások, a víz, a talaj, 
az ásványkincsek fenntartható használata. A biodiverzitás megőrzése, a természeti értékek 
védelme, a környezetminőség javítása, környezetbiztonság erősítése, a fenntartható életmód, 
fogyasztás és termelés elterjesztése, a környezettudatosság erősítése.  

 Az ország makroregionális gazdasági és térszerkezeti csomópont: Az ország központi fekvéséből 
(Európa közepe) adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, makroregionális csomóponti 
funkcióinak erősítése, a fenntarthatóság figyelembevételével.  

 Többközpontú növekedésünk motorjai: városok és gazdasági térségek: A településhálózat 
egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű településhálózati kapcsolatok 
kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és városfejlesztés, városhálózati 
kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális fejlesztése  

 Vidéki térségek értékalapú felemelése: A vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti 
erőforrásaira, épített örökségi értékeire alapozott fejlesztése, a speciális térségi vidékfejlesztési 
problémák kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása, a foglalkoztatás növelése a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.  

 Egységes és integrálódó társadalom és gazdaság és egyenlő létfeltételek az ország egész 
területén: A leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése, az 
eddigieknél sokszínűbb eszközök alkalmazásával, például speciális gazdaságpolitikai 
eszközökkel, saját meglévő társadalmi és gazdasági erőforrásaik kibontakoztatásával, valamint 
a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a közművelődéshez, az értékekhez való hozzáférés 
biztosítása, elérhetővé tételével. 

 Elérhetőség és mobilitás megújuló rendszere: Helyi szinten a hatékony és fenntartható városon 
belüli, illetve a város és vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása, térségi szinten a 
foglalkoztatási központok elérhetőségének biztosítása, országos szinten a többközpontú 
fejlődés elve alapján a centralizáltság oldása, a transzverzális kapcsolatok erősítése, hazánk 
erősen differenciált településhálózatának figyelembe vétele a hagyományostól eltérő 
megoldások alkalmazásával.  
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Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció és Vámospércs Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája az alábbi célok esetében mutat erőteljes kapcsolódásokat. 

32. táblázat: Az ITS és az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció céljai közötti kapcsolat 

ITS célok  
 
 
Országos  
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció specifikus 
céljai 

1.  
VERSENYKÉPESSÉG 

NÖVELÉSE, 
MUNKAHELY-

TEREMTÉS 

2.  
MODERN ÉS 

HARMONIKUS 
VÁROSKÖZPONT 

KIALAKÍTÁSA 

3.  
KORSZERŰ  

HUMÁN  
KÖZSZOLGÁL-

TATÁSOK 

4.  
ÉLHETŐ 

LAKÓTERÜLETEK, 
FELZÁRKÓZÓ 

SZEGREGÁTUMOK 

Gazdasági növekedés, 
versenyképes, 
exportorientált, innovatív 
gazdaság 

    

Gyógyuló és gyógyító 
Magyarország, egészséges 
társadalom 

    

Élhető és életképes vidék, 
egészséges élelmiszer-
termelés és ellátás 

    

Kreatív tudástársadalom, 
korszerű gyakorlati tudás, 
K+F+I 

    

Közösségi megújulás, 
értéktudatos és szolidáris 
öngondoskodó társadalom, 
romaintegráció 

    

Jó állam 
 

    

Nemzeti stratégiai 
erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata, és 
környezetünk védelme 

    

Az ország makroregionális 
gazdasági és térszerkezeti 
csomópont 

    

Többközpontú 
növekedésünk motorjai: 
városok és gazdasági 
térségek 

    

Vidéki térségek értékalapú 
felemelése 

    

Egységes és integrálódó 
társadalom és gazdaság és 
egyenlő létfeltételek az 
ország egész területén 

    

Elérhetőség és mobilitás 
megújuló rendszere 
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Illeszkedés az EU tematikus célkitűzéseihez  

 

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós 
politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható városfejlesztést, 
s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható 
városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal 
összefüggő és társadalmi problémák kezelését. 

 

Az elv jelentése kétszeres: egyrészt kimondja, hogy a forrásokat integrált módon kell koncentrálni a 
városfejlesztési kihívásokkal küzdő területekre, másrészt, hogy az ERFA által támogatott városfejlesztési 
projekteket integrálni kell az operatív programok tágabb céljai közé. 

 

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az egyes alapok 
célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás 
érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a következő tematikus célkitűzéseket 
támogatja: 

 
 A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése. 
 Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása. 
 A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

aqvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése. 
 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban. 
 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és - kezelés 

előmozdítása. 
 A környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása. 
 A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban. 
 A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása. 
 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem. 
 Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. 
 A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

 

Az ITS célrendszere összhangban áll az EU 2020 céljaival. A két stratégiai dokumentum célrendszerének 
kapcsolódási pontjait az alábbi ábra szemlélteti.  
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33. táblázat: ITS és EU2020 céljai közötti kapcsolat 

ITS célok  
 
 
 
EU 2020 céljai 

1.  
VERSENYKÉPESSÉ

G NÖVELÉSE, 
MUNKAHELY-

TEREMTÉS 

2.  
MODERN ÉS 

HARMONIKUS 
VÁROSKÖZPONT 

KIALAKÍTÁSA 

3.  
KORSZERŰ  

HUMÁN  
KÖZSZOLGÁL-

TATÁSOK 

4.  
ÉLHETŐ 

LAKÓTERÜLETEK
, FELZÁRKÓZÓ 

SZEGREGÁTUM
OK 

A kutatás, a 
technológiai fejlesztés 
és az innováció 
erősítése 

    

Az IKT-hoz való 
hozzáférésnek, azok 
használatának és 
minőségének a javítása 

    

A kkv-k, a 
mezőgazdasági, illetve 
a halászati és 
akvakultúra ágazat 
verseny-képességének 
a növelése 

    

Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő 
elmozdulás 
támogatása minden 
ágazatban 

    

Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a 
kockázat-megelőzés és 
- kezelés előmozdítása 

    

A környezet megóvása 
és védelme és az 
erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának 
előmozdítása 

    

A fenntartható 
közlekedés 
előmozdítása és szűk 
keresztmetszetek 
meg-szüntetése a 
kulcsfontosságú 
hálózati 
infrastruktúrákban 

    

A fenntartható és 
minőségi 
foglalkoztatás, 
valamint a 
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munkavállalói 
mobilitás támogatása 
A társadalmi 
befogadás 
előmozdítása és a 
szegénység, valamint a 
hátrányos 
megkülönböztetés 
elleni küzdelem 

    

Az oktatásba, és a 
képzés-be, többek 
között a szakképzésbe 
történő beruházás a 
készségek fejlesztése 
és az egész életen át 
tartó tanulás 
érdekében 

    

A hatóságok és az 
érdekelt felek 
intézményi 
kapacitásának javítása 
és hatékony 
közigazgatáshoz 
történő hozzájárulás 
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4.2. BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Vámospércs Integrált településfejlesztési Stratégiájának belső összefüggéseit az alábbi ábra mutatja be. Az ábrán a középtávú városi célok és a fejlesztési 
prioritások közötti kapcsolatok láthatóak. 

2. ábra: ITS belső összefüggései 

 

VERSENYKÉPESSÉG 
NÖVELÉSE, 

MUNKAHELYTEREMTÉS

Ipartelepítés 
ösztönzése, vonzó 

vállalkozási 
környezet kialakítása

Versenyképes 
emberek, 

versenyképes cégek

Értékteremtő 
szociális gazdaság 

fejlesztése

Megújuló energia 
felhasználás 

arányának növelése

MODERN ÉS 
HARMONIKUS 

VÁROSKÖZPONT 
KIALAKÍTÁSA

Új városközpont 
kialakítása

Zölfelületek 
növelése, közösségi 

terek kialkítása

Modern és korszerű 
közigazgatási 
szolgáltatás 
feltételeinek 

megteremtése

KORSZERŰ HUMÁN 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Humán 
közszolgáltatások 

energetikai 
korszerűsítése

Oknatatási, nevelési, 
kulturális 

intézmények 
fejlesztése

Új humán 
közszolgáltatások 

kialakítása

ÉLHETŐ 
LAKÓTERÜLETEK, 

FELZÁRKÓZÓ 
SZEGREGÁTUMOK

Lakókörnyezet 
fejlesztése

Közlekedési 
feltételek javítása

Városi rekreációs, 
zöld övezetek 

fejlesztése

Alacsony presztízsű 
lakóterületek 

fejlesztése
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 
 

A stratégia megvalósítását különféle kockázati tényezők befolyásolhatják negatívan. Annak érdekében, 
hogy az estlegesen felmerülő kockázatok időben és a megfelelő módon kezelhetőek legyenek, 
szükségszerű azok felmérése, beazonosítása. Ennek egyik leghatékonyabb módszere a kockázatelemzés, 
melynek célja a kockázatok beazonosítása, elkerülése, hatásainak mérséklése. A fejezet azokat a 
kockázatokat, történéseket, eseményeket tartalmazza, melyek esetleges bekövetkezte a stratégia 
céljainak elérését, megvalósulását veszélyezteti. Annak érdekében azonban, hogy a kockázatok 
elemzése a stratégia megvalósítását ténylegesen, hatékonyan segítse, a megvalósulást esetlegesen 
akadályozó tényezők mellett a bekövetkezésük valószínűségét csökkentő intézkedésekkel, valamint a 
potenciális bekövetkeztük esetére tervezett intézkedésekkel is kalkulálunk.  

A kockázatokat az alapján, hogy a város által befolyásolhatóak-e két csoportra oszthatjuk: belső és külső 
kockázatokra. 

 

Az ITS szempontjából a kockázatok a következők lehetnek: 

1. Belső kockázatok: a város által befolyásolható 

 Lakossági ellenállás (társadalmi kockázat) 
 Likviditási nehézségek (pénzügyi kockázat) 
 Magánforrások, befektetői érdeklődés nem megfelelő realizálódásából eredő kockázat 

(gazdasági kockázat) 
 Tulajdonviszonyok változása (jogi kockázat) 
 Hatósági engedélyek megszerzésének kockázata (jogi) 
 Projektek ütemezésének csúszása a kivitelező hibájából (jogi és pénzügyi) 
 A tervezett projektek megvalósítási költségek jóval meghaladja a tervezett mértékét (jogi és 

pénzügyi) 
 A kivitelezés során előre nem látható műszaki problémák jelentkezése (jogi és pénzügyi) 
 Az indikátorok teljesítése nem lehetséges (jogi és pénzügyi) 
 Fenntartási költségek jelentős növekedése (jogi és pénzügyi) 

 

2. Külső kockázatok: a város által nem befolyásolható, a hatáskörén túlmutat 

 Jogszabályi környezet változása (jogi kockázat) 
 Pályázati rendszer változásából adódó kockázat (jogi és pénzügyi kockázat) 
 Intézményrendszer, szervezeti keretek változása (jogi) 
 Projekteknél a közbeszerzési eljárások elhúzódásából a határidők tarthatóságának kockázata 

(jogi) 
 

A kockázat elemzés része az, hogy az esetlegesen felmerülő akadályozó tényezők azonosításán túl 
feltérképezésre kerüljön a kockázatok bekövetkeztének valószínűsége, illetve ki legyen dolgozva a 
bekövetkezésük esetére tervezett intézkedés sorozat is. Az intézkedések tervezésekor az a cél, hogy a 
bekövetkezés valószínűségét csökkentsük, illetve a kockázatok hatást minimalizáljuk. 
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34. táblázat: Kockázatok azonosítása és kezelése 

Kockázatok típusa Kockázatok azonosítása 
Kockázatok 

értékelése (Hatás) 
(1-7)* 

Kockázatok kezelése 

Kockázatok 
bekövetkezési 
valószínűsége 

(1-7)* 
BELSŐ KOCKÁZATOK 

Társadalmi Lakossági ellenállás 4 Folyamatos lakossági, partnerségi 
egyeztetések, önkormányzati tájékoztatás. 1 

Pénzügyi Likviditás nehézségek 6 Likviditási terv készítése, annak folyamatos 
felülvizsgálata, tartalékok elkülönítése. 3 

Gazdasági Befektetői érdeklődés nem 
megfelelő realizálódása 4 

Partnerségi egyeztetések, kedvező 
befektetési környezet megteremtése a 

vállalkozásoknak (pl. adókedvezmények), 
aktív marketing tevékenység folytatása 

3 

Jogi Tulajdonviszonyok változása 4 Megfelelő nyomon követési rendszer 
kialakítása 1 

Jogi Hatósági engedélyek 
megszerzésének kockázata 4 

A tervezés során megfelelő szintű és 
gyakoriságú egyeztetés, projektek 
tervezésénél a szükséges hatósági 

engedélyeztetéshez szükséges idő megfelelő 
megtervezése. 

1 

Jogi és pénzügyi 
Projektek ütemezésének 

csúszása a kivitelező 
hibájából 

4 

Kivitelező körültekintő kiválasztása, 
szerződésekben megfelelő jogi eszközök 

(biztosítékok, garancia-vállalás, stb.) 
beépítése; Műszaki ellenőrzésre vonatkozó 
közbeszerezések körültekintő lefolytatása - 

megfelelő referenciák. 

3 

Jogi és pénzügyi A tervezett projektek 
megvalósítási költsége jóval 6 Részletes műszaki tervek alapján valós 

tervezői költségvetések készítése. 1 
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Kockázatok típusa Kockázatok azonosítása 
Kockázatok 

értékelése (Hatás) 
(1-7)* 

Kockázatok kezelése 

Kockázatok 
bekövetkezési 
valószínűsége 

(1-7)* 
meghaladja a tervezett 

mértékét 

Jogi és pénzügyi 
A kivitelezés során előre nem 
látható műszaki problémák 

jelentkezése 
4 A tervek elkészítésekor az érintett épületek 

és közterületek állapotának alapos felmérése. 2 

Jogi és pénzügyi Az indikátorok teljesítése 
nem lehetséges 5 

Teljesíthető és mérhető indikátorok 
meghatározása a projekt tervezése során 

illetve a folyamatos kontroll. 
1 

Jogi és pénzügyi Fenntartási költségek 
jelentős növekedése 4 

Kalkuláció a projekt tervezésekor a reális 
fenntartási költségekre, korszerű, 

energetikailag hatékony technológiák 
alkalmazása, környezettudatos, 

szemléletformálás. 

1 

KÜLSŐ KOCKÁZATOK 

Jogi Jogszabályi környezet 
változása 3 

A jogszabályok nyomon követésével, a 
változásokra történő felkészüléssel a 

kockázat megfelelő módon kezelhető. 
3 

Jogi, pénzügyi Pályázati rendszer 
változásából adódó kockázat 5 Véleménynyilvánítás a társadalmasítás 

időszakában, kapcsolattartás a hatóságokkal 3 

Jogi Intézményrendszer, 
szervezeti keretek változása 3 

Változások nyomon követése, a hazai 
tervezési intézményrendszer végleges 

kereteinek kialakulását követően a helyi 
menedzsment rendszer megerősítése. 

3 

Jogi Projekteknél a közbeszerzési 
eljárások elhúzódásából a 3 Jól előkészített közbeszerezési folyamatok – 

kiszámítható időbeli ütemezés 4 
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Kockázatok típusa Kockázatok azonosítása 
Kockázatok 

értékelése (Hatás) 
(1-7)* 

Kockázatok kezelése 

Kockázatok 
bekövetkezési 
valószínűsége 

(1-7)* 
határidők tarthatóságának 

kockázata 

* 1-leggyengébb; 7-legerősebb 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMONKÖVETÉSE 
 

6.1. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM FEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSI 
JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

 

A kitűzött célok elérését nem kizárólag az egyes beavatkozások, fejlesztések, beruházások szolgálják, 
hanem az adott településen alkalmazott azon önkormányzati eszközök, melyek az előzőek 
szabályozását, jogi hátterét biztosítják. Fontos tehát, hogy az Önkormányzat törekedjen arra, hogy minél 
több területre vonatkozóan készítse el az egyes rendeleteket, szabályzatokat, a szóba jöhető eszközöket, 
tehát tulajdonképpen azokat a helyi rendeleteket és szabályzatokat, melyek meghatározzák egyrészt a 
stratégiai irányvonalakat, másrészt segítik a feladatok hatékony és eredményes elvégzését. Fontos 
továbbá ezen eszközöknek a folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása, hogy a magasabb rendű 
szabályzókkal (pl. kormányrendeletek, törvények, stb.) és a helyi igényekkel minél inkább összhangba 
kerüljön, a bekövetkező változásokat folyamatosan lekövesse. 

A hátrányos helyzetű településen élők igényeinek, szükségleteinek szem előtt tartása, a szegregátumok, 
leszakadó városrészek lakóinak integrációját szolgáló intézkedések egyaránt hozzájárulnak a város 
rehabilitációjához.  

Vámospércs városa többek között a következő szabályzókkal, stratégiai dokumentumokkal rendelkezik: 

 Településfejlesztési Koncepció 
 Gazdasági Program 
 Közlekedési Program 
 Esélyegyenlőségi Program 

 

Kiemelt jelentőséggel bír a település életében az Önkormányzat gazdaságélénkítő programja és ennek 
megvalósulását szolgáló intézkedései, melyek Ibrányban a következők: 

 Vállalkozói telephelyek kialakítására alkalmas ipari területek közművesítése, majd 
bérbeadása/eladása vállalkozások számára kedvezményes áron. 

 Gyors és hatékony ügyintézés a vállalkozások számára hatósági ügyekben. 
 Iparűzési adókedvezményt az adott évben vállalkozási tevékenységet kezdő cégek és egyéni 

vállalkozók részére. 
 A vállalkozók anyagi terheinek csökkentése érdekében a törvényben meghatározott maximális 

adómérték helyett alacsonyabb adómérték meghatározása. 

 

 

  



Vámospércs ITS   

 

 

 97 

6.2. AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
SZERVEZETI KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA 

 

Az ITS eredményes megvalósítását az alábbi szervezeti felépítés és működési mechanizmus teszi 
lehetővé:  

 stratégiai menedzsment: amely biztosítja egyrészt a stratégia egészének folyamatos 
karbantartását, az elért eredmények visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába,  

 operatív menedzsment: biztosítja a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések 
professzionális és hatékony megvalósítását.  

 

A projektmenedzsment általános kategóriái szerint csoportosítva tehát: a stratégiai menedzsment a 
„hatások” érvényesüléséért, míg az operatív menedzsment az eredményekért (mind a közvetlen, 
„outputok”, mind a tényleges  eredmények) visel felelősséget. 

 

STRATÉGIAI MENEDZSMENT: 

 

A stratégiai menedzsment fő feladatai: 

 Az ITS megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése, értékelése. Ennek keretében az 
elhatározott fejlesztések megvalósulásának nyomon követése, azok elvárt eredményeinek és 
hatásainak értékelése, az ITS által kitűzött célok teljesülésének figyelemmel kísérése. 

 A városfejlesztés társadalmi, gazdasági és szabályozási környezete változásának figyelemmel 
kísérése, a külső feltételrendszer változásainak a stratégiai célokra és eszközökre gyakorolt 
hatásainak elemzése, értékelése. 

 A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 
beépítése az ITS cél- és eszközrendszerébe. 

 

Operatív szintű feladatok: 

 kiválasztja az operatív menedzsment tagokat az egyes fejlesztésekhez, 
 dönt a külső menedzsment szervezet bevonásának szükségességéről, 
 amennyiben releváns, úgy meghatározza a külső menedzsment szervezet kiválasztására 

vonatkozó feltételeket, 
 meghatározza a menedzsment tagok feladatait, felelősségeit, szükség esetén dönt a tag(ok) 

cseréjéről, 
 projektekhez kapcsolódó külső vállalkozókkal a szerződések megkötése, aláírása, 
 projekttel kapcsolatos döntési, ellenőrzési jogkör ellátása, 
 fejlesztéssel kapcsolatosan benyújtott szállítók követelésének engedélyezése. 

 

 



Vámospércs ITS   

 

 

 98 

A stratégiai és operatív menedzsment feladatainak tiszta szétválasztása alapvető fontosságú a 
felelősségek egyértelműsítése érdekében.  

 

A stratégia menedzsment szervezete nem kerül elválasztásra az önkormányzat szervezeti rendszerétől. 
A feladatok az önkormányzati hivatal szakapparátusának szoros együttműködésében valósulnak meg.  

Az Önkormányzat szervezetén belül felállításra kerül az a munkacsoport, mely integrálja az egyes 
szakmai szervezeti egységeket (Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális 
és Egészségügyi Bizottság, Roma Nemzetiségi Önkormányzat).  

Feladata többek között a stratégia által érintettek véleményének becsatornázása, a partneri 
együttműködések menedzselése, az operatív menedzsment céljainak meghatározása és eredményeinek 
értékelése egy kifejezette e céllal létesített fórum keretében. A fórum által tárgyalt tematika 
összeállítását stratégiai munkacsoport végzi, a szakmai anyagok előkészítését, előterjesztéseket a hivatal 
érintett részlege készíti elő. Mivel a fórum stratégiai kérdésekben segítheti és megalapozhatja a 
városvezetés döntéseit, ajánlott évente összehívni, ennek kapcsán pedig az ITS egészének és a 
kulcsfontosságú fejlesztések megvalósulásának áttekintése szükséges. A stratégiai döntéseket a város 
vezetése hozza meg, a partnerségi fórum szerepe, hogy a döntésekhez információt szolgáltasson, 
igényeket, szándékokat tudatosítson, javaslatokat tegyen és az érintett közösség is visszaigazolja a 
döntések megalapozottságát. Ezeket a fórumokat a médián keresztül elérhetővé teszik a település 
összes lakója számára és különböző módszerekkel biztosítják a hozzászólás lehetőségét a jelen nem 
lévők részére is (pl. internetes fórum). 

 

35. táblázat: Döntési szintek 

Döntési szintek Döntéshozók Koordinátor/vezető 

Stratégiai szint Képviselőtestület, 
polgármester Polgármester 

Szakmai szint Alpolgármester, jegyző, 
irodavezetők Alpolgármester 

Operatív szint 
Igazgatási, Adó és 

Költségvetési, Városfejlesztési 
és Műszaki Iroda 

Irodavezetők 

Társadalmi 
kapcsolatok Polgármester Alpolgármester 

 

 

OPERATÍV MENEDZSMENT:  

Az operatív menedzselést végző szervezeti egység adatokat szolgáltat az általa elvégzett fejlesztésekkel 
kapcsolatosan, de az ebből levonandó, a stratégiát érintő következtetésekben, döntésekben csak 
tanácsadó és véleményező szerepe van.  
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A korábbi pályázati tapasztalatok alapján az Önkormányzat döntéshozói (a stratégiai menedzsment 
tagjai) a racionalitás, a szükségesség és a fenntarthatóság elveit szem előtt tartva arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiában nevesített célok és eredmények 
megvalósítása érdekében nem szükséges városfejlesztő társaság létrehozása és működtetése. Az 
Önkormányzat jelenlegi és jövőbeli anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy hosszú távon fenntartson 
és finanszírozzon egy ilyen jellegű szervezetet. A város középtávú stratégiai elképzeléseinek 
megvalósítása teljes mértékben koordinálható a Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársai által. Az 
Önkormányzat és munkaszervezete, a Polgármesteri Hivatal rendelkezik az ehhez szükséges megfelelő 
tapasztalattal, szakmai tudással bíró apparátussal, a működéshez nélkülözhetetlen irodai 
infrastruktúrával. Komplex projektek megvalósítása esetén pedig külső szakértői szervezet 
igénybevétele szavatolja a projektek sikerességét. A városfejlesztő társaság bevonása nélkül a város 
vezetőinek, döntéshozóinak közvetlenebb kapcsolata és ráhatása marad a városfejlesztési projektekre. 

A fentiek alapján tehát nem indokolt új szervezetként városfejlesztő társaság alapítása, bevonása, hiszen 
a társaság nyújtotta hozzáadott érték nincs összhangban a működéshez és fenntartáshoz szükséges 
költségekkel. Az önkormányzat belső munkatársai és egy külső projekt menedzsmentvállalkozás (PMV) 
révén teljes körűen biztosítottak a komplex akcióterületi projektek esetében azok a szakmai 
kompetenciák, melyek szükségesek a megvalósításához. 

Vámospércs Város Önkormányzata a korábbi évek sikeres projektjei alapján rendelkezik a belső 
menedzsment feladatok ellátásához szükséges általános és speciális kapacitásokkal. A munkatársak a 
jelenleg futó projektek erőforrás igényére tekintettel, szakmai szempontok alapján kerülnek kijelölésre, 
ők a Polgármesteri Hivatalon belül egy külön szervezeti egységet alkotnak. Az ITS által meghatározott 
középtávú stratégiai célok elérésének időtartama alatt mindenkor biztosított pénzügyi, műszaki, 
szakmai és adminisztratív (általános kapcsolattartó) munkatárs. Az előzetes tájékozódás és korábbi 
tapasztalatok alapján az Önkormányzat úgy döntött, hogy a városrehabilitációs projektek végrehajtása 
érdekében a belső menedzsment mellett a projektmenedzsment feladatok egy részét külső, az 
Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló partnerre bízza az eredményesebb munka érdekében. 

A potenciális városfejlesztési akcióterületek lehatárolása az Integrált Településfejlesztési Stratégiában 
már megtörtént, a városfejlesztő tevékenységek definiálva lettek, melyek a következők: 

 a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása; 
 a terület-előkészítési munkálatok irányítása; 
 a közterületek rendezési munkáinak irányítása; 
 az önkormányzat beruházásaiban megvalósuló létesítmények esetében a beruházói feladatok 

ellátása; 
 a magánvállalkozások építési tevékenységeinek koordinálása; 
 az akció pénzügyi egyensúlyának biztosítása (ezt meg kell hogy előzze a végrehajtásra kerülő 

városfejlesztési akciók összefüggő pénzügyi forgatókönyvének modellezése); 
 adminisztrációs, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás a kivitelezőkkel, a közreműködő 

szervezetekkel, a lakossággal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, bankokkal). 
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36. táblázat: Az ITS megvalósulását támogató projekt menedzsment szervezet bemutatása 

Projektmenedzsment szervezet 
Megnevezés Betöltött szerep Konkrét feladatok és felelősségek 

Stratégiai menedzsment 

Polgármester és Képviselő-
testület döntések meghozatala 

 Kiválasztja az operatív menedzsment tagokat az egyes fejlesztésekhez, 
 Dönt a külső menedzsment szervezet bevonásának szükségességéről, 
 Amennyiben releváns, úgy meghatározza a külső menedzsment szervezet 

kiválasztására vonatkozó feltételeket, 
 Meghatározza a menedzsment tagok feladatait, felelősségeit, szükség esetén 

dönt a tag(ok) cseréjéről, 
 Projektekhez kapcsolódó külső vállalkozókkal a szerződések megkötése, aláírása, 
 Projekttel kapcsolatos döntési, ellenőrzési jogkör ellátása, 
 Fejlesztéssel kapcsolatosan benyújtott szállítók követelésének engedélyezése. 

Operatív menedzsment 

Polgármesteri Hivatal érintett 
szervezeti egységeinek 

munkatársai 

kapcsolattartás, adminisztratív, 
pénzügyi és műszaki koordináció 

 A konzorciumi partnerekkel, támogató csoporttal való kapcsolattartás. 
 Partnerek segítése a projekt finanszírozásának tervezésében, ütemezésében. 
 Konzorciumi partnerek döntéshozói felé a döntés előkészítéshez szükséges 

információk rendelkezésre bocsátása. 
 Engedélyezési eljárások koordinálása. 
 Használatbavételi engedélyekhez szükséges dokumentumok összeállítása, 

megszerzésének koordinálása. 
 Egyeztetés tervezővel, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel a műszaki paraméterek 

teljesülése érdekében. 
 Műszaki megvalósítás előkészítése. 
 Rendszeres beszámolási kötelezettség a stratégiai menedzsment felé.  
 Együttműködő felekkel (konzorciumi partnerek, támogató csoport) való 

kapcsolattartás. 
 Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás. 
 Dokumentumok tartalmi és alaki ellenőrzése. 
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Projektmenedzsment szervezet 
Megnevezés Betöltött szerep Konkrét feladatok és felelősségek 

 Marketing és nyilvánossági feladatokat megvalósító külső szervezetek 
munkájának ellenőrzése, koordinálása. 

Külső projektmenedzsment 
vállalkozás 

támogatás-felhasználás kezelése, 
pénzügyi elszámolás 

 Helyszíni bejárásokon, egyeztetéseken való részvétel. 
 Előre nem látható problémák kezelése. 
 A projektek költségvetésének és cselekvési ütemtervének betartása és 

betartatása. 
 Támogatásból finanszírozott projektek esetén: Kifizetési kérelmek elkészítése, 

összeállítása, benyújtása, hiánypótlás kezelése. 
 Támogatásból finanszírozott projektek esetén: Időszaki/záró beszámolók 

elkészítése, benyújtása, hiánypótlás kezelése. 
 Támogatásból finanszírozott projektek esetén: Módosítási igénybejelentések 

elkészítése, benyújtása, hiánypótlás kezelése. 
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A fentiek alapján kijelenthető, hogy a menedzsment csapaton belül a tevékenységek és felelősségi körök 
kiegyensúlyozott eloszlása megvalósul, elkerülve a párhuzamos menedzsment-tevékenységek végzését. 
A projekt csapat magában foglal minden szükséges szakmai kompetenciát, a projekt menedzsment 
szervezet megfelelőssége vitathatatlan. A tevékenységi körök, ellátandó feladatok teljes körűen 
meghatározásra kerültek, a működés feltételei megfelelőek. A kapcsolattartás módja, az információs 
csatornák azonosítása, az egyeztetések gyakorisága minden konkrét fejlesztés esetében külön rögzítésre 
kerül. 

 

Az akcióterületi fejlesztések összhangjának biztosítása, a szinergikus, egymást erősítő hatások 
érvényesülése érdekében az Önkormányzat törekszik a belső operatív menedzsment szintjén az 
„állandóságra”, arra, hogy a beruházások vonatkozásában az információáramlás minél tökéletesebb 
legyen. A külső projekt menedzsment vállalkozás kiválasztása során a stratégiai és belső operatív 
menedzsment közösen határozzák meg a kiválasztási kritériumokat. Így biztosított az, hogy az adott 
projektek specifikus igényei a megvalósulás érdekében teljes mértékben kielégítődjenek. A kiválasztási 
kritériumok az akcióterületi, cselekvési tervekben lesznek rögzítve. 
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6.3. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI  
JAVASLATOK 

Vámospércs mikrotérségi vonzáskörzettel rendelkezik, melynek tagjai. A vonzáskörzetbe 6 település 
tartozik, ezekre a településekre vannak hatással az Vámospércsen megvalósítani kívánt bizonyos 
fejlesztések, valamint a stratégiai projektekben szereplő bizonyos jövőbeli elképzelések. Ebből eredően 
szükséges, hogy Vámospércs a fejlesztési stratégiájának célrendszerét egyeztesse a város 
környékébe/vonzáskörzetébe tartozó településekkel, ezzel is elősegítve a gazdasági és társadalmi 
folyamatok elmélyülését. Fontos, hogy ezen települések fejlesztési elképzelése, céljai illeszkedjenek 
Vámospércs jövőbeli terveihez, ezzel elősegítve, hogy a környező települések saját fejlesztései 
harmonizáljanak a „nagyváros”, jelen esetben a járásszékhely stratégiájával. Az aktív párbeszédekkel és 
konzultációkkal elérhető továbbá, hogy a város fejlesztései a lehető legnagyobb mértékben építsenek a 
környéken található kihasználatlan gazdaság- és társadalom-fejlesztési potenciálokra. A tervezési 
időszakban történő egyeztetésekkel elősegíthető, hogy az egy „környékhez” tartozó települések 
közösen alakítsanak ki speciálisan fejlesztendő tevékenységeket, kiemelt súlypontokat.  

Vámospércs Integrált Településfejlesztési Stratégiájának a város vonzáskörzetét érintő fejlesztési 
elképzelések az alábbiak. Ezek a projektek közvetlen hatással vannak a vonzáskörzetben élők éltére is. 
Öt olyan terület azonosítható, ahol kimutathatóak a vonzáskörzetre gyakorolt hatások. Ebből eredően 
ezeken a területeken szükséges az aktív párbeszédet és a szoros településközi koordináció 
mechanizmusait kialakítani.  

1. Gazdaságfejlesztés 

Vámospércs város gazdaságfejlesztési céljai közül az ipartelepítés ösztönzése tekinthető olyan 
fejlesztési iránynak, amely közvetlen hatást gyakorol a város vonzáskörzetére. Az ipari területek 
fejlesztésével és újak kialakításával megteremtődnek az infrastrukturális feltételei az 
ipartelepítésének.  

2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése 

Az Nyírmártonfalvával közös társulásban végrehajtott szennyvíztisztító telep és a további 
hálózat fejlesztése. 

3. Kisléptékű közlekedésfejlesztések:  

Ezen a területen elsősorban a kerékpárút fejlesztések,közösségi közlekedés feltételeinek 
javításai emelhetőek ki. 

4. Városi és Humán köz és közösségi szolgáltatások fejlesztés 

Oktatási, egészségügyi, nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése emelhető ki. 
Ezeknek a projekteknek ugyanis közvetlen célcsoportja a térség lakossága is.  

5. Turisztikai és kulturális fejlesztések 

Vámospércsen fejletlen a turizmus, a turisztikai szolgáltatás annak ellenére, hogy kedvező 
adottságokkal bír ezen a téren a település. A megyeszékhelyhez való közelséget előnyként 
kihasználva a szomszédos településekkel együttműködve hálózatos fejlesztések, kulturális, 
közösségi programok, rendezvények megvalósítása javasolt, mely a következő EU 
fejlesztéspolitika egyik preferált turisztikai területe.  

A környező településekkel közösen megvalósítandó projekteket csak a társadalmasítást követően van 
lehetőség részletesen bemutatni, amennyiben a társadalmasítása folyamatok felszínre hoznak ilyen 
típusú konkrét projekteket. 
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6.4. MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról 
elnevezésű rendelet figyelembe vételével az alábbi indikátorok kerültek meghatározásra a konkrét 
intézkedések tekintetében: 

 

A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor lehetséges, 
ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisba, 
hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek 
lesznek. Ennek ismeretében az ITS első éves felülvizsgálata során szükséges az indikátorok bázis és 
célértékeit pontosan meghatározni. Az egyes indikátorok számszerűsített értékei az indikátor típusától 
függően növekedést, csökkenést esetlegesen stagnálást mutathatnak. 

 

Minden indikátor esetében: a beszámolás gyakorisága évente történik, a bázisév a 2015.év illetve 2016. 
és 2017. év adatait jelenti, adatforrásként a Központi Statisztikai Hivatal adatai az irányadóak. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza az ITS-ben megjelenő projektek indikátorainak körét.  

37. táblázat: Indikátorok 

Indikátor Mértékegység Módszertan/Adat 
forrás 

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális 
alapszolgáltatások száma  db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Szociális város rehabilitációs programmal elért hátrányos 
helyzetű lakosság száma fő Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Városfejlesztés: Helyreállított lakóegységek városi 
területeken  lakóegység Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Szociális célú város rehabilitációval érintett 
akcióterületen élő lakosság száma  fő Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma fő Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért 
hátrányos helyzetű személyek száma fő Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott m2 Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba 
bevont területek lakossága fő Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza m Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált 
köz- vagy kereskedelmi épületek m2 Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Támogatásban részesülő vállalkozások száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
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Indikátor Mértékegység Módszertan/Adat 
forrás 

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő 
vállalkozások száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások 
száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari 
parkok területe ha Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a 
kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken tett látogatások várható 
számának növekedése 

látogatás/év Indikátor definíciós 
lap alapján, település 

Közutak: A felújított vagy korszerűsített utak teljes 
hossza km Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma (beleértve a családi napköziket is) db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága m2 Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Kialakított kerékpáros barát települések vagy 
településrészek száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Kialakított kerékpáros barát települések vagy 
településrészek száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított 
települések száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma db Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza km Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése kWh/év Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés 
további kapacitása MW Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az 
üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 

CO2 
egyenérték 

Indikátor definíciós 
lap alapján, település 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer 
energia felhasználás csökkenés PJ/év Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség PJ/év Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Egészségügy: Jobb egészségügyi szolgáltatásokban 
részesülő lakosság fő Indikátor definíciós 

lap alapján, település 
Egészségügy: Jobb egészségügyi szolgáltatásokban 
részesülő lakosság fő Indikátor definíciós 

lap alapján, település 

 

A monitoring feladatok elvégzéséhez kapcsolódó adatok gyűjtéséért és a megvalósulás 
előrehaladásának méréséért szintén az Önkormányzat egyes osztályai a felelősek, akik szintetizálják az 
egyes kedvezményezettek indikátorainak megvalósulását. A monitoring tevékenység során keletkező 
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adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját honlapjának azon részén, amelyet a 
településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. Emellett, a monitoring adatokat 
célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő partnerek részére és számukra 
negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában, így a 
partnerek folyamatosan nyomon tudják követni a monitoring folyamatokat. 
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