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Vezetői összefoglaló 
 
 
Az Akcióterületi Terv (ATT) a „TUDÁS és INFORMÁCIÓ” akcióterületre, a 

Városfejlesztési kézikönyvben, az „Akcióterületi Terv módszertani szempontjai” útmutatóban 

meghatározott metodika, betartásával készült.  

 

Az újonnan beadásra került akcióterületi tervben a korábban beadott anyagához képest 

tartalmi változtatás nem történt, minden fejlesztési projektelem és a hozzá kapcsolódó 

költségvetés változatlan maradt.  

 

A benyújtásra kerülő új dokumentumban csak az „Akcióterületi Terv módszertani 

szempontjai” útmutatónak való megfelelés miatt formai és értelmezési pontosításokra került 

sor. Ezen felül csak a Bíráló Bizottság által előírt feltételek való megfelelésből fakadó 

változtatás, valamint a projekt bírálati szakaszának elhúzódása miatt az ütemezések kerültek 

aktualizálásra.  

 

 

Bíráló Bizottsági feltétel volt a Művelődési házra vonatkozóan, hogy tisztázni szükséges a 

hasznosítás feltételeit. Amennyiben gazdasági funkciójú (konditerem, mozi, fagyizó) a 

fejlesztési elem, akkor mivel jövedelem termelő tevékenység körébe tartozik a regionális 

támogatási térkép szerinti maximum 50%-os támogatási tartalommal számolható el.  

A Művelődési ház projektelem esetében kizárólag a fagyizó épületrész gazdasági funkciójú 

jövedelemtermelő projektelem, így 50%-os támogatási intenzitáson kerül elszámolásra. A 

Művelődési Házban mozi, konditerem illetve egyéb gazdasági funkciójú jövedelemtermelő 

tevékenységet nem tervezünk a projekt megvalósítási és a fenntartási időszakában, erről a 

pályázathoz csatoljuk a polgármester jogérvényű nyilatkozatát is. 

 

Ugyancsak átdolgozási feltételként jelent meg az indikátor vállalások pontosítása és 

valamennyi releváns vállalás indikátor táblában való megjelenítése. A feltételnek megfelelően 

pontosításra és kiegészítésre került a projekt indikátor táblája. 
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A módszertani útmutatónak megfelelő tartalommal átdolgozásra került az igényfelmérés és 

kihasználtsági terv, amely az ATT III. sz. mellékleteként került csatolásra. 

 

A Művelődési Ház, mint közösségi épület energia hatékony felújítása kapcsán elkészítésre 

került az épület energiamérlege, amely a pályázati anyag ATT-jének IV. sz melléklet 

részeként benyújtásra kerül. 

 

Az akcióterületi terv az akcióterület fejlesztését megalapozó településrendezési tervekben, 

valamint az integrált városfejlesztési stratégiában meghatározott önkormányzati, fejlesztési és 

rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósításának terve. 

 

Az akcióterületi terv tehát a kijelölt városfejlesztési akcióterületen végrehajtásra kerülő 

városfejlesztési akció terve, amely a komplex (városrendezési, műszaki, pénzügyi) 

forgatókönyveként szolgál az önkormányzat számára. 

A városfejlesztési akció olyan összetett tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását 

jelenti, melyet a város önkormányzata meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, 

gazdasági, társadalmi és városépítészeti eredményekkel, meghatározott pénzügyi 

paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) valósít meg. 

 

A tervet az önkormányzat képviselő testülete hagyja jóvá, és ezzel a jóváhagyással válik a 

megvalósítás alapjává. Ez a terv a városfejlesztések alapdokumentumát jelenti. 

 

Az akcióterületi terv végrehajtásáról a megvalósító szervezet évente beszámol az 

önkormányzatnak, illetve a beszámoló elkészítésével együtt a terv, évenkénti aktualizálást is 

elvégzi. Így válik lehetővé, hogy a városfejlesztési akció végrehajtása folyamán az 

önkormányzat menet közben is a valóságos körülményekhez tudja igazítani az akcióterületi 

tervet. 

A beszámoló és a terv elfogadásáról az önkormányzat határozattal dönt. 

 

Bácsalmás Város Képviselő – Testülete 2009. április 28-án határozatában elfogadta az 

Integrált Városfejlesztési Stratégiát, melyben meghatározásra került a város 7-8 éves 

stratégiája. 

Jelen akcióterületi tervben az IVS-ben kijelölt akcióterületek közül a Tudás és Információ 

Akció Terület fejlesztésének megvalósítási forgatókönyve került kidolgozásra. 
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Az akció terület célkitűzése 
 

Az akcióterület fő célkitűzése: Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók 

megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése olyan városi területeken ahol 

a városok központi szerepe nem érvényesül megfelelően, illetve olyan városrészeken, ahol 

kihasználatlan, elhanyagolt, de értékes épített örökség részét képező épületek találhatóak. 

 

Átfogó célok: Versenyképes helyi gazdaság, Élethosszig tartó tanulás, művelődés 

támogatása, Hatékony közigazgatás 

 

Specifikus célok: Városközponti funkció erősítése, tudás és információ biztosítása a város 

lakossága részére, Gazdasági aktivátor szerep betöltése. 

Az akcióterület indikátorai: 
 

Indikátor 
Mennyiségi 

egység 
Célérték 

Célérték elérésen 

dátuma 
Mutató forrása 

Output indikátor 

Városrehabilitációs 

beavatkozások által 

érintett terület nagysága 

ha 0,54 2012 Önkormányzat 

Támogatással érintett 

lakosok száma a 

rehabilitált 

településrészeken 

fő 1194 1194 Önkormányzat 

Felújított közösségi 

épület 

db 1 2012 Építési napló 

Felújított zöldfelület m2  2012 Felújítási napló 

Kihelyezett térfigyelő 

kamerák 

db 6 2012 Kihelyezési napló 

Felújított piac db 1 2012 Építési napló 

Megrendezett kiállítások 

száma 

db 3 2012 Önkormányzat 

Foglalkoztatási 

kezdeményezések 

db 10 2012 Építési napló 

Foglalkoztatási 

kezdeményezésekbe 

Fő/alkalom 30 2012 Építési napló 
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bevont személyek száma 

Akadálymentesített 

épület száma 

db 1 2012 Építési napló 

Fűtési energia 

megtakarítás 

GJ/év 559 2012 Évente, számlák és 

számítás 

Eredmény indikátor 

Megrendezett kiállítások 

száma 

db/év 3 2017 Önkormányzat 

Művelődési Központ 

kihasználtsága 

növekedése 

% 20 2017 Önkormányzat éves 

program 

Teremtett munkahelyek 

száma 

fő 3 2017 Önkormányzati éves 

munkaügyi kimutatás 

Új városi funkciók 

betelepedése / a 

fejlesztés nyomán 

elérhető 

db 2 2017 Önkormányzat 

Lakossági elégedettség % 40 2017  

Képzésben résztvevők 

száma 

fő 250 2017 ÁFSZ, Felnőtt képző 

szervezet 

Közösségi programokat 

igénybevevők számának 

növekedése 

% 10 2017 Önkormányzat, 

Művelődési Ház 

Iskolai végzettség  

növekedése 

% 3 2017 ÁFSZ 

 

 

Az akcióterületi fejlesztés tartalma: 
 

Gazdasági funkciót erősítő tevékenység ( támogatás mértéke: 50%) 
Piac rekonstrukció  
Művelődési Ház fagyizó részének rekonstrukciója 
 
 

Közösségi funkciót erősítő tevékenység ( támogatás mértéke: 90% ) 
Művelődési Ház rekonstrukciója, funkcióbővítése  
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Városi funkciót erősítő tevékenység ( támogatás mértéke: 90% ) 
Térfigyelő kamerák elhelyezése 
Zöldfelületek felújítása 
 
 

Infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztéseket kisléptékű „soft” elemek ( támogatás 
mértéke: 90% ) ( ESZA típusú projekt elem ): 

Bácska helyi termék internetes áru – termelő adatbázis, Bácska Helyi Termék Első Vásár, Bácska 

Helyi Termék Kiállítás, Bácska – Kincse Védjegy, Üzletember találkozó megszervezése, CKÖ 

közművelődési szakember képzése, Roma kulturális napok megszervezése, lebonyolítása. 
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Az akcióterület költségvetése 

 

Projekt előkészítés költsége Összes nettó 
Le nem 
vonható 
áfa 

Összes 
elszámolható 

Összes 
támogatás 

Összes önerő 

I. Előkészítési költség 13 616 000 3 404 000 17 020 000 15 264 370 1 755 630 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 000 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 500 000 

Akcióterületi terv 4 000 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 500 000 

Engedélyezési, kivitelezési tervek 2 016 000 504 000 2 520 000 2 268 000 252 000 

Egyéb előkészítési költségek 
(Város Marketing Stratégia) 

2 000 000 500 000 2 500 000 2 250 000 250 000 

Közbeszerzési költségek 1 600 000 400 000 2 000 000 1 746 370 253 630 

Beszerzések 202 864 667 50 716 167 253 580 834 217 826 485 35 754 349 

Építés, felújítás költsége 
(Művelődési ház, Piac, öntözőrendszer) 

166 246 324 41 561 581 207 807 905 176 630 849 31 177 056 

Projekt megvalósításhoz szükséges 
eszközök, berendezések, növények 
beszerzése 

33 718 343 8 429 586 42 147 929 37 933 136 4 214 793 

Infokommunikációs 
(Térfigyelő kamerarendszer) 

2 900 000 725 000 3 625 000 3 262 500 362 500 

Szolgáltatások 150 012 000 3 753 000 18 765 000 16 846 552 1 918 448 

Műszaki ellenőr 1 232 000 308 000 1 540 000 1 344 052 195 948 

Terv ellenőr 1 140 000 285 000 1 425 000 1 282 500 142 500 

Jogi szolgáltatás 800 000 200 000 1 000 000 900 000 100 000 

Nyilvánosság biztosítás 2 240 000 560 000 2 800 000 2 520 000 280 000 

Könyvvizsgáló díja 480 000 120 000 600 000 540 000 60 000 

„SOFT” elemek - ESZA 
(CKÖ szakember, Roma kult. Napok, 
Klaszterépítő tal.; Védjegyeztetés, 
Találkozók, Reklámok, Termékvásár) 
 

4 632 000 1 158 000 5 790 000 5 211 000 579 000 

Projektmenedzsment 4 488 000 1 122 000 5 610 000 5 049 000 561 000 

Összesen 231 492 667 57873167 289 365  834 249 937 409 39 428 427 

 

A beruházás teljes költsége 289 365 834 forint a fejlesztés megvalósításhoz 249 937 500 

forint támogatás mellett 39 428 427 forint önerőt kell az önkormányzatnak biztosítani.  
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I. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság 
igazolása 

 

Bácsalmás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (továbbiakban IVS) egy időben, 

párhuzamosan készül az Akcióterületi tervvel, melynek eredményeként a két dokumentum 

kidolgozása szorosan együtt halad. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia hosszú távra készült, mely nem csak a jelenlegi 

önkormányzati szereplőket érinti, hanem túlmutat a jelenlegi cikluson. Bácsalmás Város 

számára fontos, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában olyan fejlesztési irány került 

meghatározásra, amely minden társadalmi réteg, a város lakosainak számára előnyöket jelent. 

Kiemelkedően fontos volt a jövőkép és a fejlesztési célok meghatározásakor, hogy abban a 

lakosság érdekei érvényesülnek. A stratégia elkészítése során fokozott figyelmet fordítottunk 

a helyzetelemzés, a jövőkép, a tematikus célok és a városrészi célok összhangjára és egymásra 

épülésének.  

A tematikus célok úgy kerültek meghatározásra, hogy azok szolgálják a városrészi és a város 

egészére vonatkozó célok és a jövőkép elérését. 

 

I.1 Akció terület kijelölése 
 

Az akcióterület lehatárolása, kijelölése az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) alapján 

került elkészítésre. Az IVS 7.7 Akció Területek Kijelölése fejezet tartalmazza az 

akcióterületek megjelölését, melyek a város „gócpontjai„ ahol a fejlesztés döntő többsége fog 

megvalósulni. Ezeken a kiemelt fejlesztési területeken az önkormányzat befolyásoló 

pozícióban van.  

Az akcióterületek lehatárolása a jövő szempontjából nem kötelező érvényű, tehát a kijelölt 

határok és az ezen a területen tervezett projektek alakíthatók. Az akcióterületeken belül 

történhet az önkormányzat, azaz a közszféra által tervezett fejlesztés, valamint a magánszféra 

által megvalósított beruházás is. 

Az akcióterületek lehatárolásakor az IVS helyzetelemzés fejezetében feltárt eredményeket és 

viszonyokat vettük figyelembe, illetve a város különböző céljai és prioritásai is fontosak 

voltak. Az adott területek kijelölésekor -a helyzetelemzésben már részletesen kifejtett- 

gazdasági, társadalmi és környezeti adottságokat, az érintett városrész céljait, továbbá az 

akcióterületen történő fejlesztés fontosságát Bácsalmás kitűzött jövőképe szempontjából 
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vizsgáltuk. Céljaink között szerepelt, hogy a fejlesztések az egész városra és lehetőleg az 

egész kistérségre pozitív hatással legyenek. 

Olyan akcióterületek kerültek kijelölésre, melyek a város „gócpontjai „, ahol a fejlesztés 

döntő többsége fog megvalósulni. Ezeken a kiemelt fejlesztési területeken az önkormányzat 

befolyásoló pozícióban van. 

 

Akció Terület megnevezése: Tudás és Információ AT 
 

I.2 Jogosultság igazolása 
 

Funkcióbővítő rehabilitáció esetén a támogatható tevékenységeket kizárólag a kijelölt 

akcióterületen belül lehet megvalósítani. A pályázati projekt fejlesztési tevékenységei az 

akcióterületnek a város gazdaságilag és társadalmilag meghatározó központi vagy városrész-

központi területén kell elhelyezkednie. Ezt a központi szerepkört pedig a rehabilitálandó 

terület funkcióellátottságával kell igazolni: közintézmények, közszolgáltatást nyújtó 

intézmények, ill. szolgáltató (kereskedelmi és pénzügyi) funkciók jelenlétével. 

 

 

 

Város gazdasági súlyponti területe” indikátoroknak való megfelelés: 
 

Indikátor típusa Mennyiség 

Város közösségi-társadalmi súlyponti területe 

Közösségi funkciót ellátó intézmények 
száma. 
Közigazgatási, vagy közszolgáltatást 
nyújtó közintézmény száma. 

 

8 db ( polgármesteri hivatal, okmány iroda, 
általános iskola, művelődési ház,könyvtár, 
óvoda, posta, háziorvosi rendelő, 
egészségház 

Város gazdasági súlyponti területe 

Kereskedelmi- és vendéglátó-ipari 
szolgáltatóegységek száma 
Üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. 
pénzügyi) száma. 

 

56 db ( Élelmiszer boltok, 
vegyeskereskedések, ruházati üzletek, 
elektronikai üzletek, tanácsadói szolgáltatást 
végző vállalkozás, ipar kamara ) 

Forrás: önkormányzati 

I.3. Az akció terület térképi megjelenítése 
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Területi lehatárolás: A városközponti részben található. Dózsa György utca, 1985 és 1991/1 

hrsz, Szent János utca, Korona utca, Kishíd utca, Damjanich utca, Rákóczi utca, Kossuth utca, 

Dózsa György utca. 

 

Az akcióterület lehatárolását bemutató áttekintő térképvázlat: 
 

 

Forrás: Bácsalmás Város Önkormányzata 
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II. Helyzetelemzés 
 

II.1.Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 
 
A város szabályozási tervét vizsgálva megállapíthatjuk a településrendezési tervben és a helyi 

építési szabályzatban nevesítésére és szabályzásra kerültek.  

Jelzés Megnevezés Elhelyezhető építmények 

Lk Kertvárosias 

lakóövezet 

• lakóépület 

• helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó épület 

• egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

• sportlétesítmény 

Lf Falusias lakóterület • lakóépület 

• mező-és erdőgazdasági építmény 

• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület 

• szálláshely szolgáltató épület 

• kézműipari építmény 

• helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

• sportlétesítmény 

Vt Településközpont 

vegyes terület 

• lakóépület 

• igazgatási épület 

• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató 

épület 

• egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, 

amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges 

• egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

• sportlétesítmény 

Z Zöldterület • sétaút, pihenőhely, játszóhely, passzív pihenést szolgáló 

berendezések, szobor, térplasztika, egyéb köztéri berendezések 

 

Forrás: önkormányzati 

 

 

Az alábbi táblázat az akcióterületi fejlesztési elképzelések illeszkedését tartalmazza az 

elfogadott településrendezési tervhez. 
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Fejlesztési elképzelések illeszkedése: 
 

Fejlesztési 

elképzelés 

Településszerkezeti 

tervi besorolás 

Fejlesztés 

megvalósulásához 

szükséges 

Településszerkezeti 

tervi besorolás 

Jelenlegi 

övezeti 

besorolás 

Fejlesztés 

megvalósulásához 

szükséges övezeti 

besorolás 

Rendezési 

terv 

módosítása 

szükséges-

e 

Tudás és 

Információs 

Központ 

létrehozása 

Településközpont 

Vegyes terület 

Településközpont 

Vegyes terület 

Vt Vt Nem 

Piac 

rekonstrukciója 

Településközpont 

Vegyes terület 

Településközpont 

Vegyes terület 

Vt Vt Nem 

Parkolók 

építése 

Településközpont 

Vegyes terület 

Településközpont 

Vegyes terület 

Vt Vt Nem 

Zöldfelület 

rekonstrukció 

Településközpont 

Vegyes terület 

Kertvárosias 

lakóövezet 

Falusias lakóterület 

Településközpont 

Vegyes terület 

Kertvárosias 

lakóövezet 

Falusias lakóterület 

Vt 

Lk 

Lf 

Vt 

Lk 

Lf 

Nem 

Közbiztonság 

fejlesztése 

Településközpont 

Vegyes terület 

Kertvárosias 

lakóövezet 

Falusias lakóterület 

Településközpont 

Vegyes terület 

Kertvárosias 

lakóövezet 

Falusias lakóterület 

Vt 

Lk 

Lf 

Vt 

Lk 

Lf 

Nem 

 

Forrás: Saját önkormányzati adat 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések a településrendezési tervvel 

összhangban állnak. Ennek értelmében nem szükséges a rendezési terv módosítása. 

 

 

Bácsalmás város településfejlesztési koncepciója 
 

A településfejlesztési koncepciónak kell a stratégiai tervezés alapjait képezni. A 

településfejlesztési koncepció egy adott időtávra szóló megvalósítási stratégia. Bácsalmás 
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Város Önkormányzatának településfejlesztési terve hosszú évekre meghatározza a város 

Európai Unión belüli fejlesztését, fejlődési lehetőségeit. 

A város településfejlesztési koncepciójában az alábbi célkitűzések kerültek megfogalmazásra. 

• A lakosság biztonsága, a fokozatosan javuló élet- és munkakörülmények biztosítása 

• A demográfiai helyzet alakulására is kiható, egészséges lakáskörülmények biztosítása 

• A lakosság szellemi, fizikai és lelki igényeit szolgáló intézményhálózat kiépítése, 

fejlesztése 

• Az értékes, megőrzésre érdemes történeti vagy egyéb szempontból jelentős elemek, 

településrészek védelme, az épített környezet folyamatos jobbítása 

• A környezet- és természetvédelem, azon belül az egyes elemek (levegő, víz, talaj, 

klíma, élővilág, stb.) védelme 

• A település természeti adottságainak kiaknázása 

• A lakosság megélhetéséhez és ellátásához nélkülözhetetlen gazdaság, az egyes 

ágazatok (mezőgazdaság, közlekedés, hírközlés, víz- és energiaellátás, 

hulladékgazdálkodás) érdekei 

• A polgári védelem, katasztrófa-elhárítás igényei 

 

 

Bácsalmás Város Gazdasági Programja 
Bácsalmás felzárkóztatásához, fejlődéséhez szükséges van a város tudatos gazdasági 

programjához. A rendelkezésre álló gazdasági program átlátható és végrehajtható 

célkitűzéseket tartalmaz, melyek a következők: 

• A város működőképességének korunk színvonalán való biztosítása 

• Az önkormányzat szolgáltató szerepének erősítése; lakható, élhető, gondoskodó, 

biztonságos városi életfeltételek biztosítása 

• A megújuló gazdaság szervezésében való részvétel 

• Az „intelligens város” alapjainak a lerakása, kihasználva ebben a folyamatban lévő 

kistérségi szélessávú internet által kínált lehetőségeket 

 

Bácsalmás Város Környezetvédelmi Programja 
A fenntartható fejlődés Bácsalmás Város életében is jelentős értéket képvisel. A társadalmi – 

gazdasági fejlődéssel párhuzamosan fontos, hogy megvalósuljanak a környezetvédelmi 
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fejlesztések is. Ennek érdekében elkészült a város környezetvédelmi programja, mely a 

következő célkitűzéseket tartalmazza: 

• A környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentésével 

összefüggő helyi feladatok számbavétele, a károsodások megelőzése, a már sérült 

környezet rehabilitálása. 

• Az emberi egészség védelme, az életminőség javítása, a helyi környezeti állapot 

fejlesztési feltételeinek megteremtése, mindez az állampolgárok széleskörű 

részvételével. 

• A helyi természeti erőforrások, táji adottságok megőrzése, az ezekkel való ésszerűen 

takarékos- az erőforrások megújulását biztosító és hosszútávon fenntartható- 

gazdálkodás, szabályozási, szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtése. 

• A helyi környezetvédelmi és az egyéb önkormányzati feladatok közötti összhang 

megteremtése, a környezetvédelmi szempontok hangsúlyos megjelenítésével. 

• A helyi (civil) szerveződések, intézmények és a polgárok minél szélesebb körű 

bekapcsolása a környezet védelmére irányuló tevékenységbe, az együttműködés 

feltételeinek megteremtése környezetünk állapotának felmérésére, megismerésére, 

megőrzésére és javítására irányuló közös munkában. 

• A város hosszú távú fejlesztésének környezetvédelmi szempontú megalapozása, az 

infrastrukturális fejlesztések megvalósításához szükséges pályázati lehetőségek 

feltételrendszerének biztosítása. 

• Az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében a helyi környezetvédelmi és 

természetvédelmi feladatok teljesítése. 

II.2. Megelőző város rehabilitációs tevékenységek bemutatása 
 

Az elmúlt években több város rehabilitációs beruházás valósult Bácsalmáson. A projektek 

közül több a Tudás és Információ akció területen valósult meg.  Az alábbi táblázat ezen 

projekteket tartalmazza. 

 

Megelőző város rehabilitációs tevékenységek 

Projekt 
száma 

Projekt címe Forrás 

Proje
kt 

teljes 
össze
ge e 
Ft 

Támog
atás 

aránya 

Mikor 
valósult meg 

Akció területi 
érintettség 
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030013305D PVSE sport 
öltöző, szertár 
felújítása 

CÉDA 

3092 80 
2005.07.- 
2007.01. 

Szabadidő és 
Rekreáció AT 

030013205D Piac akadály 
mentesítése 

CÉDA 
1044 80 

2005.07.- 
2005.12. 

Tudás és 
Információ AT 

030022205D Polgármesteri 
Hivatal 
informatikai 
fejlesztése 

CÉDA 

1169 80 
2005.07.- 
2007.01. 

Tudás és 
Információ AT 

030018405K Hősök tere TEKI 1194
6 90 

2005.07.- 
2005.12. 

Tudás és 
Információ AT 

030016905K Okmányiroda 
átalakítása 

TEKI 
1653 90 

2005.07.- 
2005.12. 

Tudás és 
Információ AT 

300190 Piac térkő 
burkolat 

TEKI 
     

Tudás és 
Információ AT 

030022705K PH villám 
védelem 

TEKI 
1240 87 

2005.12.- 
2006.04. 

Tudás és 
Információ AT 

030016805K Buszváró 
kialakítása 

TEKI 

1275 90 
2005.07.- 
2005.12. 

Utak és utcák 
rekonstrukciója 
AT 

TRFC/DA0
300004/2005 

Általános Iskola 
felújítása 

DARF
T-
TRFC 

2503
3 88 

2005-08.- 
2006.09. 

Tudás és 
Információ AT 

 

Forrás: Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 

 

II. 3. Az akcióterület társadalmi gazdasági környezeti szempontjainak 
bemutatása, problémák feltárása 
 
A fejezet kidolgozásával történik az akcióterület társadalmi – gazdasági, műszaki – fizikai és 

környezeti állapotának, valamint a piaci viszonyoknak, igényeknek és a tulajdonosi 

szándékoknak a vizsgálata a tervezett városfejlesztési akció megvalósíthatósága 

szempontjából. 

 
Demográfiai helyzet 

Az akcióterületre vonatkozó lehatárolt demográfiai adatok nem állnak rendelkezésünkre, 

kizárólag az érintett városrészre vonatkozó statisztikai információkat tudjuk megjeleníteni, 

melyeket a következő 8. táblázat tartalmaz. 

 

II.3.1. Demográfiai adatok 
 



 18 

Városközpontra vonatkozó demográfiai adatok: 

Megnevezés Bácsalmás összesen Városközpont 

Lakónépesség száma 7650 fő 1194 fő 

Lakónépességből 0-14 

évesek száma (fő) 

 

1270 fő 

 

199 fő 

Lakónépességből 14-59 

évesek száma (fő) 

 

4582 fő 

 

725 fő 

Lakónépességből 60- évesek 

száma (fő) 

 

1798 fő 

 

270 fő 

Forrás: KSH 2001. népesség számlálás 

 

A táblázat adatait, valamint a városrész és az abból kijelölt akcióterületet vizsgálva az alábbi 

megállapításokat lehet tenni.  A város lakosságának több mint 15%-a lakik a városközponti 

városrészben. A lehatárolt akció terület lakosság számára vonatkozó adat nem áll 

rendelkezésünkre, azonban az biztonsággal megállapítható, hogy a terület lakosság száma 

nem magas. Ennek oka az, hogy ezen a területen találhatók a közigazgatási, közoktatási és 

gazdasági funkciót ellátó intézmények. Az akció terület a városközponti magja, életének 

mozgató rugója. 

 

II.3.2. Jövedelmi és iskolázottsági adatok 
 

Városközpontra vonatkozó jövedelmi és iskolázottsági mutatók: 

Megnevezés Bácsalmás összesen Városközpont 

Rendszeres 

munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) 

belül 

 

 

49,7% 

 

 

44,7% 

Foglalkoztatottak aránya a 

15-64 éveseken belül (%) 

 

46,5% 

 

52% 

Foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya (%) 

 

49,2% 

 

46% 
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Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők 

aránya az aktívkorúakon (15-

59 évesek) belül 

 

 

32,7% 

 

 

23,9% 

Felsőfokú végzettségűek a 25 

évnél idősebb népességből 

 

8,1% 

 

16,5% 

 

Forrás: KSH 2001. népesség számlálás 

 

A fenti táblázatot megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a város egészére számított 

foglalkoztatott arányhoz képest a városközpontban közel 6%-al magasabb a foglalkoztatottak 

aránya. 

Az iskolai végzettség tekintetében a legkiugróbb a különbség. A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők a központi városrészben majdnem 10%-al többen vannak a 

felsőfokú végzettségű lakosok száma a duplája a város egészére vonatkoztatott adathoz 

képest. 

A 3 255 lakásból a városközpontba 528 lakás található, melyből 7,8% alacsony komfort 

fokozatú. 

 

 

II.3.3. Gazdasági adatok 
 

Városközpontra vonatkozó gazdasági adatok: 
Gazdaság Bácsalmás összesen Központi Városrész 

Kiskereskedelmi üzletek 

száma (humán 

gyógyszertárak nélkül) 

 

83 db 

 

57 db 

Egyéni vállalkozás által 

üzemeltetett kiskereskedelmi 

üzletek száma (humán 

gyógyszertárak nélkül) 

 

 

72 db 

 

 

49 db 

Vendéglátóhelyek száma 24 db 12 db 

Kiskereskedelmi   
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szálláshelyek száma 22 db 22 db 

Forrás: saját 

Az akcióterület gazdasági helyzetét tekintve a legtöbb vállalkozás ezen területen működik. 

Döntő többségében a kis és középvállalkozói szektorba tartoznak. Kereskedelmi és 

vendéglátó egységek száma ebben a körzetben a legmagasabb. Összesen 56 db 

kiskereskedelmi üzlet (melyből 49 egyéni vállalkozás), 2 db gyógyszertár és 12 

vendéglátóhely kínálja szolgáltatásait a város ezen részén. Egy kereskedelemi szálláshely, a 

Sárga Csikó Étterem és Panzió is működik itt, ahol a férőhelyek száma 22. Ez az egység 

különböző rendezvények megtartására is alkalmas. A területen a már említett kiskereskedelmi 

egységeken, kisvállalkozásokon kívül egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, 

intézmények is üzemelnek. Munkalehetőséget főként a közszférában foglalkoztatottak, a 

vállalkozók, szolgáltató szektorban dolgozók, közmunkaprogramban résztvevők találnak. 

Mindezen lehetőségek viszont nem elégítik ki a város lakosságának munkaigényét. 

 

II.3.4. Műszaki - fizikai, Infrastrukturális adatok 
 

Műszaki - fizikai, Infrastrukturális helyzet bemutatása: 
Ezen az akcióterületen több önkormányzati tulajdonban lévő lakás is található, melyek között 

néhány úgynevezett szolgálati lakás, melyeket a közszférában dolgozók (köztisztviselők, 

közalkalmazottak) számára tart fenn a város, nagyobb részt viszont a város lakossága veszi 

igénybe. 

Mind épített, mind természeti értékekben igen gazdag a központi városrész, ezen belül pedig 

jelen akcióterület. Több helyi védettség alatt álló építmény található ebben a szektorban, 

melyek nagy része közintézményként funkcionál. Ilyen épületek a következők: 

• Ulrich palota: Jelenleg egy gyógyszertár illetve több lakás található ebben az 

épületben 

• Antunovich kúria: A plébánia kapott helyet ebben az épületben. 

• Csauscher ház: Iroda és üzlethelyiségek kerültek kiépítésre a földszinti részén, emelet 

nagyrészt kihasználatlan. 

• Kovachich kúria: Jelenleg gyermekotthon működik ebben az épületben 

• Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolájának Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolája- Rákóczi úti épülete- Jelenleg iskolaként üzemel 

• Rendőrség épülete 
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• Utcai közkutak 

• Siskovich kúria- Ma itt található a Gyűjtemények háza. 

• Római katolikus templom 

• Református templom 

 

A templom körül lévő park (ún. Templom park) 1,7 hektárja szintén helyi védettség alatt áll. 

A város központjának képét jelentősen meghatározzák ezek a nagy történelmi múlttal 

rendelkező épületek, illetve területek. 

A Családsegítő Központ, és a könyvtár az elmúlt években került felújításra, annak érdekében, 

hogy megfelelő körülmények között működjön a létesítmény. 

A Művelődési ház illetve a Gyűjtemények háza állapota leromlott, rekonstrukciójára nagy 

szükség van a közeljövőben.  

A Művelődési ház új funkciókkal való ellátása a város középtávú céljai között szerepel, 

melyhez szükség van a létesítmény bővítésére és korszerűsítésére. 

A Gyűjtemények háza, mint helytörténeti múzeumként működik jelenleg, szolgáltatásainak 

bővítése, illetve mint helyi védettség alatt álló épület (Siskovich kúria) megköveteli az 

építmény restaurálását, rekonstrukcióját. 

 

Az akció területen áthaladó utak és a területen lévő utcák a város egyik forgalmasabb 

útszakaszai. A Szent János utca Baja felől köti össze mind a várost mind az akció területet 

Mélykúttal, illetve a Kunbaja – Csikéria – Bácsszőlős felé vezető úttal. 

Jelenleg csak néhány üzlet előtt lehetséges a parkolás, amely az előzetesen történt 

igényfelmérés alapján nem elegendő sem kereskedő sem vásárlói oldalról. 

Kerékpár út az elmúlt évek során a Szent János utca ezen szakaszán kiépítésre került, de 

bővítésére még nem került sor. 

A város közműhálózatának kiépítettsége, tehát a vízellátás, gázhálózat, villamos energia, 

telefonvonalak illetve a szennyvízelvezetés és hulladékkezelés általánosságban az előző 

akcióterület elemzésekor részletesen kifejtésre került. Ezek mindegyike elérhető erről az 

akcióterületről is. 

Az itt található lakások mindegyik be van kapcsolva a víz-, gáz hálózatba. Minden lakás 

elektromos árammal ellátott. Telefonvonal az összes lakásból elérhető. 

A város szennyvízhálózata ezen a központi területen kiépítésre került, 200 lakás csatlakozott a 

hálózathoz. 
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A hulladékgyűjtés itt szintén megoldott, melyet a fentiekben említett Felső-Bácskai 

Hulladékgazdálkodási Kft végez. Ezen a területen több szelektív hulladékgyűjtő udvar került 

elhelyezésre, melyet a lakosság teljes mértékben ki is használ. Szám szerint kettő ilyen gyűjtő 

található ezen az akcióterületen. 

 Társas és családi házak egyaránt épültek erre a területre. Ezek többsége magántulajdonban 

van, de több ún. szolgálati lakás van, melyet az önkormányzat tart fenn. 

 

Az előzőekben bemutatottak értelmében a következő táblázatok összefoglalva tartalmazzák az 

akció terület intézményi és szolgáltatási ellátottságát, valamint a közösségi intézményeit. 

 

II.3.5. Intézményi ellátottsági adatok 
 

Tudás és Információ AT intézményi és szolgáltatási ellátottsága: 
Megnevezés Városközpont Tudás és Információs AT 

Kiskereskedelmi üzletek száma  57 db 56 db 

Vendéglátóhelyek száma  12 db 12 db 

Bölcsődék száma 0 db 0 db 

Általános Iskolák száma 1 db 1 db 

Középiskolák száma 2 db 2 db 

Óvodák száma 1 db 1 db 

Könyvtárak száma 1 db 1 db 

Múzeumok száma 1 db 1 db 

Művelődési házak száma 1 db 1 db 

Sportlétesítmények száma 5 db 1 db 

Felnőtt háziorvosi rendelők száma 3 db 3 db 

Gyermek háziorvosi rendelők száma 3 db 3 db 

Felnőtt fogorvosi rendelők száma 2 db 2 db 

Időskorúakat ellátó intézmények száma 0 db 0 db 

Forrás: önkormányzati adatbázis 

 

Közösségi funkciókat ellátó intézmények: 
Közigazgatási, államigazgatási 

intézmények 

• Polgármesteri Hivatal 

• Okmányiroda 
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 • Családsegítő Központ 

Egészségügyi intézmények 

 

• Járó beteg Szakellátó Intézet 

• Egészségház 

• Háziorvosi rendelők 

• Orvosi Ügyelet 

• Mentő állomás 

Oktatási intézmények 

 

• Bácsalmás Kistérségi Többcélú 

Társulás Általános Iskolájának 

Vörösmarty Mihály Általános 

Iskolája 

• Hunyadi János Gimnázium és 

Szakképző Iskola 

• Központi Óvoda 

Pénzintézetek 

 

• Bácska Takarékszövetkezet 

• Országos Takarék Pénztár (OTP) 

• Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

(K&H Zrt.) 

Művelődési intézmények 

 

• Művelődési Központ 

• Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár 

• Gyűjtemények Háza 

Egyéb 

 

• Helyi Vidékfejlesztési Iroda 

• Leader ház 

• Magyar Posta Zrt. 

• Ügyvédi Irodák 

• Bács-Kiskun megyei Önkormányzat 

Gyermekotthona 

Forrás: saját önkormányzati adatbázis 

 

Az intézményi és funkcionális ellátottságot elemezve láthatjuk, hogy közösségi funkciók 

területén számos intézmény működik. Azonban néhány fontos intézmény jelenléte és 

működése hiányzik mind a városban mind az akcióterületen. Az alacsony iskolai végzettség, a 

tovább illetve átképzés alacsony szintje, a különféle ESZA típusú projektek megvalósítása 
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során bizonyságot kapott, hogy reális igény mutatkozik egy Felnőtt képző Központ megléte 

iránt.  

Az elmúlt időszak bűncselekményeinek számát és összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 

jelentős hiányosság mutatkozik a közbiztonság területén, melyet a polgárőrség 

megerősítésével illetőleg térfigyelő rendszer kiépítésével lenne szükséges első lépésben 

ellensúlyozni. 

Azonban a legfontosabb hiányosság a gazdasági vérkeringésbe belendítő intézmény meg nem 

léte. A Helyi KKV-k számára a fejlődés és a fennmaradás területén jelentkező problémák 

okozói: tőkehiány, fizetőképes kereslet hiánya, alacsony piaci részesedés, marketing hiánya, 

egységes logó és arculat meg nem léte. 

Mindezen hiányosságok megoldása és a központi városrészbe kijelölt akció területre való 

centralizálása kulcsfontosságú a további fejlődés területén. 

 

Az akcióterület jelenlegi helyzetét elemezve összefoglalva megállapítható, hogy ténylegesen a 

város központja. A funkció ellátottságot vizsgálva leszögezhetjük, hogy ezen a területen 

található az összes közigazgatási intézmény, valamint a legtöbb szociális és oktatási 

intézmény. Gazdasági élet területén nem a termelő tevékenység a jellemző, hanem a 

kiskereskedelmi üzlet és vendéglátóhelyek. A lakosság jövedelmi helyzete hasonló a város 

egészére vonatkozó adatokkal és tendenciákkal. Iskolai végzettség területén azonban a 

felsőfokú végzettségű lakosok száma a kétszerese a város egészére vetített %-os mértékkel. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az akcióterület releváns problémája: magas 

munkanélküliség, vállalkozói inaktivitás, alacsony fizetőképes kereslet, alacsony és nem 

megfelelő iskolai végzettség. A meghatározó és stratégiai fontosságú közintézmények 

koncentráltsága a jellemző az akcióterületen. 

A város jelen tervében kijelölt akcióterületének meg kell erősíteni a városközponti funkciót, 

erős és motorizáló – generáló tevékenységgel kell bírnia, amely irányítja a gazdasági fejlődést 

és a kapcsolódó tevékenységeket – szolgáltatásokat. 

 

 

II.4. Tulajdonviszonyok értékelése 
 

A fejezet célja, hogy az akció terület telekstruktúrájára és az ingatlanok tulajdonviszonyaira 

vonatkozó információkkal és az információknak az akcióterületi terv kidolgozása folyamán 
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történő értékelésével megalapozza az akcióterületi terv urbanisztikai alapjainak, a programnak 

és pénzügyi tervnek koherens rendszerben történő megfogalmazását. 

Az alábbi térkép az akcióterületen fellelhető ingatlanok tulajdonviszonyait ábrázolja, aszerint, 

hogy az ingatlan magántulajdonban, önkormányzati tulajdonban van, illetve vegyes tulajdonú, 

vagy egyéb (pl.: egyházi tulajdon stb.) kategóriába sorolható be. 
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Tulajdonviszonyok bemutatása áttekintő térképvázlaton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját önkormányzati adat 

Jelmagyarázat: 

 Magántulajdonban lévő ingatlanok 

 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

 Vegyes tulajdonú ingatlanok 

 Egyéb tulajdonban lévő ingatlanok (pl.: egyházi tulajdon, vállalkozói tulajdon) 

 

 

Az alábbi táblázat a jelen dokumentumot képező akció terület fejlesztése során érintett 

ingatlanokat tartalmazza. 

 

 

 

 

Fejlesztéssel érintett ingatlanok: 
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Helyrajzi 

szám 

Térkép

hivatko

zás 

Használat jellege 
Hasznosítási 

korlátok 

IVS-ben 

szereplő 

funkció 

Akció terület 

megnevezés 

1987 Szent 

János u 

9 

Művelődési 

központ 

Kiadva 

üzemeltetésre 

2010-ig 

Tudás és 

Információs 

Központ 

Tudás és 

Információ 

Akció Terület 

1042 Rákócz

i út 

Piac  Tudás és 

Információs 

Központ 

Tudás és 

Információs 

Központ 

 

Forrás: saját önkormányzati adatbázis 

 

A fejlesztési akció megvalósítása szempontjából alapvető fontosságú az egyes ingatlanok 

tulajdoni helyzetének ismerete az akcióterületen. Minden olyan ingatlant vizsgálni kell ahol 

az önkormányzat vagy partnerei beavatkozást terveznek. A vizsgálat a földhivatali tulajdonlap 

alapján került elvégzésre. 

A következő táblázat a Tudás és Információs Akció Területen fejlesztéssel érintett ingatlanok 

tulajdonviszonyát tartalmazza. 

 

II.4.1. Fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai 
 

Helyrajzi 

szám 

Térkép

hivatko

zás 

Használat jellege 
Hasznosítási 

korlátok 

pályázatban 

szereplő 

funkció 

Tulajdonosi 

viszony 

1987 Szent 

János u 9 

Művelődési központ Kiadva 

üzemeltetésre 

2010-ig 

Tudás és 

Információs 

Központ 

100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1042 Rákóczi 

út 

Piac  Piac 100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1042 Rákóczi 

út 

zöldfelület  zöldfelület 100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1187 Szt. zöldfelület  zöldfelület 100%-os 
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János u. 

9. 

önkormányzati 

tulajdon 

1997/1 Teleki J 

utca 

zöldfelület  zöldfelület 100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1987 Szt. 

János 

u.9. 

közterület  Térfigyelő 

kamerarendszer 

kihelyezése 

100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1997 Teleki J. 

utca 

közterület  Térfigyelő 

kamerarendszer 

kihelyezése 

100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1042 Rákóczi 

út 

közterület  Térfigyelő 

kamerarendszer 

kihelyezése 

100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

2056 Dob utca közterület  Térfigyelő 

kamerarendszer 

kihelyezése 

100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1273 Hősök 

tere 

közterület  Térfigyelő 

kamerarendszer 

kihelyezése 

100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

1987 Szt. 

János u. 

9. 

Művelődési Központ  Soft programok 

megvalósításának 

helyszíne 

100%-os 

önkormányzati 

tulajdon 

 

Forrás: saját önkormányzati adatbázis 

 

A táblázat tulajdonviszonyok oszlopot tekintve megállapíthatjuk, hogy az érintett ingatlanok 

100%-osan önkormányzati tulajdonban vannak. A tulajdonviszonyok rendezettek 

II.4.2. A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata 
 
Bácsalmás Város 2009-2011-re tervezett funkcióbővítő város-rehabilitációs beavatkozásában 

a beruházással érintett ingatlanok 100%-os tulajdonosa az önkormányzat. A beruházások 

egyike sem magánberuházás, illetve nem érintenek magántulajdont. Az Önkormányzatnak, 

mint tulajdonosnak egyértelmű szándéka a teljes körű rekonstrukció és a város funkciókkal 

való bővítése. 

Mindezen információk ismeretében a tulajdonosok együttműködési szándékának vizsgálata 

nem releváns jelen akcióterületi fejlesztés tekintetében. 
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II.5. Igényfelmérés kihasználtsági terv 
 
Bíráló Bizottsági feltételként szerepelt az igényfelmérés és a kihasználtsági terv módszertani 

útmutatónak megfelelően történő átdolgozása. A módosított igényfelmérés és kihasználtsági 

terv az ATT III. sz. mellékletként csatolásra került  

II.5.1. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez 
 

Bácsalmás Város központi városrészének a tervezettek szerinti megújításával elsősorban 

is Bácsalmás Város lakosságának, valamint a kistérség településeiről különböző céllal 

idelátogatóknak az érdekeit tartottuk szem előtt. A fejleszteni kívánt közterületeket, 

intézményeket használók összetételéről, a célcsoportról a meglévő adatok, vizsgálatok és 

kérdőíves felmérés alapján kaptunk világos képet. Az előirányzott fejlesztések, beruházások, 

rekonstrukciók megfogalmazása előtt minden esetben a lakosság (vállalkozók, civil 

szervezetek, diákok, közszféra szereplői, stb.) igényeinek, kívánságainak felkutatására, 

kérdőívekkel való megkeresésére került sor. A kérdőíveken kívül, fórumon, illetve személyes 

interjúk készítése által derült fény azokra az igényekre, melyekre az Akcióterületi tervben 

foglalt fejlesztéseket alapoztuk. A kérdőíves felmérések mindegyike személyes megkeresés és 

beszélgetés útján készült 2009. év július – augusztus hónapban. A megkérdezett lakosok 

területileg nem kerültek kiválasztásra, Bácsalmás Város egész területéről volt lakossági 

kérdőív készítés.  Az akció területen található vállalkozások személyes interjú alkalmával 

kerültek meginterjúvolásra. 2009. augusztus hónapban társadalmi szervezetek és 

vállalkozások bevonásával fórum kerül megrendezésre, ahol bemutatásra kerültek az IVS 

főbb fejezetei, a Tudás és Információ Akció Terület helyzetelemzése valamint a tervezett 

beruházások. A fórumon elhangzott vélemények alapján a megjelentek egyetértenek a 

tervezett fejlesztésekkel. 

A kérdőíves megkeresések eredményeként elmondható hogy a város lakossága elsősorban 

is a munkahelyteremtő beruházásokat tartaná fontosnak. A Tudás és Információ Akció 

Területen megvalósítandó fejlesztések célja ennek értelmében új gazdasági, közösségi és 

szociális funkciók megjelenítése és a meglévő funkciók megerősítése. Cél a versenyképes 

helyi gazdaság megteremtése, élethosszig tartó tanulás, művelődés támogatása. Mindezen 

célok megvalósítása megegyezik a helyi lakosság által megfogalmazott legfontosabb 

célokkal, a gazdaságfejlesztéssel, hosszú távon munkahelyteremtéssel, a város 

lakosságmegtartó erejének növelésével. 
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II.5.2. Igényfelmérés 
 

Az igényfelmérés eredményei: 

Felnőttek által megfogalmazott válaszok 

 

A válaszadók nagy számban a bizonytalanságot, a munkalehetőségek hiányát, a munkahelyi 

függést, a munkahelyi kiszámíthatatlanságot tartja kezelendő problémának. Ezen igényen 

kívül a városkép javítását, különböző rendezvények megtartását, valamint a szabadidő 

hasznos eltöltésére alkalmas programok szerevezését is fontos feladatnak látják az itt élők. 

A közbiztonság javítása érdekében többen megfogalmazták igényüket térfigyelő kamerák 

elhelyezésére, mely által megóvhatóvá válnak a város látványosságainak, illetve a 

zöldfelületek megóvása. 

A kérdőívek és interjúk alapján elmondható, hogy város lakosságát a gazdaság fejlesztésével, 

új munkalehetőségek megteremtésével, szolgáltatások bővítésével lehetne maradásra bírni. 

 

Diákok, és fiatalkorú lakosság által megfogalmazott válaszok 

A diákok válaszai hasonlóságot mutatnak a felnőtt lakosság válaszaihoz. Fontos célként 

határozták meg különböző tanfolyamok szervezését, mely segítené őket a továbbtanulásban, 

illetve olyan szakmák elsajátításában, melyekkel a későbbiekben több lehetőség tárul eléjük a 

munkaerőpiacon. E képzéseken túl új munkahelyek teremtését is szükségesnek látják, hiszen 

mindezek nélkül elvándorlásuk elkerülhetetlen. 

Mindezek mellett a szórakozási lehetőségek bővítése, a szabadidős és sport tevékenységek 

terén történő fejlesztések igénye is megmutatkozott körükben. 

Mindezen szükségletek kielégítése által elérhetővé válik a jövőben a társadalom 

elöregedésének megállítása, illetve a fiatalok helyben tartása. 

 

A vállalkozók által megfogalmazott válaszok 

A vállalkozók válaszaiból kitűnik, hogy a fejlődés megtorpanásából adódóan saját 

vállalkozásukat sem merik fejleszteni, mert a fizetőképes kereslet stagnál, vagy rosszabb 

esetben folyamatosan fogy. Így az ő megélhetési feltételeik is csökkennek. Véleményük 

szerint közös célok, és összefogás kell a fejlődés megindítása érdekében. A megválaszolt 

kérdőívekből kitűnik, hogy a munkahelyteremtés mellett - mellyel párhuzamosan 
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növekedhetne a fizetőképes kereslet is,- a parkosítást, járdák, közterek megújítását, tartanák 

fontosnak. Újabb parkolók építésére is nagy szükségük lenne vállalkozásaik könnyebb 

megközelíthetősége miatt. Térfigyelő kamerák elhelyezésére részükről is igény mutatkozott 

legfőképpen üzleteik környékén a betörések és egyéb károk elkerülése, megelőzés érdekében 

 

Összegzés: 

A lakossági igények felkutatása során, meghallgatások alkalmával a helyi lakosság mellett 

a rendszeresen ideutazó vidéki lakosság igényeit is szem előtt tartottuk. 

Mindezekből kitűnik, hogy a helyi lakosság és a vidéki lakosság egyöntetű igénye a piactér 

rekonstrukciója, a művelődési ház rekonstrukciója, több új funkcióval való ellátása, a város 

központi zöldterületeinek megújítása. Mindezen fejlesztések a lakosság széleskörű igényeinek 

kielégítésének céljából történik. A közbiztonság növelése térfigyelő kamerák kihelyezésével 

szintén folyamatosan megfogalmazódó igény. A felújításra kerülő közterületek, intézmények 

védelme a lakosság mellett a felújítást végző önkormányzat, mint projektgazda érdekében is 

áll, mivel a rekonstrukciók hatására megújult városközpont védelme hosszú távon mindenki 

számára fontos feladatként fogalmazódik meg. 

 

II.5.3. Kihasználtsági terv 
 

Jelen akcióterületi terv a Tudás és Információ akcióterület fejlesztését tartalmazza és elemzi. 

Az akció területen több beavatkozás és terület került kijelölésre, melyek a következők: 

• Piac területe 

• Művelődési Központ 

• Az akcióterületen található zöldfelületek 

• Térfigyelő rendszer kiépítése az akcióterületen 

 

Jelen akcióterület a város központi részén található – annak szerves és legsűrűbben használt 

területe - így a központi városrészhez valamint a település egyéb részeihez viszonyítva ez az 

akcióterület tekinthető leginkább kihasználtnak., mivel itt található a közintézmények illetve a 

kereskedelmi egységek legnagyobb része. Azonban, ha az akcióterületet felbontjuk a 

beruházás szerinti területekre, akkor elmondhatjuk, hogy az egyes területek kihasználtsága 

differenciáltságot és nem megfelelő műszaki állapota miatt kihasználatlanságot mutat. Jelen 
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akcióterületi tervben megfogalmazott városrehabilitációs beruházások a kiegyenlítettség 

valamint a kihasználtság növekedését eredményezi. 

A következőkben ezen beavatkozások hatásait vizsgáljuk kihasználtság szempontjából. 

 

Bácsalmási Piac 

 

Az érintett területen piaci árusítás heti két alkalommal hétfőn és pénteken történik. Ezeken a 

napokon a jelentős számú helyi lakos mellett nagy számban látogatnak el a kistérség más 

településeiről is Bácsalmásra. Az említett napokon a piac felújítással érintett területének 

kihasználtsága az eladók és vásárlók tekintetében egyaránt magas. Eladók tekintetében 80-100 

fő eladó, vásárlók tekintetében pedig 800-1000 fő is megfordul forgalmasabb piaci napokon. 

Jelenleg a piac terület állapota nem megfelelő. A terület burkolatának minősége nem felel 

meg a biztonságos közlekedési elvárásoknak, a felület egyenetlen, töredezett, tehát 

balesetveszélyes. A burkolatcsere által nemcsak biztonságos, de esztétikusabb környezet 

alakul ki. A nem megfelelő műszaki állapot következtében kevesebb az eladók száma, 

nagyobb a balesetveszély. 

A beavatkozás eredményeként a későbbiekben újabb fejlesztések következhetnek be, mely 

által a piacra látogató vásárlók, illetve árusok száma tovább fog növekedni, rendszeres 

vásárok megtartására alkalmas terület alakul ki. Az előirányzott fejlesztések következtében a 

jövőben egyéb kapcsolódó beavatkozások fognak megvalósulni. Így például piaci 

vásárcsarnok kialakítása. 

A fejlesztések eredményeként egy-egy piaci-, vásári nap alkalmával 5-10%-kal több vásárló 

és előreláthatólag 5 %-kal több eladó fog megjelenni a piac területén. 

 

Művelődési Központ 

 

Művelődési Központ jelenleg több tényező miatt is kihasználatlan. Az épületben 

megrendezésre kerülő rendezvények időszakosak, számuk elenyésző, nem nyújt programot 

minden társadalmi réteg részére. A Művelődési Központ látogatottsága ennek következtében 

igen alacsony. Város és közoktatási intézmények ünnepségeinek megtartása, valamint 

vásárok, kiállítások alkalmával látogatja a helyi lakosság egy jól meghatározott rétege. A 

különböző rendezvények megtartása mellett az épület kisebb helyiségeiben gyermek és felnőtt 

oktatás, civil szervezetek összejöveteleinek, illetve kiállítások szervezésére is sor kerül. 
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Jelenleg a Művelődési Központ épülete leromlott állapotú, nem felel meg a mai kor 

követelményeinek. Az épület építészeti és belső berendezései tekintetében is egyaránt 

felújításra szorul. 

A tervezett fejlesztések során megújításra kerül az épület, illetve a berendezések egy része is. 

Megújul a Művelődési Ház működtetésének jogi és szervezeti háttere. A korszerű 

infrastrukturának, a megvalósítandó „soft” elemeknek valamint az új vezetésnek 

köszönhetően több rendezvény megtartására kerülhet sor, illetve új funkciók betelepülésével 

az egyéb helyiségek kihasználtsága is növekedni fog. Az újabb rendezvények révén az 

intézmény látogatottsága növekedni Mindezek eredményként az épület kihasználtsága 

jelentősen növekedni fog, a jelenlegi látogatottsághoz képest 15-20%-kal.  

 

Zöldfelületek 

 

A tervezett beavatkozások a Művelődési Központ környezetében lévő zöldfelületeket érinti, 

így például a városkút körül lévő területet. Az említett zöldfelületek jelenlegi állapota, 

növényzete a folyamatos gondoskodás ellenére sem megfelelő, esztétikai szempontból 

felújításra szorul. A terület kihasználtságára jellemző hogy főként a város fiataljai látogatják, 

tanítási időben és azon kívül főként ők tartózkodnak ezeken a területeken. A látogatók száma 

munkanapokon és hétvégéken változó, számuk 200 fő és 400 fő között mozog. 

Az érintett zöldfelületek megújításának eredményeként javul a városkép, illetve a terület 

kihasználtsága. Az említett korosztályon kívül mások is szívesen töltik majd itt a 

szabadidejüket. Előreláthatólag a terület kihasználtsága az idősebb korosztályok 

megjelenésével 20-30%-kal is nőni fog. 

 

Térfigyelő kamerák kihelyezéséhez kapcsolódó közbiztonságra, környezetvédelemre, 

vagyonvédelemre vonatkozó tájékoztatók, megszervezése, lebonyolítása 

 

A Tudás és Információ akcióterületen megvalósuló fejlesztések mellett térfigyelő kamerák 

kihelyezésére is sor kerül. A Művelődési Központ közvetlen környezetében fejlesztésre 

szoruló zöldterületek védelmének érdekében, valamint a városközpont egyéb vagyonvédelmi 

szempontból értéket képviselő ingatlanai, utcabútorai védelme szempontjából fontos feladat 

ezen berendezések kihelyezése. 

A közbiztonság, környezetvédelem fontosságának, a közös értékeink védelmének érdekében 

szükséges a város óvodáskorú, iskoláskorú és a felnőtt korú lakosságának tájékoztatása, 
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figyelemfelkeltése. Ezen tevékenységek szervezett formában egy-egy korosztály részvételével 

az adott fejlesztések befejezése után kerülnek megrendezésre. A szóban forgó közbiztonságra, 

vagyonvédelemre, környezetvédelemre vonatkozó tájékoztatók a lakosság különböző 

korcsoportjai bevonásával 4-5 alkalommal kerülnek megrendezésre. A tájékoztatókon való 

részvétel alkalmával 268 fő óvodás korú, 638 fő általános iskoláskorú, 369 fő középiskolás 

korú, valamint 50-100 fő felnőtt korú lakossal számolunk. 

 

 

A Tudás és Információ akcióterületen megvalósuló SOFT elemek és azok 

kihasználtságának jövőbeni alakulása 

 

A Tudás és Információ akcióterületen megvalósuló fejlesztések fontos hozzátartozó elemei az 

ún. SOFT elemek melyek főként a lakosság tájékoztatásával, információáramlással, képzések 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak. Ilyen jellegű tevékenységek a 

következők: 

- Bácska Helyi Termék Kiállítás kialakítása, megszervezése és lebonyolítása 

- - Első Bácska Helyi Termék Vásár megszervezés és megrendezése - lebonyolítása 

- - Bácska Helyi Termék Klaszter kialakításához és megszervezéséhez kapcsolódó 

tevékenységek 

- - Bácska Kincse helyi termék védjegy rendszer kialakítása és bevezetés 

- Városmarketing Koncepció kialakítása 

- CKÖ közművelődési szakember képzése 

- Roma kulturális napok megszervezése, lebonyolítása 

 

Piaci igények, lehetőségek felmérése 

A problémák feltárásán túl fontos megvizsgálni a fejlesztési célhoz kapcsolódó igényeket, ami 

a lehetőségek kihasználásához vezethet. A piaci igényfelmérés azért is lényeges, hogy 

megállapítható legyen, hogy a teljes beruházási program iránt valós kereslet lesz-e, azaz lesz-

e használója (pl. használója, lakója, bérlője) a támogatás hatására kialakításra kerülő 

fejlesztéseknek (mind a köz, mind a magánszféra beruházásai vonatkozásában). Fontos a 

kihasználtság tekintetében is megállapításokat tenni. 

Az igények, lehetőségek felmérést projektelemenként célszerű vizsgálni. A következőkben az 

egyes elemek piaci igénye kerül bemutatásra. 



 35 

Piac területe: A piaci elárusítóhelyként funkcionáló területen az árusítás heti két alkalommal 

hétfőn és pénteken történik. Ezeken a napokon a jelentős számú helyi lakos mellett nagy 

számban látogatnak el a kistérség más településeiről is Bácsalmásra. A vásárlók és az 

elárusítók száma igen magas, lefedi a kistérség lakosságát. Azonban a piac területének 

állapota nem megfelelő. A terület burkolatának minősége nem felel meg a biztonságos 

közlekedési elvárásoknak, a felület egyenetlen, töredezett, tehát balesetveszélyes. A 

burkolatcsere által nemcsak biztonságos, de esztétikusabb környezet alakul ki. 

A terület használói többször kifejezték igényüket a teljes körű rekonstrukció iránt. 

A beavatkozás eredményeként a későbbiekben újabb fejlesztések következhetnek be, mely 

által a piacra látogató vásárlók, illetve árusok száma tovább fog növekedni, rendszeres 

vásárok megtartására alkalmas terület alakul ki. 

 

Művelődési Központ: A Központban megtartott rendezvények időszakosak, számuk 

elenyésző, látogatottságul igen alacsony. A különböző rendezvények megtartása mellett az 

épület kisebb helyiségeiben gyermek és felnőtt oktatás, civil szervezetek összejöveteleinek, 

illetve kiállítások szervezésére is sor kerül. 

Bácsalmás Város lakosságának véleménykutatása során a közművelődés, oktatás is szerves 

részt kapott. A lakosság igényét fejezte ki egy kulturált környezet iránt, ahol színvonalas 

kulturális, művelődési rendezvények kerülnek megtartásra. A rendezvények kapcsán 

megjelent a rendszeresség, magas tartalom.  

A városközponti funkció erősítése mellett ezen fejlesztéssel lehetőség nyílik a tudás és 

információ áramlás biztosítására a kistérség lakossága számára.  

Jelenleg a Művelődési Központ épülete leromlott állapotú, nem felel meg a mai kor 

követelményeinek. Az épület építészeti és belső berendezései tekintetében is egyaránt 

felújításra szorul. 

A tervezett fejlesztések során megújításra kerül az épület, illetve a berendezések egy része is. 

Ennek következtében több rendezvény megtartására kerülhet sor, illetve új funkciók 

betelepülésével az egyéb helyiségek kihasználtsága is növekedni fog. Az újabb rendezvények 

révén az intézmény látogatottsága növekedni fog.. Mindezek eredményként az épület 

kihasználtsága jelentősen növekedni fog. 

 

Zöldfelületek: A közvélemény kutatások elemzése során megoldandó problémaként és 

kielégítendő igényként jelentkezett a város zöldfelületeinek és parkjainak a rekonstrukciója - 

felújítása. Jelen akcióterületi tervben beruházással érintett zöldfelületek jelenlegi állapota, 
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növényzete a folyamatos gondoskodás ellenére sem megfelelő, esztétikai szempontból 

felújításra szorul. A terület kihasználtságára jellemző hogy főként a város fiataljai látogatják, 

tanítási időben és azon kívül főként ők tartózkodnak ezeken a területeken.  

Az érintett zöldfelületek megújításának eredményeként javul a városkép, illetve a terület 

kihasználtsága. Az említett korosztályon kívül mások is szívesen töltik majd itt a 

szabadidejüket. 
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III. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 
 
 

III.1. Az akcióterület fejlesztés céljai 
 

A fejezet célja, hogy az akcióterület helyzetelemzését követően meghatározza a feltárt 

problémák megoldását célzó stratégiát, meghatározza az akcióterületi fejlesztés céljait, melyet 

az adott akcióterületi terv megvalósításával el kíván, és el is tud érni a város. 

Szükséges a célokat mutatók (indikátorok) segítségével számszerűsíteni, illetve rögzíteni azt a 

célállapotot, amelyet az önkormányzat a fejlesztések megvalósítása révén elvár egy jövőbeni 

időpontban. 

Az akcióterület céljait a helyzetelemzésből kiindulva, arra támaszkodva került kidolgozásra. 

A célok meghatározásakor fórum biztosította a lakosság, illetve a különböző szektorok 

véleménynyilvánítási lehetőségét. 

Az akcióterület fő célkitűzése: Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók 

megjelenésének támogatása és a meglévő funkciók megerősítése olyan városi területeken, 

ahol a városok központi szerepe nem érvényesül megfelelően, illetve olyan városrészeken, 

ahol kihasználatlan, elhanyagolt, de értékes épített örökség részét képező épületek találhatóak. 

 

Az akcióterület fejlesztésének célját, részcéljait és az azokat mérő mutatók összefüggései az 

alábbi táblázatban kerülnek összefoglalásra. 

 
 

Átfogó cél és specifikus célok Indikátor megnevezése 

Átfogó cél:  
Versenyképes helyi gazdaság  Bruttó hozzáadott érték növekedés 
Élethosszig tartó tanulás, művelődés 
támogatása 

Iskolai végzettség növekedése 

Hatékony közigazgatás Közigazgatási ügyintézés rövidülése 
Specifikus célok:  

Városközponti funkció erősítése Új városi funkciók száma 
Tudás és Információ biztosítása Képzések száma 
Gazdasági aktivátor szerep betöltése Teremtett munkahelyek száma 
Forrás: önkormányzati adatbázis 
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A városközpont funkcióbővítő fejlesztése, a hiányzó funkciók pótlása az egész város 

fenntartható fejlődésének kulcskérdése. A Tudás és Információs Akció Területnek, mint a 

városközponti magjának biztosítania kell az tudás és az információ áramlását. Katalizáló és 

generáló erőként kell hajtania szűkebb értelemben az akció terület tágabb értelemben a város 

gazdasági és társadalmi fejlődését. Hozzá kell járulnia a foglalkoztatás növeléséhez, az iskolai 

végzettség növekedéséhez, a népesség megtartó erő és új funkciók betelepedésének 

erősítéséhez. 

A fenti táblázatban meghatározott átfogó és speciális célok mind ezen törekvések elérését 

jelentik. A tervezett beavatkozások mindegyike a célok elérését szolgálják. 

 

III.1.2. Az akcióterület beavatkozásai 
A fejezetben bemutatásra kerülnek azok a beavatkozások, melyek megvalósításával a kitűzött 

célok elérhetőek, és melyeket Bácsalmás Város Önkormányzat és partnerei az akcióterületen 

az elkövetkezendő években elvégeznek, vagy terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, 

társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében. Az alábbi táblázat segítségével 

megjelenítésre kerülnek a funkcióbővítő város rehabilitáció ROP pályázat keretében 

megvalósítani kívánt fejlesztések mellett a közszféra további város rehabilitációs projektjei, 

valamint a magánszféra beavatkozásai – fejlesztései is. 

 
Fizikai, infrastrukturális beavatkozások 

 

Beavatkozás jellege Beavatkozás megnevezése 

Városrehabilitációs állami támogatás 

keretében megvalósítandó beavatkozások  

Tudás és Információs Központ kialakítása 

 1. Projekt elem: Művelődési ház 

rekonstrukciója, funkcióbővítés 

 2. Projekt elem: Piac rekonstrukció 

 3. Projekt elem: Zöldfelület felújítás 

 4. Projekt elem: Térfigyelő kamerák 

elhelyezése – városi közbiztonság 

növelése 

 5. Projekt elem: Soft elemek a terület 

fejlődéséért 
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Magánszféra beavatkozásai a közszféra 

fejlesztése nyomán 

Kereskedelmi üzlethelyiségek 

rekonstrukciója 

 Kereskedelmi szálláshely kialakítása 

 Új kereskedelmi üzlethelyiségek kialakítása 

 Csomagoló üzem létesítése 

 

Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a 

közszféra fejlesztései 

Piaci vásárcsarnok építése 

 Gyűjtemények Háza rekonstrukciója 

 Vörösmarty Általános iskolai tagintézmény 

rekonstrukciója 

 Központi óvoda rekonstrukciója 
 

 Integrált szolgáltató központ 
kialakítása 

 Kistérségi egészségügyi központ fejlesztése 

Forrás: saját önkormányzati adatbázis 

 

III.1.3. Az önkormányzat város rehabilitációs célok elérését szolgáló nem 
fejlesztési jellegű tevékenysége 
 

− beépítési javaslat elkészítése: a tervezett fejlesztések nem tartalmaznak új beépítést, ennek 

megfelelően beépítési javaslat készíttetése nem releváns,  

− rekonstrukciós műszaki tervek,  

− kertépítészeti koncepciótervek (a megújításra kijelölt zöldterületek vonatkozásában), 

− műszaki támogatás: a településrendezési terv módosítása nem szükséges a tervezett 

fejlesztések megvalósításához,  

− önkormányzat és a beruházók igényeinek egyeztetése, (a lakossági fórum és a workshop 

keretében, valamint személyes megkeresések nyomán az egyeztetés lezajlott),  

− városi marketing stratégia kidolgozása javasolt a kedvezőbb kommunikáció 

kialakításához, elsősorban a turizmus, valamint a gazdasági szervezetek ösztönzésére,  

− szolgáltatási igények célcsoportjainak azonosítása, felmérése, (helyi lakosság 

szolgáltatások szerinti igénye, felmérése) 
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− együttműködés közlekedési, környezetvédelmi, stb. hatóságokkal; a településrendezési 

terv módosítása során az egyeztetésre sor kerül, az előzetes véleménykérelem 

gyakorlatának megfelelően,  

− az ösztönzi a funkcióvesztett, kiüresedett, használaton kívüli épületek hasznosításának 

előnyben részesítését (ösztönzés) 

− az önkormányzat tervezi a tervalku gyakorlatának beépítését a helyi építési szabályzatába 

a magántőke ösztönzésére.  

 

 

A város, illetve városrész és akcióterület fejlesztése során nem elég csak fizikai infrastruktúrát 

fejleszteni. Szükség van „Soft” fejlesztések végrehajtására is, amelyek kiegészítik, felerősítik 

a fizikai beavatkozás hatásait, a bennük rejlő lehetőséget. Mindezen tervezett „Soft” elemek a 

városban illetve a térségben eddig nem lévő innovatív kezdeményezések, melynek 

nagymértékben hozzájárulnak a gazdaság élénkítéséhez, a helyi identitás tudat és a társadalmi 

kohézió erősítéséhez, a város térségen kívüli kapcsolatainak kiépítéséhez. 

 

Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza az akcióterületen tervezett fejlesztéseket mind 

három beavatkozási kategóriában. 
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A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése  
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ció 
biztosítá
sa 

 

Gazdasá
gi 
aktiváto
r szerep 
betöltés
e 

     X X X X   

Tudás 
és 
Inform
ációs 
Közpo
nt 

            

ROP 
támogatással 
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Magánforrás
sal (ROP 
projekttel 
párhuzamos
an, vagy 
ROP projekt 
hatásaként) 

1.Kere
skedel
mi 
üzlethe
lyisége
k 
rekonst
rukciój
a 

2.Kere
skedel
mi 
szállás
hely 
kialakít
ása 

3.Cso
magoló 
üzem 
létesíté
se 

4.Új 
kereske
delmi 
üzlethe
lyisége
k 
kialakít
ása 

Gazdasá
gi 
aktiváto
r szerep 
betöltés
e 

 

 

Gazdasá
gi 
aktiváto
r szerep 
betöltés
e 

 

Gazdasá
gi 
aktiváto
r szerep 
betöltés
e 

 

Gazdasá
gi 
aktiváto
r szerep 
betöltés
e 

    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Közszféra 
fejlesztése 
akcióterületi 
fejlesztés 
hatásaként 

1. Piaci 
vásárcs
arnok 
építése 

 

2.Gyűjt
emény
ek háza 
rekonst
rukciój
a 

3.Vörö
smarty 
Általán
os 
Iskolai 
taginté
zmény 
rekonst
rukciój
a 

4.Közp
onti 
Óvoda 
rekonst
rukciój
a 

5. 
Integrá
lt 
szolgál
tató 
közpon
t 

6.Kisté
rségi 
egészsé
gügyi 
közpon
t 
fejleszt
ése 

Gazdasá
gi 
aktiváto
r szerep 
betöltés
e 

 

Városkö
zponti 
funkció 
erősítés
e 

 

 

Tudás 
és 
Informá
ció 
biztosítá
sa 

 

Tudás 
és 
Informá
ció 
biztosítá
sa 

 

 

Városkö
zponti 
funkció 
erősítés
e 

 

 

Városkö
zponti 
funkció 
erősítés
e 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  X   

 

 

 

 

 

X 

  

Forrás: saját önkormányzati adatbázis 
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III.1.4. Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról 
 

A tervezett beruházások funkciójuk alapján ERFA által támogatható projektek (gazdasági 

funkciót, közösségi funkciót, városi funkciót és közszféra funkció erősítő projektek, valamint 

„soft” elemek).  

 

Tevékenység 
típusa 

Gazdasági 
célú 

Városi 
funkciót 
erősítő 

Közösségi célú 
„Soft” 

tevékenység 

ESZA-
típusú 

tevékenység 
Finanszírozó 
strukturális 
alap 

ERFA ERFA ERFA ESZA ESZA 

Projektelem 
neve 

Piac 
rekonstrukció 

Térfigyelő 
kamerák 

Művelődési 
ház 
rekonstrukciója 

Bácska 
Helyi 
Termék 
Vásár 
 

 

Projektelem 
helyszíne 

Bácsalmási 
Piac 

Szent János 
u.9.; Gróf 
Teleki J. u.; 
Rákóczi út; 
Dob u.; 
Hősök tere 

Művelődési 
Ház Bácsalmás 
Szent János u 

Művelődési 
Központ 

 

hrsz. 1042 1987, 1997/1, 
1042, 2056, 
1273 

1987 1987  

Projektelem 
neve 

Fagyizó 
rekonstrukció 

Zöldfelületek 
felújítása 

 Üzletember 
találkozó 
 

 

Projektelem 
helyszíne 

Művelődési 
Ház 
Bácsalmás 
Szent János u 

Művelődési 
Ház előtti, 
melletti 
területek, 
Polgármesteri 
Hivatal előtti 
területek, 
piac területe                                                                  

 Bácska 
Kincse 
Védjegy 
 

 

hrsz 1987 1987,1997/1, 
1042 

 Bácska 
Helyi 
Termék 
Kiállítás 
 

 

Projektelem 
neve 

   CKÖ 
eredményes 
működtetése 
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Projektelem 
helyszíne 

   Művelődési 
Központ 

 

hrsz    1987  
Forrás: saját önkormányzati forrás 

 
A fenti táblázat tartalmazza a funkcióbővítő város rehabilitációs pályázat keretében 

benyújtani kívánt Tudás és Információ Központ kialakítása című beavatkozás projekt elemeit. 

A táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy a gazdasági, közösségi és városi funkciót 

erősítő infrastrukturális beavatkozás mellett jelentős soft típusú beavatkozást is tervez az 

önkormányzat.  
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Összefoglaló indikátor tábla 

 

A célokhoz rendelt mutatók mellett, és az útmutató által előírt kötelező indikátorok mellett 

szükséges minden tevékenységre vonatkoztatva szerepeltetni számszerűsített output mutatót.  

Mutató neve 

Mutató 
típusa 

(output/e
redmény) 

Mérték
egység 

Bázis 
érték 

Minimálisa
n elvárt 
célérték, 

amennyiben 
pályázati 
felhívásban 
megadva 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Célérték 
a 

megvalós
ítási 

időszak 
végén 

Célérték 
az 5 éves 
kötelező 
fenntartá
si időszak 
végén 

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésén

ek 
módszer
e és 

gyakoris
ága 

Városrehabilitáci
ós beavatkozások 
által érintett 
terület nagysága 
(ha) 

output ha 2010  2012 0,54 0,54 Építési 
napló 

Évente 

Támogatással 
érintett lakosok 
száma a 
rehabilitált 
településrészeke
n (fő) 

output fő 2010  2012 1194 1194 KSH Évente 

A konstrukció 
keretében 
megőrzött 
munkahelyek 
száma (db) 

output fő 2010  2012 3 3 Önkormá
nyzat 

Évente 

A konstrukció 
által teremtett 
munkahelyek 
száma, állandó és 
időszakos, 
közvetett és 
közvetlen 
500 m Ft 
projektnagyságig
/ 
1 Mrd Ft 
projektnagyságig
/ 
1 Mrd Ft 
projektnagyságo
n felül 

output fő 2010  2012 3 3 Önkormá
nyzat 

Évente 
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Új városi 
funkciók 
betelepedése/  
a fejlesztés 
nyomán elérhető 
(köz- és 
profitorientált) új 
típusú 
szolgáltatások 
száma a projekt 
által érintett 
településrészen 
(db.). Az új 
funkciók, 
szolgáltatások 
megnevezésével 
 
A projekt révén 
megerősített 
funkciók száma 
(köz- és 
profitorientált 
szolgáltatások 
száma a projekt 
által érintett 
településrészen) 
(db.). A 
megerősített 
funkciók, 
szolgáltatások 
megnevezésével 

output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
output 

db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

db 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 

 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Önkormá
nyzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkormá
nyzat 
 

Évente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évente 

Létrehozott 
munkavégzésre 
használt 
szintterület (m2) 
(iroda, 
kiskereskedelmi 
egységek, 
szolgáltató 
egységek, piac, 
stb.) nagysága. 
Tételesen 
felsorolva. 

output m2 2010  2012 819,67 819,67 Építési 
napló 

Évente 

Létrehozott 
közösségi 
szintterület 
nagysága (m2)  

output m2 2010  2012 91,94 91,94 Építési 
napló 

Évente 

A támogatott 
projektek 
eredményeként 
elért energia 
megtakarítás  

eredmény % 2010  2017 30% 30% Önkormá
nyzat 

Évente 

Lakossági 
elégedettség (%) 

eredmény % 2010  2017 50 60 Kérdőíve
k, Interjúk 

Évente 

Akcióterületen 
letelepedő KKV-
k száma 

eredmény db 2010  2017 56 60 KSH Évente 
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Fenntartható 
városmarketing 
és társadalmi 
akciók száma  

eredmény db 2010  2017 2 2 Önkormá
nyzat 

Évente 

 
Forrás: saját önkormányzati adatbázis 
 

A fenti táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy az output indikátorok mellett jelentős 
számú eredményindikátorok kerültek megjelölésre.  

Ezen tendencia oka kettős: 

1. Az önkormányzat innovatív módon kívánja kezelni a városfejlesztési beavatkozásokat. 

Nem önmaga kívánja megoldani, hanem az alapfeltételeket, alapinfrastruktúrákat 

akarja megteremteni. 

2. Érdekeltté és aktívvá kívánja tenni a helyi civil – gazdasági szektort a város és az 

akció terület fejlesztésében. Nagyszámú fejlesztésre kívánja ösztönözni a 

magánszektort. 
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III.2 A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása 
 
 
 
A következő táblázat a ROP által támogatott tevékenységeket mutatja be, a Kistérségi 

Székhely Integrált Fejlesztése - Tudás és Információs Központ Projekt elemenkénti 

bontásban: 

 

Tevékenység neve Piac rekonstrukció 

Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Rákóczi  Házszám: Helyrajzi szám: 
1042 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- 100%-os Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Támogatható tevékenység az útmutatóban: Piac, piaccsarnok 
épületének korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, 
belső terek kialakítása, indokolt esetben új építése 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Gazdasági funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A piac területének teljes rekonstrukcióján keresztül balesetmentes 
közlekedés biztosítása és gazdaságélénkítés 

Megvalósulást mérő 
indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Felújított piac területe m2 
Lakosság elégedettség: 50% 
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Tevékenység szakmai leírása  A jelenlegi balesetveszélyes, felületi mállásokkal, süllyedésekkel és 
kátyúkkal tűzdelt térbeton burkolat, mint alapréteg megtartásra kerül. E 
burkolatra kerül elhelyezésre egy lejtésadó ágyazati réteggel a tervezett 
beton térkő burkolat. 
A feltáró út jelenlegi sérült, illetve megsüllyedt kiemelt szegélyei 
elbontásra kerülnek, helyettük új kiemelt szegélysor készül.  
Figyelemmel, hogy a térburkolattal érintett déli oldalon gyalog- és 
kerékpárút kialakítása van tervezve, a felújítandó burkolat kialakítása 
ennek megfelelően történik, a szükséges hely és burkolatszín a városi 
kerékpárút hálózathoz hasonló módon kerül kialakításra. A burkolat 
fajtáját is ennek megfelelően választottuk meg. 
A fejlesztés során a jelenlegi beton asztalok megmaradnak, azok 
elbontásával nem számoltunk, a megemelkedő szint miatt azok 
magassága csökkenni fog. 
A térburkolat csatlakozása a párhuzamos Rákóczi u. aszfalt burkolatú 
útjához történik. A megemelkedő burkolatmagasság miatt az út mentén 
annak víztelenítéséről 5 db. új öntöttvas ráccsal ellátott víznyelő 
építésével gondoskodunk. A térburkolat víztelenítését a burkolat 
középső részén húzódó feltáró úton elhelyezett meglévő 5 db. víznyelő 
akna és a csatlakozó már meglévő csapadékvíz csatorna oldja meg. 
Mind a víznyelő, mind a jelenlegi burkolatban lévő egyéb közművek 
aknáit a kivitelezés során szintre kell emelni. 
A fejlesztés során a jelenlegi elöregedett fasor kivágásra kerül (a 
gyalog- és kerékpárút helyigénye miatt amúgy is kivágandó lenne) és 
egy új zöldsáv kerül kialakításra kerti szegélyek felhasználásával a 
burkolatsíkban.  E füvesítendő zöldsávban és a térburkolat út felé eső 
részén a megfelelő nyári hőérzet biztosítása érdekében új gömbkoronás 
fák kerülnek telepítésre. (27 db.)  
Említett zöldfelületi részen kerül kiépítésre a későbbiek során a járda és 
kerékpárút megvilágítását is biztosító díszvilágítás (kandeláber sor). A 
fák telepítési helyét is ennek megfelelően határoztuk meg. 
A térkő burkolatokat a jelenlegi városi burkolatokkal harmonizáló 
színösszetétellel tervezzük kialakítani. A gyalogos forgalommal érintett 
és értékesítési területeket őszi lomb színű térkővel, a kerékpáros és 
időszakos gépjárműforgalommal érintett részeket szürke színű térkővel 
tervezzük kialakítani. 
Bácsalmás Önkormányzati Közszolgáltató Kft végzi az üzemelési 
karbantartási feladatokat a piac területén. 

Célcsoport bemutatása  Lakosság, Vásárlók, elárusítók 
Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

A piac járófelületét jelenleg beton borítja, amely megrepedezett, 
töredezett, egyenetlen. Mindezek mellett nagy a balesetveszély. A 
piac területét használó vásárlók és eladók is igényüket jelezték a 
burkolat rekonstrukciójára. A felújítást nem csak esztétikai hiba 
indokolja, hanem a jelentős balesetveszély, valamint a jelenlegi 
helyzet nehezíti az elárusítást is.  

Megvalósítás tervezett 
kezdete 

Év: 2011 Hónap: 06 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2011 Hónap: 09 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

16 999 061 Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

16 999 061 Ft 
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Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

8 499 530 Ft 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

50% 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

8 499 530 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

50% 

Projekt-előkészítés helyzete Rekonstrukcióhoz szükséges műszaki dokumentáció 
rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Műszaki tervek, hatósági engedélyek, közbeszerzés 

 

 

Tevékenység neve Művelődési Ház rekonstrukció 

Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Szent János Házszám: 9 Helyrajzi szám: 
1987 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- 100%-os Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Támogatható tevékenység az útmutatóban: Kulturális központ, 
művelődési intézmény épületének külső felújítása, átalakítása, 
bővítése; helyiségek, belső terek kialakítása, indokolt esetben új 
építése. 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közösségi funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Művelődési Ház rekonstrukció, funkcióbővítés. A megvalósított 
fizikai beavatkozással cél a lakosság komfort érzetének növelése, 
közösségi programok biztosítása megfelelő infrastrukturális 
háttérrel, többlet funkció biztosítása a lakosság számára. Jelenleg 
elérhető szolgáltatások színvonalának növelése. 

Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

-Új városi funkciók betelepedése/  
a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú 
szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen. 2 db 
-Létrehozott közösségi szintterület nagysága (m2) 
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Tevékenység szakmai leírása  Színházterem: burkolat csere, 355 helyett 288 db nézői székek 
cseréje, közlekedés biztosítása 
Színpad: burkolatának teljes felújítása, lépcső felújítása, öltözők 
rekonstrukciója és több funkcióssá tétele, színpad technika 
rekonstrukció új eszközök beszerzésével, zenekari árok befedése, 
kamara mozi kialakítása. Audiovizuális (hang és vetítő) rendszer, 
fénytechnika korszerűsítése. 
Az épület utólagos hőszigetelése, újra vakolása, nyílászárók 
cseréje. Belső átalakítások: Két különálló irodahelyiség – 
vizesblokk kialakítása, használaton kívüli helyiség táncteremmé 
történő átalakítása, rendezvények megtartásának infrastrukturális 
hátterének megteremtése, folyosók átalakítása, helyiségek 
átalakítása új funkcióknak megfeleltetés céljából 
Felújításra kerülnek a belső nyílászárók, a burkolatok. 
Udvar: fedett szabadtérként való kialakítása, 
Gépészeti és villamossági rekonstrukció.  
Összességében a művelődési ház teljes felújítása valósul meg, 
igazodva az új illetve többlet funkciókhoz. 

Célcsoport bemutatása  Lakosság, KKV szektor 
Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

A művelődési ház épületének jelenlegi műszaki állapotát 
vizsgálva több ponton is bizonyítható a felújítás indokoltsága. Az 
épület épületgépészete nem felel meg sem a tevékenységnek sem 
a lakosság elvárásának, sem a kor követelményeinek. Ennek 
érdekében az épület egészét fel kell újítani mint építészetileg 
mind épületgépészetileg. 
A jelenlegi állapotában nem képes betölteni a közösségi 
funkciókat, nem tud megfelelő színvonalú programokat 
biztosítani a lakosság számára. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: 06 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2012 Hónap: 11 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott tevékenységre 
vonatkozóan (Ft) 

228 556 773 Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

228 556 773 Ft 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

202 104 455 Ft 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

88% 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

26 452 318 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

12% 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervdokumentum és kiviteli tervek elkészítése 
folyamatban 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Műszaki tervek, hatósági engedélyek, közbeszerzés 
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Tevékenység neve Zöldfelületek felújítása 

Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Szent János 
Gróf Teleki J. 
Rákóczi út 

Házszám: Helyrajzi szám: 
1987, 1997/1, 1042 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- 100%-os Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Támogatható tevékenység az útmutatóban: Közterek, parkok, 
játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, 
bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése, mosdó 
felújítása, 
kialakítása 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Akcióterület zöldterületének felújítása, a lakosság komfort 
érzetének növelése, településkép javítása. 
Esztétikus, virágokkal teli, évelő növényzettel tarkított zöldfelület 
felújítása. 

Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Felújított zöldfelület nagysága 900 m2 

Tevékenység szakmai leírása  Polgármesteri hivatal előtt található zöldfelületek felújítása: 
meglévő elburjánzott növényzet eltávolítása, automatikus 
öntözőrendszer kialakítása, füvesítés, esztétikus virágágyások 
kialakítása, megmaradó gömbkőrisek formázása. 
Művelődési központ épületének környezetében található 
zöldfelületek felújítása: hirdetőfal és kerékpártároló eltávolítása, 
jelenlegi növényzet eltávolítása, füvesítés, évelő növények 
telepítése, rózsakertek megújítása, Lantos lány szobor kiemelése 
virágágyás létrehozásával, rózsa virágágyások megújítása, 
automata öntözőrendszer kialakítása. 

Célcsoport bemutatása  Bácsalmás város lakossága, a városba látogatók 
Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

A megújult és teljes rekonstrukción átmenő művelődési házat 
körül vevő zöldfelület megújítása a városvezetés által 
meghatározott két követelménynek teljes mértékben megfelel. A 
város vezetésének és lakosságának kifejezett igénye a rendezett 
városkép, amely magas %-ban bír parkokkal, virágos kertekkel, 
gyepfelületekkel. A város központi területén levő művelődési ház 
épületének rekonstrukciója megköveteli a környező zöldterületek 
felújítását. A polgármesteri hivatal előtti virágos kertek felújítása 
nagy mértékben javítja a város megítélését és a különféle 
események hangulatát növelik 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2012 Hónap: 04 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2012 Hónap: 05 Nap: 31 
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Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

4 400 000  Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

4 400 000  Ft 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

3 960 000 Ft 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

90% 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

440 000 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

10% 

Projekt-előkészítés helyzete Elkészített akcióterületi zöldfelület felújítási program. 
Az akcióterületen felújítással érintett zöldfelületek kiválasztásra 
kerültek. A tervezett beavatkozás meghatározásra került. 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Műszaki tervek, hatósági engedélyek, közbeszerzés 

 

 

Tevékenység neve Térfigyelő kamerák elhelyezése 

Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Szent János; 
Gróf Teleki J. u.; 
Rákóczi út; Dob u.; 
Hősök tere 

Házszám: Helyrajzi szám: 
1987, 1997/1, 1042, 
2056, 1273 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- 100%-os Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Támogatható tevékenység útmutató szerint: Térfigyelő rendszerek 
kiépítése. 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Városi funkciókat erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Közbiztonság növelése, komplex városvédelmi rendszer 
kialakítása, melyet a rendőrség és a határvédelmi szervek 
együttesen használnak munkájuk során 

Megvalósulást mérő 
indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Kihelyezett térfigyelő kamerák száma: 6 db 
Térfigyelő rendszerrel ellátott terület nagysága: 1800 m2 
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Tevékenység szakmai 
leírása  

Az első lépés az infrastruktúra azaz a megfelelő minőségű IP 
hálózat kiépítése. A hálózat minőségét a megbízhatósága, átviteli 
sebessége, könnyű fejleszthetősége jelenti elsősorban. Az 
alkalmazott technológia sokfele lehet (optikai, rézalapú, vezeték 
nélküli megoldások) de mivel a közterületeken és a forgalmas 
helyszíneken nehézkes, és van ahol elképzelhetetlen a kábeles 
technológia, ezért a vezeték nélküli technológiát részesítjük 
előnyben. 
Ezt az infrastruktúrát lehet felhasználni a térfigyelő rendszer 
kiépítéséhez.  A mai technológiai szinten mind a kamerák mind a 
kamerák jeleit feldolgozó központok, illetve a rendszer felhasználói 
is ugyanerre a hálózatra csatlakozhatnak. A rendszer tervezésénél 
arra kell ügyelni, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő 
sávszélességek, illetve az adatátvitel biztonsága megfelelő szintű 
legyen. A videórendszer használója lehet egyrészt a rendőrség, 
amely sokkal hatékonyabban felügyelheti a rábízott település 
biztonságát. 
A telepített kamerák megapixeles IP kamerák. Ezek egy 5 Ghz-es 
eszköz segítségével csatlakoznak a bázisállomáshoz. Ez a 
bázisállomás tartalmaz 3 db schz-es szektorsugárzó antennát, amik 
összegyűjtik a kamerák képeit. Valamennyi kamera képét térfigyelő 
központban található videó szerverek, digitális rögzítők tarolják. Az 
itt összegyűjtött képet egy számítógépen vagy kijelzőn jeleníthetik 
meg. A központba kerülne egy számítógép, egy szünetmentes 
(UPS) egységre kötve. Ez a számítógép jelenítené és rögzítené a 
képeket a térfigyelő kameráról. Ebben a gépben egy 1000 Gb-os 
winchester lesz, amire - minőségétől függően - L-2bétftgzíthető, 
visszakereshető. hagyományos képek alsó és felső részén általában 
látható lényegtelen részleteket, így nem használ felesleges 
sávszélességet és tárhelyet. 
Szükséges eszközök (alaprendszer): 
- Központi rögzítő számítógép 
-22, lcd kijelző 
-5 Ghz-es bázisantennák 
-5 Ghz bázisegység 
-5 Ghz kliens antennák 

-5 Ghz klinens eszközök 

-Megapixeles ip kamerák (1,3 Mpixel) 

-egyéb szerelési kellékek 

A megvalósítás elemei: 

- kamerák beszerzése  

- az akcióterületen felállítandó kamerák helyszíneinek 
kijelölése - a kamerák elhelyezése biztonságosan, időjárási 
viszonyok, vandalitás elleni védekezésre 

- központi rendszer kiépítése a kamerák által bemutatott 
történések, események figyelésére, rögzítésére  

- térfigyelő rendszer kiépítése  
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Célcsoport bemutatása  Bácsalmás város lakossága, a városba (akcióterületre látogatók) 
Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Jelen funkcióbővítő városrehabilitációs fejlesztéssel érintett 
akcióterület a város központjában helyezkedik el. Ezen terület a 
legérzékenyebb a bűnözés és a vandalizmus területén. Itt 
találhatóak a műemlék épületek, a közszolgáltatásokat nyújtó 
épületek, ezen területnek a legnagyobb a lakosság általi 
látogatottsága. Mindezeket figyelembe véve fontos a terület 
térfigyelő kamerák általi 24 órás megfigyelése. 

Megvalósítás tervezett 
kezdete 

Év: 2012 Hónap: 06 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2012 Hónap: 06 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott 
tevékenységre vonatkozóan 
(Ft) 

3 625 000 Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

3 625 000 Ft 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

3 262 500 Ft 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

90% 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

362 500 Ft 

Biztosított saját forrás 
aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Saját forrás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

10% 

További források (Ft) Nem releváns 
További források 
megnevezése 

Nem releváns 

Projekt-előkészítés helyzete Rendszer megtervezésre került, a kamerák telepítésének helye 
kiválasztásra került. 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Műszaki tervek, hatósági engedélyek, közbeszerzés 

 

 

Tevékenység neve „SOFT” tevékenység 

Tevékenység gazdájának 
megnevezése 

Bácsalmás Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Szent János Házszám: 9 Helyrajzi szám: 
1987 

A tevékenység helyszínének 
tulajdoni viszonyai 

- Önkormányzati tulajdon 
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Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő 
szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása 
(hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és 
foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, 
kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). 
Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket 
teremtenek (pl. szociális gazdaság). Ez jelentheti a végrehajtás 
során való helyi foglalkoztatás, a fenntartás során intézményi 
vagy közterülethez kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezés (ESZA típusú). 
 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

„SOFT” 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ESZA 

Tevékenység célja Gazdasági kulturális aktivátor szerep betöltése 
Megvalósulást mérő indikátor 
(megnevezés, mértékegység, 
célérték) 

Bácska helyi termék klaszter: 
Termékvásár bemutató: 2 db, Üzletember találkozó: 2 db, A 
működés feltételeire vonatkozó tapasztalatcsere: 1 db 
CKÖ: 
Képzésben résztvevő száma: 1 fő Megtartott rendezvények 
száma: 1 db. A rendezvényeken résztvevők száma: 1500 fő 
 

Tevékenység szakmai leírása  Bácska Helyi Termék Kiállítás megszervezése és 
állandó látogathatóságának biztosítása annak érdekében, 
hogy a lakosság számára, a helyi termék népszerűsítésre 
kerüljön. 
- Bácska Első Helyi Termék Vásár megrendezése annak 
érdekében, hogy a város és a térség által előállított 
termékeket minél szélesebb körben való megismertetése 
váljon valóra, valamint hozzásegítsen a piaci lehetőségek 
kiszélesítéséhez. 
- Üzletember találkozó megszervezése a KKV szektor 
számára a tapasztalatcsere és a kapcsolatépítés jegyében. 
- Bácska – Kincse Helyi Védjegy és minősítési rendszer 
kialakítása és engedélyeztetése a versenyképes helyi 
gazdaság segítése érdekében. 
- Bácska Helyi Termék Klaszter kialakítása és a hozzá 
 kapcsolódó termelő-áru adatbázis kialakítása 
- CKÖ közművelődési szakember képzése 
- CKÖ – Roma kulturális napok megszervezése, 
lebonyolítása 
 

Célcsoport bemutatása  Lakosság,  
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Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Város új funkcióval való bővítésekor kiemelkedő szerepet kapnak 
a kapcsolódó „soft” elemek. Fontos a kapcsolatépítés, a különféle 
kiállítások, vásárok megszervezése. Ennek érdekében és az új 
funkciók kiegészítése érdekében kerültek megtervezésre a soft 
elemek. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: 12 Nap: 01 
Megvalósítás tervezett vége 
(év, hónap, nap) 

Év: 2012 Hónap: 11 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 
összege az adott tevékenységre 
vonatkozóan (Ft) 

5 790 000 Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

5 790 000 Ft 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás nagysága 
(Ft) 

5 211 000 Ft 

Támogatás aránya az összes 
elszámolható költségből 
(Támogatás összege/összes 
elszámolható költség) (%) 

90% 

Biztosított saját forrás 
nagysága (Ft) 

579 000 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 
az összes elszámolható 
költségből (Saját forrás 
összege/összes elszámolható 
költség) (%) 

10% 

További források (Ft) Nem releváns 
További források megnevezése Nem releváns 
Projekt-előkészítés helyzete A projekt elem megvalósításához szükséges dokumentumok 

elkészültek 
Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

Nem releváns 

 

 

Projekt elemek szöveges bemutatása 

 

A projekt elemek szöveges bemutatása fejezetben elsősorban a kiegészítő információk 

megadását tekintettük elsőrendűnek a korábban (fentiekben ismertetett) adatok ismétlésének 

lehetőség szerinti elkerülésével.  

 

1. Projektelem: Művelődési ház rekonstrukció 

 

Tetőfelújítás 
Az épület a jelenlegi formájában megtartva kerül felújításra. A meglévő lapostető szigetelést 

teljes mértékben el kell bontani, a teljes tetőfelületen új lapostető szigetelés készül korszerű 

vastaglemezes kivitelben. Födémjavítást nem tartalmaz a költségvetés, mivel súlyos beázás 
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nyomokat nem tapasztaltunk a felmérés során. A régi vízszigetelés és rétegrend eltávolítása 

után átvizsgálásra kerülnek a teherhordó elemek különös tekintettel a színházterem födémét 

alkotó pallózásra. Szükség esetén egyes pallók cseréje, vagy pótlása is indokolt lehet. 

Indokolt lehet a részletes statikai vizsgálat az előtetők statikai állapotára is, itt komolyabb 

beázás nyoma látható. 

 
A színházterem 
Padozatának átalakítása rendezvényteremmé az előzetes becslések alapján túlzott 

költségekkel járna, ezért elmarad. Burkolatot a szükséges helyeken javítjuk. 

A széksorok sortávolsága szűkös, de ez olyan adottság, amin a padozat átépítése nélkül nem 

lehet változtatni. A régi széksorok helyére kényelmesebb új széksor kerül beépítésre. 

A jobb nézőtéri közlekedés érdekében a két középső ajtó vonalában a közlekedőterületet egy 

sor kiszedésével megszélesítjük 

A terem hossztengelyében is egy feltöltő utat kell létesítünk (azaz a nézőteret így négy 

szektorra osztjuk). Az út szélessége 3 illetve 4 széknyi esz (feles eltolással vannak egymás 

mögött a széksorok), azaz minimum 180 cm. 

 

Színpad 
A színpad burkolata teljes egészében felújításra kerül. 

A nézőtérről a színpadra vezető lépcsőket mindkét oldalon kiszélesítjük jelenlegi kialakítása 

szűkös és balesetveszélyes. Öltözőként a színpad mögötti helyiségek használhatók. Az egyik 

öltöző helyiség belső burkolatait és nyílászáróit hangszigetelt kivitelben kell elkészíteni, így a 

helyiség dobteremként is használható. 

A színpadtechnika részleteit egy ebben dolgozó szakember szakvéleménye alapján kell 

kialakítani. A színpad -nézőtérről nézve- jobb oldalán a függöny takarásában egy 

keverőhelyiség készül a színpadi előadások lebonyolításához. 

A zenekari árok befedése: Mivel a színháztermen és a nézőtéren építési engedélyhez között 

munkálatokat nem végzünk, az árok befedését is szerelt jellegű elbontható kialakítással 

oldottuk meg. Az így kialakított sávban színpadi kellékeket helyeznek el. Mozi lehetősége: a 

korábbi nagy létszámú mozielőadásokra nincs igény. Jelen fejlesztési terv a mozi kialakítását 

nem tartalmazza. 

Nyugati épületszárny 
A jelenlegi vörös téglaburkolat eltávolítása szükséges ~450 m2 (B.30 kitöltőfal van mögötte) 

új külső alapvakolatot kell felhordani. 

Teljes hőszigetelés a homlokzatokon (polisztirol alapú min. 8cm-es hőszigetelés, pontonként 
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ragasztva), a hőszigetelésre tégla alakú burkolólapok ragasztva. Színt és megjelenést, konkrét 

burkolatminta alapján egyeztetjük. Lábazati hőszigetelés: ugyanaz, mint a fali rendszer, 

színeltéréssel.  

NYÍLÁSZÁRÓCSERE 

Fokozott hőszigetelésű ablakrendszert építünk be az egész épületen  az üveg U=1,1 W/m2°K, 

a keret U=1,4 W/m2°K nél magasabb (azaz rosszabb) értékű nem lehet. 

A nyílászárók külső felülete festett/fóliás lesz. A nagy forgalmú bejárati ajtók vasalata, 

merevítése a funkciónak megfelelő legyen. A nyugati és a déli oldalon az új nyílászárókhoz 

hőszigetelt, tokra építhető redőnyt kapnak, a helyiségek használhatósága megköveteli az 

árnyékolás és a sötétítés lehetőséget. 

BELSŐ ÁTALAKÍTÁSOK 
A délnyugati épületsarkon önállóan is használható irodablokkot alakítottunk ki, önálló 

vizesblokkal, két különállóan is használható irodával. Az irodák a művelődési ház zárva 

tartása esetén is elérhetők a külső ajtóval. 

A délnyugati irodablokk keleti oldalán lévő jelenleg pihenőként funkcionáló helyiséget 

táncteremmé alakítottuk. A padlóburkolatot cserélni kell, és a keleti oldalfalára teljes felületen 

tükör burkolat készül. 

A nyugati szárnyon három helyiség összenyitásával egy nagyobb rendezvényteret hoztunk 

létre. A megfelelő léghangzárású harmonikaajtóval elválasztva két külön teremként is 

használható. 

Az északnyugati épületsarkon a meglévő porta és táncterem összenyitásával egy nagyobb 

iroda alakul ki, ahol 4-5 főnek lehet megteremteni a munkavégzés lehetőségét. A helyiségből 

rálátás van az előcsarnokra. 

A nyugati szárny folyosóján új függesztett álmennyezet készül. Az újonnan megjelenő 

gépészeti vezetékek eltakarása érdekében szükséges. Az álmennyezet kazettás szerelhető 

kialakítású hogy a későbbiekben a gépészeti vezetékek hozzáférhetőek legyenek.  

A színházterem keleti oldalán lévő folyosót össze kell nyitni a belső udvarral. A folyosó 

jelenlegi kialakításával és méreteivel teljesen használhatatlan.  A színházterem keleti fala 

ezzel külső fal lesz, amit az épület egyéb homlokzatán is alkalmazott külső hőszigeteléssel 

látunk el. 

Előcsarnokban kiállítás rendezésre paravánrendszert lehet felállítani (az engedélyezési tervet 

nem érinti) Az előcsarnokot a belső udvar nyugati oldalával párhuzamosan egy szerelt 

mozgatható válaszfallal választjuk ketté. Az udvari oldal presszóval való összenyitása 

nagyobb rendezvények rendezésére ad lehetőséget. 
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Az előcsarnokban lévő emeletre vezető lépcső alatt információs pult (helyiséget) kap helyet. 

Kazánháznál a helyiséget bővítettük, önállóan megközelíthető és használható, önálló 

mérőórákkal felszerelve. A jelenleg nyitott pince egy részére (a meglévő minta alapján) új 

födém készül, az így kialakult új helyiség alapterületét növeli. 

Jelenleg a pincében 30-40cm-es víz áll. A víz kiszivattyúzása után – két hetes ellenőrző 

időszak után - a pince alkalmas az alternatív fűtőanyag (pellet) tárolására. A pince további 

beázását a szénledobó nyílások felett 8-10cm-es vasbeton fedlap készítésével küszöbjük ki. A 

vasbeton szerkezetre biztonsági okok miatt van szükség. Más anyag és kialakítás használata 

balesetveszélyes. 

A táncterem terem keleti falán új bejárati ajtó készül.  

Az emeleti gitárszobába új, acél szerkezetű lépcső készül a tetőtér megközelítésére. 

A tetőtérben 1db nagyobb helyiség kerül kialakításra, funkciója a későbbiekben dől el. 

Egyelőre padlástérként működik, emiatt megfelelő (acél keretes hőszigetelt acél) ajtóval kell 

ellátni. 

 
ÉPÜLETGÉPÉSZET 
A jelenlegi gázkazánok helyett három új gázkazán lesz betervezve. A kazánhelyiségben egy 

pellet-tüzelésű kazán is elhelyezhető (a pellet tárolása a korábbi széntároló helyiségben 

lehetséges). Radiátorokat lecseréljük. A szellőzés: a színházterem szellőzéséhez új 

szellőzőgép beállításával a régi légcsatornarendszer tkp. megfelelő. 

Általános szellőzést lesz biztosítva a nagyobb létszámot is befogadni képes helyiségekben 

 

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS 
A jelenlegi kialakítás megfelelő, vizes átépítés alapvetően nem szükséges. Felülvizsgálat után 

az egyes szaniter elemek cseréje lehetséges. A meglévő esővíz elvezető rendszer tisztítása 

mindenképpen szükséges. 

 
ELEKTROMOS ELLÁTÁS 
Az előzetes költségbecslés alapján az épület villamos hálózatának a teljes újratervezése és 

cseréje szükséges. Egyéb, funkciót is érintő változtatás nem szükséges, az udvar világítására 

és energiaellátására az átalakítási terv ki fog térni. 

 
GYENGEÁRAMÚ ELLÁTÁS 
Tűzjelző berendezés tervezése.   

- számítógépes hálózat, egyéb belső kommunikációs hálózat felügyeleti rendszer (belső 

kamerák, mozgásérzékelők): 
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- a rendszerek helyigényét (védőcsövezését) az elektromos kiviteli terv tartalmazni 

fogja, a hálózat telepítését a rendszert szállító cég végzi 

- akadálymentesítéshez, meneküléshez kapcsolódó irányjelzők, lámpák elhelyezése 

(ezek csövezését az elektromos terv tartalmazza, de a vezetékeket és a szerelvényeket 

nem). 

 
BELSŐ BURKOLATOK, VAKOLATOK 
Falburkolatok:  

-
 festések: Az épületben teljes belső oldalfali és mennyezeti festés szükséges. ~3500m2 

- Vakolások: Az oldalfalak vakolata viszonylag elfogadható állapotban van. 

Vakolatokat a sérült helyeken javítani kell, szükség esetén akár nagyobb felületek 

leverésével és újravakolásával. 

- mázolások: A megmaradó mázolt felületeket csiszolás és a szükséges javítások után 

újra mázolják. 

- Csempeburkolatok: Az előcsarnokból nyíló wc-blokk csempeburkolata tkp. új, azt 

nem kell javítani a többi épületrészen található csempeburkolatot cserélni kell. 

- Mennyezet: Az épületben több helyen a mennyezetvakolat levált, vagy meggyengült. 

A vakolatokat minden helyiségben le kell verni és új vakolatot vagy szerelt 

gipszkarton mennyezetet kell készíteni. 

A gépészeti átalakítások és felújítások miatt célszerűbb a bontható szerelt burkolat.  

 

- Padlóburkolatok: Az újonnan kialakított helyiségekben új padlóburkolat a 

változatlanul maradó helyiségekben csak helyenkénti javítást kell. Az előcsarnok új 

padlóburkolatot kap.  

 
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK 
Új nyílászárók kerülnek elhelyezésre de csak ott, ahol a belső átalakítás szükségessé teszi. 

Általánosságban az eredeti nyílászárók megmaradnak. 

 

BEJÁRATI ÜVEGFAL 
A nyílászárókkal együtt ezt is teljesen cseréljük.  

 

BEJÁRAT ELŐTTI JÁRDA 
Az akadálymentesítésnek megfelelő lejtéssel és korláttal kialakított rámpát az előkertben 

helyezzük el, a jelenlegi nem felel meg (túl meredek). Az épületben egyébként más akadály 

nincs, bár a színház mögötti öltözők akadálymentesen nem érhetők el.  



 63 

 

 
BEJÁRAT, HOMLOKZATI MEGJELENÉS, „AZ ÉPÜLET ARCA” 

Az eredeti épület tagozódását megőrzi a felújítás utáni állapot.  A bejáratok előtetői is a 

meglévő konzolos kinyúlásokra építhetők. Az oldalhomlokzatok megjelenését a téglaburkolat 

színváltásával alakítottuk ki. Az ablakok melletti oszlopok „fej-részén” kovácsoltvas 

motívummal védett kültéri lámpatesteket helyeztünk el. A motívumok az épületben zajló 

tevékenységeket szimbolizálják (színház, mozi, balett, zene, kiállítások, összejövetelekre 

utaló emblémák). 

 
Ugyanilyen elven a színházterem külső falán (az alsó tetőidom és a felső tetőidom közötti 

sávban) világos okker színű, szintén az épület uralkodó tevékenységeinek szimbolizált jegyeit 

mintázó plasztikákat helyeztünk el. 

 

Eszközbeszerzés a Művelődési Központ alapműködéséhez kapcsolódóan: 

Hangtechnika 

Fénytechnika 

projektor 

Blue-ray player, Media player 

Vetítővászon 

Nézőtér szőnyegezése 

Színházi szék  

Színpad burkolás és zenekari árok fedés 

Függöny és sínek, tartók 

Világítási csőtartók 

Server + wifi + LAN 

 

2. Piac rekonstrukció 

A jelenlegi balesetveszélyes, felületi mállásokkal, süllyedésekkel és kátyúkkal tűzdelt 

térbeton burkolat, mint alapréteg megtartásra kerül. E burkolatra kerül elhelyezésre egy 

lejtésadó ágyazati réteggel a tervezett beton térkő burkolat. 

A feltáró út jelenlegi sérült, illetve megsüllyedt kiemelt szegélyei elbontásra kerülnek, 

helyettük új kiemelt szegélysor készül.  
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Figyelemmel, hogy a térburkolattal érintett déli oldalon gyalog- és kerékpárút kialakítása van 

tervezve, a felújítandó burkolat kialakítása ennek megfelelően történik, a szükséges hely és 

burkolatszín a városi kerékpárút hálózathoz hasonló módon kerül kialakításra. A burkolat 

fajtáját is ennek megfelelően választottuk meg. 

A fejlesztés során a jelenlegi beton asztalok megmaradnak, azok elbontásával nem 

számoltunk, a megemelkedő szint miatt azok magassága csökkenni fog. 

A térburkolat csatlakozása a párhuzamos Rákóczi u. aszfalt burkolatú útjához „K” szegéllyel 

történik. Kialakításakor figyelembe kellett vennünk, hogy az önkormányzat a Rákóczi u. 

útburkolatának felújítását tervezi a közeljövőben, így a tervezett szegélyt ennek megfelelő 

szintre kell kiépíteni. 

A megemelkedő burkolatmagasság miatt az út mentén annak víztelenítéséről 5 db. új 

öntöttvas ráccsal ellátott víznyelő építésével gondoskodunk. A térburkolat víztelenítését a 

burkolat középső részén húzódó feltáró úton elhelyezett meglévő 5 db. víznyelő akna és a 

csatlakozó már meglévő csapadékvíz csatorna oldja meg. Mind a víznyelő, mind a jelenlegi 

burkolatban lévő egyéb közművek aknáit a kivitelezés során szintre kell emelni. 

A belső feltáró út elválasztása a jelenlegi balesetveszélyes derékszögű kiemeléssel ellentétben 

íves, akadálymentes átmenetet biztosító „K” szegéllyel kerül kialakításra. 

A magassági vonalvezetésén a burkolatnak nem kívántunk változtatni, viszont a burkolat 

szintjének emelkedése miatt a csatlakozó járdakapcsolatoknál bontással oldjuk meg a szintbeli 

csatlakozásokat.  

A fejlesztés során a jelenlegi elöregedett fasor kivágásra kerül (a gyalog- és kerékpárút 

helyigénye miatt amúgy is kivágandó lenne) és egy új zöldsáv kerül kialakításra kerti 

szegélyek felhasználásával a burkolatsíkban.  E füvesítendő zöldsávban és a térburkolat út 

felé eső részén a megfelelő nyári hőérzet biztosítása érdekében új gömbkoronás fák kerülnek 

telepítésre. (27 db.)  

Említett zöldfelületi részen kerül kiépítésre a későbbiek során a járda és kerékpárút 

megvilágítását is biztosító díszvilágítás (kandelláber sor). A fák telepítési helyét is ennek 

megfelelően határoztuk meg. 

A térkő burkolatokat esztétikus, a jelenlegi városi burkolatokkal harmonizáló színösszetétellel 

tervezzük kialakítani. A gyalogos forgalommal érintett és értékesítési területeket őszi lomb 

színű térkővel, a kerékpáros és időszakos gépjárműforgalommal érintett részeket szürke színű 

térkővel tervezzük kialakítani.  

 

3. Térfigyelő kamerarendszer 
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Napjainkban minden település törekszik arra, hogy az ott lakók minél inkább magukénak 

érezzék településüket és ennek egyik legfontosabb elemét képezi a biztonság. A közbiztonság 

és a közlekedés kiemelt segédeszköze a térfigyelő kamera. A modern elektronikai megfigyelő 

rendszerek megjelenése óta a felelős vezetők felismerték, hogy a kamerás megfigyelés ugyan 

nem helyettesíti a Rendőrség jelenlétét, de nagyban megkönnyíti az észlelést és gyorsítja a 

reakciót a bűnmegelőző jelleggel. A korszerű térfigyelő kamerák gyakorlatilag beépültek a 

mindennapok világába ma már szinte mindenhol természetes a megfigyelő rendszerek 

jelenléte. A videó rendszer használója lehet egyrészt a rendőrség, polgárőrség, aki sokkal 

hatékonyabban felügyelheti a rábízott település biztonságát. Tapasztalatok szerint csak a 

nagyvárosok engedhetik meg maguknak hogy a rendőrséget megbízva folyamatos élőerős 

őrzést biztosítsanak a közterületeken. Kistelepülések számára az egyszeri kiadást jelentő 

automatikus rendszerek jelentik a megoldást a közbiztonság megőrzésére, a vandálmentes 

környezet kialakítására. A közterületen található értékek (padok, parkok, buszmegállók, 

telefonfülkék, temetők, kukák), a magántulajdon, valamint az emberi biztonság (idősek, 

iskolák) védelmének legmodernebb és egyre költséghatékonyabb formáját jelentik a kamerás 

megfigyelő rendszerek. Segítségükkel egy-egy kijelölt terület városrész, település, stb. – 24 

órás megfigyelés és képrögzítés a1á helyezhető. 

 

A tapasztalatok szerint egy térfigyelő rendszer bevezetése elrettentő hatása révén jelentősen 

csökkenti a bűnözést a felügyelt területeken. Ha már megtörtént a bűncselekmény akkor a 

kamerák által rögzített képek nagy segítséget jelenthetnek a rendőrségi nyomozás során. 

Vagyis a már bekövetkezett bűnesetek felderítésében az utólagosan kiértékelhető képeknek 

nagy jelentősége van. Jó szolgálatot tehet a rendszer a forgalomfigyelésben a baleseti 

kockázatok, közúti szabálytalanságok csökkentésében, vagy a mát bekövetkezett balesetek 

rekonstruálásában is. A rendszer könnyen kiegészíthető rendszámfelismerő, sebesség 

ellenőrző és egyéb intelligens forgalomelemző megoldásokkal, melyek még hatékonyabbá 

teszik a felhasználást. 

 

A rendőrség mellett az oktatási intézmények, tűzoltóság, mentők, közlekedési társaságok, 

katasztrófa elhárítás is értékes információkat nyerhet egy ilyen rendszer segítségével. A 

Magyarországon jelentkező egyre nagyobb munkanélküliség gyakran a bűnözés 

növekedéséhez is vezet, aminek kezelése jelentős részben az önkormányzatok gondjait növeli.  
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Ezeket a feladatokat érdemes komplexen kezelni, hiszen egy beruházás megtérülése nem csak 

egy vállalkozásnak, szervezetnek fontos, hanem az állami, önkormányzati szférának is. Az 

önkormányzat ezenkívül használhatja marketingcélokra, egy-egy szebb városrész, épület, 

nevezetesség bemutatására honlapján keresztül. 

 

Jogi hátter 

Megfigyelő rendszerek telepítésére, működtetésére számos, eltérő jogi megítélésű helyszínen 

sor kerülhet: utcákon, munkahelyeken, társasházakban; emellett a rendszerek különbözőek 

abban a tekintetben, hogy csupán a képek továbbítása történik, vagy sor kerül azok 

rögzítésére, tárolására is. 

A képmás, hangfelvétel rögzítése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény alapján adatkezelésnek minősül. Az 

adatvédelmi törvény ,,eredeti'' megfogalmazása szerint személyes adat minden, meghatározott 

természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és adatkezelés minden, személyes adatokon 

végzett művelet. 

A felvételek megítélésnek kérdését egyértelművé tette a törvény 2004. január 1-jén hatályba 

lépett módosítása, amely szerint adatkezelésnek minősül a fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése is. Ha nem történik rögzítés, akkor nem kell figyelembe venni az adatvédelmi 

törvény rendelkezéseit, a személyiségi jogokra azonban ebben az esetben is tekintettel kell 

lenni. A megfigyelés ugyanis nem egyszerűen helyettesíti a személyes jelenlétet, attól 

némileg eltér, így alkalmazása sérthet személyhez fűződő jogokat - ennek gyakori esete ha a 

megfigyelés titokban történik. Minden esetben azonban, amikor a továbbított képek 

rögzítésére is sor kerül' figyelemmel kell lenni az adatvédelmi törvény rendelkezésére, amely 

szerint személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény 

vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat 

rendelete elrendeli. Az érintett hozzájárulása csak akkor tekinthető megadottnak ha az 

önkéntes, vagyis tényleges választási lehetőség alapján kerül megadásra. Ilyenformán a 

közterületi megfigyelés semmiképpen nem alapulhat hozzájáruláson, hiszen a közterületen 

való megjelenést illetően nem beszélhetünk választási szabadságról. Közterületen mindössze 

két szerv jogosult megfigyelő rendszert működtetni, a rendőrség és a közterület-felügye1et. 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. Törvény (a továbbiakban: Rtv.) 42, $-a hatalmazza fel 

a rendőrséget az adatkezelésre : ,,A rendőrség a rendőri intézkedéssel összefüggésben az 

intézkedéssel érintett személyről, a környezetről, illetőleg a rendőri intézkedés szempontjából 

lényeges körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A rendőrség közterületen, 
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közbiztonsági célból képfelvevőt helyezhet el olyan módon, hogy annak jelenléte az 

állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhető legyen. A felszerelt képfelvevő 

elhelyezéséről, működtetéséről tájékoztatni kell a lakosságot. A rendőrség által készített képes 

hangfelvételek, illetőleg az abban szereplő személyes adatok csak az esemény helyszínén 

elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt kezdeményezett eljárás során, valamint 

körözött személy azonosítása céljából használhatók fel. Ha az esemény helyszínén kép- és 

hangfelvételen rögzített cselekmény miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás nem indult 

továbbá, ha az abban levő adatok nem képeznek maradandó értéket, a kép- és hangfelvételt 

legkésőbb az esemény időpontjától számított hat hónap elteltével meg kell semmisíteni. 

 

Ezen felhatalmazás alapján egyértelmű, hogy a rendőrség egyes intézkedésekről - pl. jármű 

átvizsgálása -, illetve eseményekről - pl. tüntetések - készíthet felvételeket. Az is egyértelmű 

hogy ezek a felvételek csak szabálysértési vagy büntetőeljárás során, valamint körözéssel 

összefüggésben használhatók fel, ennek hiányában a felvételeket hat hónap elteltével meg kell 

semmisíteni. 

A másik, közterületen felvétel készítésére jogosult szerv a közterület-felügyelet, amely a 

közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Kftt.) 7. $-ában 

foglalt felhatalmazás alapján, az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés vagy az 

el1árás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képes hangfelvételt 

készíthet''. A készített felvétel, kizárólag az adott eljárásban, jogszabály előírásai szerint 

használható fel''. A rendőrséggel kapcsolatban említett dilemmák a felügyelet esetében 

hatványozottabban jelentkeznek, itt ugyanis egyértelműen csak intézkedés rögzíthető. 

 

A tervezett rendszer leírása 

Az első lépés az infrastruktúra, azaz a megfelelő minőségű IP hálózat kiépítése. A hálózat 

minőségét a megbízhatósága, átviteli sebessége, könnyű fejleszthetősége jelenti elsősorban. 

Az alkalmazott technológia sokfele lehet (optikai, rézalapú, vezeték nélküli megoldások) de 

mivel a közterületeken és a forgalmas helyszíneken nehézkes, és van ahol elképzelhetetlen a 

kábeles technológia, ezért a vezeték nélküli technológiát részesítjük előnyben. 

Ezt az infrastruktúrát lehet felhasználni a térfigyelő rendszer kiépítéséhez. A mai technológiai 

szinten mind a kamerák mind a kamerák jeleit feldolgozó központok, illetve a rendszer 

felhasználói is ugyanerre a hálózatra csatlakozhatnak. A rendszer tervezésénél arra kell 

ügyelni, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő sávszélességek, illetve az adatátvitel 
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biztonsága megfelelő szintű legyen. A videó rendszer használója lehet egyrészt a rendőrség, 

amely sokkal hatékonyabban felügyelheti a rábízott település biztonságát. P-alapú térfigyelő 

rendszer legfőbb előnyei: 

- költség hatékonyan kialakítható infrastruktúra; 

- könnyen bővíthető rendszer; 

- integrálható más megoldásokkal; 

- több célú felhasználás. 

- nagyobb felbontás 

- részlet gazdag kép, mely lehetővé teszi egy rendszám ,Vagy arc azonosítását 

 

A telepített kamerák megapixeles IP kamerák. Ezek egy 5 Ghz-es eszköz segítségével 

csatlakoznak a bázisállomáshoz. Ez a bázisállomás tartalmaz 3 db schz-es szektorsugárzó 

antennát, amik összegyűjtik a kamerák képeit. Valamennyi kamera képét térfigyelő 

központban található videó szerverek, digitális rögzítők tarolják. Az itt összegyűjtött képet 

egy számítógépen vagy kijelzőn jeleníthetik meg. 

A központba kerülne egy számítógép, egy szünetmentes (UPS) egységre kötve. Ez a 

számítógép jelenítené és rögzítené a képeket a térfigyelő kameráról. Ebben a gépben egy 1000 

Gb-os winchester lesz, amire - minőségétől függően - L-2bétftgzíthető, visszakereshető. A 

rendszer hálózatba köthető, így lokálisan és távolról is figyelhető. 

Az egyes videó megfigyelési feladatok számtalan különböző elvárást támaszthatnak. A 

legalapvetőbb választás azonban általában arról szól hogy mit szeretnénk látni. Két lehetőség 

adott, az egyik egy általános áttekintés, ahol a mozgásfigyelésről van szó, nem személyek 

azonosításáról. A másik a részletes kép, ahol a felvételről azonosítani szeretnénk embereket, 

autókat. Megapixeles kamerák használatakor a felbontás legalább három-szorosa az analóg 

CCTV kamerák felbontásának. Egyszerűen a következőképpen fogalmazható meg: A 

megapixeles kamerák nagyobb felbontást adnak. A nagyobb felbontás nagyobb részletességet 

jelent. A nagyobb részletesség kibővíti az azonosítási lehetőségeket A megapixeles hálózati 

kamerák adott pixelnyi területen nagyobb képterületet képesek lefedni, mint a nem 

megapixeles megfelelőik' Ha például négy nem megapixeles hálózati kamera megfelelő képet 

biztosít a megfigyelt területről , egy 2,0 megapixeles hálózati kamera képfelbontási veszteség 

nélkül még nagyobb terület megfigyelésére képes. A hálózati videó rendszerek különböző 

képarányú képek készítését teszik lehetővé. Ez különösen akkor hasznos ha a megapixeles 

kamerák álta1 biztosított nagy felbontással együtt alkalmazzák. Egy hagyományos monitor 

esetében a képarány 4:3, A hálózati videó rendszerek emellett képesek egyéb (például 16:9) 
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képarányok alkalmazását. A 16:9 képarány azért hasznos, mert nem tartalmazza a 

hagyományos képek alsó és felső részén általában látható lényegtelen részleteket, így nem  

használ felesleges sávszélességet és tárhelyet. 

Szükséges eszközök (alaprendszer): 

- Központi rögzítő számítógép 

-22, lcd kijelző 

-5 Ghz-es bázisantennák 

-5 Ghz bázisegység 

-5 Ghz kliens antennák 

-5 Ghz klinens eszközök 

-Megapixeles ip kamerák (1,3 Mpixel) 

-egyéb szerelési kellékek 

 

4. Zöldfelületek felújítása 

A zöldfelület felújítás projektelem műszaki tartalmának meghatározásánál, alapvető 

iránymutatások megállapításánál, a részletes költségvetés kialakításához, illetve a pályázat 

elkészítéséhez szükséges akcióterületi zöldfelület kezelési terv kialakításához a fásítási 

munkacsoport tagjai kerültek bevonásra. Háromszori alkalommal (2009. június 18-án, június 

25-én és július 9-én) történt megbeszélés a Bácsalmás Innovatív Kft. dolgozóinak vezetésével 

a Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyén. 

A fásítási munkacsoport egyértelmű és konkrét véleménye a programrésszel 

kapcsolatosan, hogy inkább kevesebb terület újuljon meg ebből a pénzből, de az oly módon 

történjen, hogy azután minimális ráfordítással fenntartható legyen, ápolt környezetet 

mutasson. A munkacsoport 4 alternatív javaslatot dolgozott ki az akcióterületre, melyekből az 

alábbi két terület kerül fejlesztésre. 

 

1. A Polgármesteri Hivatal épülete előtti előkertek megújítása 

Cél: olyan esztétikus, virágokkal teli, évelő növényzettel tarkított, ugyanakkor nem sűrű, 

szellős előkert létrehozása, amely méltó a város központi funkciót ellátó 

épületéhez, megjelenésével az épületbe érkező (elsődlegesen vendégek – pl. 

házasságok, rendezvények) személyek, ügyfelek közérzetét javítják esztétikai 

hatással 

Tevékenységek: 



 70 

- a meglévő elburjánzott kúszónövényzet, aljnövényzet és tuják teljes eltávolítása, 

- a járdát szegélyező sövény teljes eltávolítása, 

- teljes talajcsere, ha szükséges 

- automatikus öntözőrendszer kialakítása 

- térfigyelő rendszer kialakítása 

- füvesítés 

- a megmaradó gömbkőrisek formázása 

- esztétikus különféle típusú virágágyások kialakítása elsődlegesen (pl. kis 

terjedelmű, évelő növények virágágyása, illetve mini sziklakert, illetve 

rózsaágyás, illetve egynyári növények ágyása) 

Szempontok: 

- szellősség, átláthatóság (közlekedésbiztonsági szempont is) 

- kevés gondozási igény, 

- könnyű kezelhetőség, 

- esztétikus megjelenés, 

- hosszan virágzó növények alkalmazása 

- az előkertben található emléktábla hangsúlyozása 

- a növényzetek elhelyezésénél esetleges szimbólumok kialakítás növényekből 

 

 

2. A Művelődési Központ épületének környezetében található zöldfelületek, 

virágágyások megújítása (északi, déli és nyugati oldalon)  

Cél: az új funkció szerint megújuló, külső homlokzatában esztétikus központi fekvésű, 

rendezvények során sokak által látogatott épület környezetében található 

zöldfelületek megújítása oly módon, hogy illeszkedjen a már megkezdett Szt. 

János utcai kertészeti megújításokhoz, egységes utcaképet alkotva, városközponti 

szerepet adjon a megújuló épületnek, kulturált gyülekező és pihenőhelyet teremtve 

a fiatalok részére 

Tevékenységek: 

a déli oldalon: 

- hirdetőfal, kerékpártároló eltávolítása – zöldfelület növelés 

- a meglévő elöregedett, kipusztulóban lévő növényzet eltávolítása 

- füvesítés 
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- évelő növények telepítése 

az északi oldalon: 

- rózsakertek megújítása 

- épület közvetlen közelében található rózsa virágágyás megújítása, a bejárattól 

jobbra hasonló kialakulású ágyás létrehozása 

- Lantos lány szobor kiemelése virágágyás létrehozásával 

a nyugati oldalon: 

- az örökzöldek közül az elöregedett, kiszáradó elemek eltávolítása 

- füvesítés a járda és az épület között 

- apróbb örökzöldek telepítése 

az egész területre vonatkozóan: 

- öntözőrendszer kialakítása 

- térfigyelő rendszer kialakítása 

 

 

5. Soft elemek: 

 

A bácsalmási kistérség, annak települései és Bácsalmás Város is jellegzetesen mezőgazdasági 

területek. A települések lakosai jellemzően az agráriummal foglalkoznak, annak ellenére, 

hogy a birtok szerkezetet elaprózódott, a mezőgazdaság fokozatosan leépül. A mezőgazdaság 

hanyatlása mellett azonban az ipar és ipari üzemek nem telepedtek meg és nem folytatódik 

ipari tevékenység. A térség legnagyobb foglalkoztatói a helyi önkormányzatok mellett néhány 

könnyű-iparral foglalkozó gazdasági társaság is foglalkoztatja a helyi társadalmat. A 

társadalom nagyobb rétege azonban a helyi előállítású termékekben – helyi szolgáltatások 

nyújtásában látja a fennmaradás és a jövedelemhez jutás reményét. Az önkormányzat, 

valamint a fejlesztésekkel foglalkozó szakemberek véleménye megegyezik ebben a témában. 

Szervezettségre és kellő segítségnyújtásra van szükség a helyi előállításban és szolgáltatás-

nyújtásban. 

Az előzetesen végzett igényfelmérés és helyzetelemzés során számos megállapítás és 

tényrögzítés történt, amelyek alátámasztják a soft elemek szükségességét. Ezen előzetes 

vizsgálatok összefoglalóját tartalmazza a fejezet első része. 
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Manapság a jellegzetesen magyar, helyi előállítású termékek egyre inkább kiszorulnak a 

piacról. Helyüket bizonytalan eredetű –bár valóban olcsóbb- külföldi termékek veszik át a 

boltok polcain. Ezen termékek kiszorulásával párhuzamosan a helyi kis vállalkozók is 

kiszorulnak, hiszen nemcsak termékeket importálunk külföldről, hanem vásárlási szokásokat 

is. Az országban egyre több az óriási termék kínálattal rendelkező multinacionális cég, 

melyek különböző reklámfogásokkal és akciókkal csalogatnak minket. Ezeknek köszönhetően 

a helyi kisvállalkozások kiszorulnak a piacról, vásárlói körük egyre kisebb. 

A fentieknek több oka is lehet. Elsősorban az árak, illetve az egyes termékek illetve egyes 

üzletek árainak különbsége. A jelenlegi gazdasági válság mindenkire hatással van, melynek 

eredményeként inkább megvásároljuk az olcsóbb, de kevésbé minőségi külföldről importált 

termékeket, mint a kicsit drágább, de minőségi helyi termékeket. 

Ennek megváltozásához szemléletváltás szükséges. Fontos, hogy egy-egy vásárlásnál ne csak 

a pénztárcánk alapján mérlegeljünk, hanem figyelembe vegyük az adott árucikk minőségét, és 

hatását ránk, illetve egészségünkre. 

Hazánk illetve térségünk gazdaságának fejlődését nagyban elősegítené, ha a lakosság nem a 

külföldről importált termékeket vásárolná meg, és nem a nagy, multinacionális cégeknél, 

hanem a helyben termelt, előállított termékeket részesítené előnyben, és a helyi vállalkozóktól 

vásárolna. 

Ezek eredményeként növekedhet az érintett kisvállalkozók bevétele, mellyel párhuzamosan 

folyamatos bővülésre lenne lehetőségük. Ezen bővülés által új munkahelyek teremtődnek, így 

a lakosság életminősége is javul. Mindez csak egy kis szelete a fejlődésnek, mely 

eredményként jelenik majd meg. 

A vállalkozók többsége egyedül képtelen a termékei számára szélesebb körű felvásárló piacot 

találni, illetve saját termékeit megfelelő módon népszerűsíteni. A Bácska Helyi Termék 

Klaszter ezen problémák megoldására lenne hivatott. Fő feladata a helyi vállalkozók 

összefogása, közös logóval ellátott termékeik piacra juttatása és reklámozása. Ezen kívül 

különböző vásárok, kiállítások valamint más Klaszterek képviselőivel való találkozók 

megszervezésével segíti a vállalkozók piacra jutását, jó gyakorlatokkal való megismerkedését, 

fellendülését.   

A termékek megfelelő reklámozásának szükségességét alátámasztja, hogy az itt élők nagy 

része sem tudja, hogy saját térségében, közvetlen környezetében milyen termékeket állítanak 

elő. 
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A Klaszter felállításához, illetve működtetéséhez szükséges egy munkacsoport felállítása, 

akik a hálózat kiépítésével, rendezvények megszervezésével, vállalkozók közötti 

kapcsolattartással foglalkoznak.  

A Klaszter tehát különböző szolgáltatásokkal segíti a vállalkozók, termelők fejlődését, 

felvásárló piacaik bővítését. Ezek a szolgáltatások a következők. 

 

A Bácska Helyi Termék Klaszter szolgáltatásai: 

 

I. Értékesítési csatornák aktivizálása: 

• Termékek piacra jutásának megszervezése, koordinálása 

• Kapcsolattartás 

 

II. Információnyújtás, marketing: 

• Közös védjegy, logó kialakítása 

• Reklám 

• Piaci információk eljuttatása a termelőkhöz 

 

III. Képzések szervezése: 

• Tapasztalatcserék megszervezése (Üzletember találkozók) 

• Szakmai képzések 

 

IV. Termékfejlesztés, technológia- és minőségfejlesztés: 

• Tanácsadás 

• Segítség forrásteremtésben (pályázati tanácsadás) 

 

A Klaszter felállításának első fontos lépése az érintett helyi termékek listájának összeállítása, 

és az előállításukkal foglalkozó vállalkozókkal való kapcsolatfelvétel. Fontos a vállalkozók 

megfelelő, részletes tájékoztatása, mely személyes beszélgetés segítségével, illetve fórumok 

szervezésével fog történni. A szervezést, illetve a vállalkozók szerveződésének létrehozását 

nagyban segítené jó gyakorlatok bemutatása, illetve a már meglévő Klaszterek képviselőinek 

tájékoztatója, eredményeik bemutatása. Ez utóbbi a hálózat kiépítése, illetve működése során 

több alkalommal megrendezésre kerülne, tapasztalatok cseréje érdekében. (Üzletember 

találkozók) 
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Ezzel párhuzamosan kell elkészülnie a Klaszterbe tartozó termékek közös arculatának, a 

közös logónak. Mindezek megtervezése után létrehozható egy termékkatalógus, melyben a 

Klaszterbe tartozó termelők jeleníthetik meg termékeiket rövid ismertetővel és árakkal együtt. 

Ezzel egy időben internetes felület készítésére is sor kerül, ahol rögzíteni kell a Klaszter 

leírását, céljait, tagjait, a termékekhez kapcsolódó eseményeket, rendezvényeket (pl.: vásár, 

kiállítás), valamint egy web-áruház létrehozása is célunk. 

Fontos lépés egy minőségbiztosítási rendszer bevezetése, illetve további működésének 

biztosítása. 

Következő lépésként értékesítési hálózatot is kialakíthatunk, elősegítve az adott termékek 

helyi kereskedelmi üzletekbe való kerülését. Ennek előfeltétele, hogy a termékeket széles 

körben ismerjék. A hálózat részeként biztosítanunk kell a web-áruház folyamatos működését 

is. 

 

Bácska Helyi Termék Klaszter rendezvényei 

 

A termékek (illetve a Klaszter) megismertetése érdekében bizonyos rendezvények 

megszervezése fontos feladat. Az alábbiakban ezen rendezvények kerülnek részletes 

kifejtésre. 

 

Bácska Helyi Termék Kiállítás: 

 

A Bácska Helyi Kiállítás nem egy önmagában álló rendezvényként értékelendő, hanem egy 

egész napos esemény részeként. 

A kiállításon csak azok a vállalkozók, termelők vehetnek részt, akik a Bácska Helyi Termék 

Klaszter tagjává vált, illetve a helyszínen még lehetőség nyílik a klaszter szervezetről 

információkat szerezni, illetve egyéb termelőknek a hálózat tagjává válni. 

A kiállítás mellett egyéb műsorokkal, fellépésekkel, hangsúlyozzuk helyi értékeinket. 

A termékeket külön standoknál állíthatják ki a termelők. Az adott áruk bemutatásán kívül az 

előállítás folyamatának részleteiről is tájékoztathatják az érdeklődőket, a gyártási folyamatban 

használt eszközöket is bemutathatnak a vállalkozók, termelők, illetve lehetőség szerint egy-

egy munkamozzanatot ki is próbálhatnak a látogatók (pl.: kosárfonás), valamint az 

élelmiszeripari termékek kóstolójára is lehetőség szerint sort kerítünk. 
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A kiállítást nem csak a város, hanem az egész kistérség területén meghirdetjük, a minél 

szélesebb körű tájékoztatás érdekében. A hirdetés helyi sajtó (kábeltévé, helyi újságok), 

internet, illetve plakátok, szórólapok segítségével történik. 

E kiállítás a város, illetve a kistérség településein zajló egyéb rendezvények keretein belül 

megismétlődhet többször. 

 

Bácska Helyi Termék Vásár 

 

Az első helyi termék vásár jelenlegi piac területén, a szokványos piaci naptól eltérő 

időpontban tartható meg bizonyos időközönként a helyi termékek értékesítése. 

A rendezvény a kistérség egyéb településein is megtartásra kerül majd, mint egy 

„vándorvásár”. 

A vásáron csak a Klaszter tagok értékesíthetik áruikat, viszont belépni vágyó vállalkozóknak, 

termelőknek információszerzésre is lehetőséget adunk a belépéssel, illetve a hálózattal 

kapcsolatban. 

Hirdetése szintén szélesebb körben a helyi tv, a helyi újság, internet illetve szórólapok, 

plakátok segítségével történik majd. 

A vásárok rendszeres megrendezése révén a vállalkozók vásárlói köre bővülhet, a lakosság 

számára, pedig megbízhatóbb, minőségi áru vásárlására adódik lehetőség. 

 

Üzletember találkozó 

 

A Klaszter keretein belül üzletember találkozó megszervezésére is sor kerül, melyek célja 

tapasztalatcsere, kapcsolatépítés. 

Az első ilyen találkozóra az érdeklődőknek tartott helyi fórumon kerülhet sor, ahol a működő 

Klaszterek képviselői megoszthatják tapasztalataikat, tanácsokat adhatnak, illetve az eddigi 

működésük pozitív és negatív hatásait felsorakoztathatják., ezzel is segítve a helyi termelőket 

a döntésben a belépés kapcsán. 

A későbbiek során több ilyen találkozó megszervezésére is sor kerül majd, az addig eltelt 

időszak eseményeinek összefoglalása, új módszerek megosztása érdekében. 

E találkozókon kívül a már kapcsolatban lévő Klaszterek egymás által szervezett eseményein, 

rendezvényein, konferenciáin is részt vehetnek, a gördülékenyebb együttműködés érdekében. 

A találkozókon részt vehetnek már meglévő Klaszterek képviselői, illetve klaszter 

tanácsadással foglalkozó cégek tanácsadói. 
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"SOFT" tevékenység CKÖ eredményes működtetése 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat eredményes működése érdekében szükség van a 

szervezet hatékonyabb működtetésére, tevékenységi körének kiszélesítésére. A jelenleg is 

működő, de a helyi cigányság érdekeit, igényeit nem mindenben felvállalni tudó helyi roma 

vezetés megfelelő képzettség, tapasztalatok hiányában nem tudja kielégíteni az esetlegesen 

felmerülő igényeket a roma kultúrális, művészeti, irodalmi vagy szórakozási lehetőségek 

feltárása, prezentálása terén. A CKÖ kialakítandó irodájában lehetőség nyílna a kisebbséggel 

való mindennapos kontaktus bevezetésére, azok különböző tevékenységekbe való bevonására. 

A felnőttképzés lehetőséget biztosítana a helyi romáknak az iskolai végzettségük magasabb 

szintre hozásához. A vezető képzésével pedig lehetőség nyílna a kínálkozó városi vagy 

tradícionálisan cigány ünnepségek, megszervezésére, lebonyolítására. Célunk a CKÖ 

vezetésével megbízott személy képzése, és ezáltal a kisebbség és a város vezetésének 

igényeihez kapcsolódó rendezvények bevezetése, meghonosítása. 

A helyi cigány önkormányzat és a nemzetiség részéről folyamatosan megfogalmazódik a 

kulturális igény, rendezvények szervezésére, lebonyolítására. A városi rendezvények 

alkalmával a lakosság igénye a kissebbségek bevonása, egymás kultúrájának, szokásainak, 

életvitelének megismerése. Az egymás mellett élés feltétele a más szokásokkal, kultúrával 

élők megismerése, megértése. Mindezen tényezők feltételeként szükség mutatkozik olyan 

rendezvények megtartására, ahol a nemzetiségek meg tudják mutatni sajátosságaikat, 

értékeiket. 

Cél a roma lakosság kultúrális, művelődési igényének kielégítése. A közösségi élet 

elmélyítésével cél a kisebbségek kultúrájának megismertetése a város lakóival. Cél a 

kisebbségek közösségi életének fellendítése, közösségi életük elmélyítése, tradíciók 

felelevenítése, megismertetése. 

 

- Közművelődési szakember képzése 

- Roma kulturális napok megszervezése 

 

III.3. Szinergia vizsgálat 

A ROP pályázat keretében az akcióterületen tervezett beavatkozások, a megelőző város 

rehabilitációs beavatkozások, és a támogatott projekttel párhuzamosan zajló fejlesztések 
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összefüggéseit, szinergikus hatásait szükséges bemutatni ebben a fejezetben. Be kell mutatni a 

beavatkozások térbeli összefüggéseit, a tervezett beavatkozások egymásra épülését, hogy 

hogyan járulnak hozzá azok együttesen a fejlesztéshez, melyek azok a hatások, amelyek 

önmagukban egyedi projektként nem lennének elérhetőek. 

A Tudás és Információ Akcióterület, mint ahogy a neve is mutatja a város tudás és információ 

központját jelenti. A városközpont rehabilitációja, funkcióbővítése annak érdekében történik, 

hogy mind a civil, mind a gazdasági szektor részére az információáramlás biztosítottá váljon. 

Azonban az egyes szektorok számára az információ más és mást jelent. Az akcióterület 

fejlesztésének és fejlődésének középpontját az új funkciókkal bővített művelődési ház jelenti, 

mely mind a gazdasági mind a civil szektor számára. A megvalósított megelőző rehabilitációs 

beavatkozások szintén a tudás átadásra összpontosítanak az alapfokú oktatás nevelési 

intézmények rekonstrukciójával. 

 

III.4. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés 
érdekében 

 
Szükséges bemutatni a lehetséges bevonandó partnereket (az egyéb megállapodás alapján a 

projektben résztvevő partnereket) mind az akcióterületi tervezés, mind a végrehajtás és 

fenntartás vonatkozásában, annak pontos bemutatásával, hogy az egyes szakaszokban milyen 

feladatot látnak el, és melyik projektelem vonatkozásában. 

 
 

Partner neve: 
Bácsalmás Önkormányzati 

Közszolgáltató Kft 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Kft 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést 
aláírta)? 

nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)  

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Piac rekonstrukció, Zöldfelületek felújítása 

Partner szerepe a tervezésben: Zöldfelület felújítás megtervezése, 
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Partner szerepe a végrehajtásban: nem 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Piac üzemeltetése, fenntartása 

 
 

Partner neve: Innovatív Nonprofit Kft 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Kft 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződést aláírta)? 

nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Minden projekt elemhez kapcsolódóan végez 
tevékenységet 

Partner szerepe a tervezésben: Igényfelmérések, kihasználtsági tervek 
elkészítése, 2010-2011 programfüzet 
összeállítása, soft elemekhez kapcsolódó 
dokumentumok elkészítése 

Partner szerepe a végrehajtásban: városfejlesztési projektmenedzsment 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Monitoring projektmenedzsent 
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III.5. Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 
 

Önkormányzat által 

ellátandó feladat 

Projekt elem 

megnevezése 

Feladat leírása 

A szükséges ingatlanok 
megszerzésével kapcsolatos 
feladatok 

 

  

Terület-előkészítési feladatok Piac rekonstrukció Régi piac burkolat felszedése 

Az akcióterületen belüli út-, 
és közműhálózat 
felújításával, illetve 
fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok 

  

Az akcióterületet feltáró út- 
és közműhálózat 
(infrastruktúra) felújításával, 
illetve fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok 

 

  

A zöldterületek fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok 

 

Zöldfelület felújítás Az akcióterületen található 

zöldfelületek (parkok, virágos 

kertek): talaj előkészítés, új 

növényzet, parkosítás 

A kármentesítési tevékenység 

 

  

Közösségi szolgáltatásokat 
nyújtó közcélú létesítmények 
(szuperstruktúrák) 
rehabilitációjával, 
fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok 

 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója és 

funkcióbővítése 

Külső-belső rekonstrukció, 

belső terek átalakítása, 

fűtéskorszerűsítés, gépészet, 

villamos rendszer felújítás. 

Önkormányzati tulajdonú 
lakóépületek rehabilitációja  
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Építési, telekalakítási 
feladatok 

 

  

Akadálymentesítés a 
253/1997. kormányrendelet 
szerint 

 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója és 

funkcióbővítése 

Akadálymentes bejárat, 

mozgáskorlátozott wc, 

akadálymentesítés 

Azbesztmentesítés az 
akcióterületen fejlesztéssel 
érintett középületek 
vonatkozásában 

  

Energiahatékonysági 
korszerűsítés az 
akcióterületen fejlesztéssel 
érintett középületek 
vonatkozásában 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója és 

funkcióbővítése 

Energiahatékonysági 

korszerűsítés: Nyílászáró 

csere, szigetelés, fűtési 

rendszer korszerűsítése 

 
 

III.6. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra 
fejlesztései nyomán 
 
A magánszférát személyes megkereséssel, kérdőíves formában kérdeztük meg, hogy kíván-e 

bármilyen fejlesztést végrehajtani vállalkozásában. Ezek után röviden ismertetésre került a 

ROP támogatásra benyújtandó pályázat tevékenységei és várható eredményei. A vállalkozók 

pozitívumként értékelték a tervezett fejlesztéseket, azonban saját negatív anyagi helyzetükre 

valamint a fizetőképes vásárlóerő hiányára hivatkozva nem terveznek nagymértékű 

fejlesztéseket.  

Az elképzeléseik között inkább a jelenlegi üzlethelyiségeik szinten tartása szerepel. Új 

üzlethelyiség kialakítását tervezi néhány vállalkozó, akik a jelenlegi üzlethelyiségük 

bővítéseként alakítanának ki újat. A felmérés során kiderült tervben szerepel új kereskedelmi 

szálláshely kialakítása is, illetve az akcióterületen kívül egy csomagoló üzem megépítése.  

 
Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 

összefoglaló táblázat 
 

Projekt neve 
Projekt 
rövid 
leírása 

Projekt 
helyszíne 

Projekt 
gazda 

Előkészíte
ttség 

Megvalósítás 
lehetséges 
kezdete és vége 

Kereskedelmi Üzlethelyis Bácsalmás Több KKV nincs   
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üzlethelyiség
ek 
rekonstrukció
ja 

égek 
külső-
belső 
rekonstruk
ciója 

Tudás és 
Információ 
AT 

tervezett 
fejlesztése 
(kérdőíves 
felmérés 
alapján) 

előkészítet
ve 

Kereskedelmi 
szálláshely 
kialakítása 

Új 
szálláshely 
kialakítása 

Bácsalmás 
Tudás és 
Információ 
AT 

Kérdőíves 
felmérés 
alapján  

nincs 
előkészítet
ve 

  

Új 
kereskedelmi 
üzlethelyiség
ek kialakítása 

Új 
üzlethelyis
ég építése 

Bácsalmás 
Tudás és 
Információ 
AT 

Több KKV 
tervezett 
fejlesztése 
(kérdőíves 
felmérés 
alapján) 

nincs 
előkészítet
ve 

  

Csomagoló 

üzem 

létesítése 

 

A városban 
bekövetkez
ő LHH 
fejlesztés 
és az ATT 
területén 
létrejövő 
Klaszter 
hatására új 
csomagoló 
üzem 
építése 

Akció 
területen kívül 

Kérdőíves 
felmérés 
alapján 

nincs 
előkészítet
ve 

  

 
 

III.7. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által 
megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen. 
 

Az akció terület átfogó fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása hosszú éveket 

vesz igénybe, ezért a tervezett pályázat eredményeként még nem valósul meg teljesen az 

akcióterületi terv. Az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra a megvalósítani kívánt 

projektek, tevékenységek. 

Megvalósítás alatt lévő projekt összefoglaló táblázata 

Projekt neve 
Alapfokú oktatási intézmények 

rekonstrukciója 

Projekt rövid leírása Az általános iskolai oktatást és az óvodai 



 82 

nevelést biztosító intézmények korszerűsítése. 

Nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, 

fűtéskorszerűsítés. 

Projekt helyszíne Bácsalmás 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Előkészítettség Pályázat benyújtása megtörtént 

Tervezett összköltség 80 000 000.- 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2009.10.01 – 2010.04.30 

 

Projekt neve Egészségügyi intézmény rekonstrukciója 

Projekt rövid leírása Az egészségügyi intézmény teljes 

rekonstrukciója, eszközbeszerzés 

Projekt helyszíne Bácsalmás 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Előkészítettség Támogatási szerződés megkötése megtörtént 

Tervezett összköltség 700 000 000.- 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2010.01- 2011.12.31. 

 

A folyamatban levő fejlesztések mellett azonban az önkormányzat tervezi olyan beruházások 

megvalósítását, amelyek jelen ROP projekt eredményességéhez szükségesek. Tervezi olyan 

beruházások kivitelezését, amelyek teljessé teszik az akció terület fejlesztését.  

 
Tervezett és lehetséges projektek összefoglaló táblázata 

Projekt neve Piaci vásárcsarnok építése 

Projekt rövid leírása - a gáz, az elektromos szolgáltatás, az 

informatikai és hulladékkezelő létesítmények 

létrehozása, korszerűsítése, egyedi szennyvíz-

elhelyezési létesítmények kialakítása, 

- meglévő épület szigetelése, korszerűsítése, 

új funkció szerinti átalakítása, 

- kapubejáró, udvar új funkció szerinti 
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kialakítása, felújítása, 

- bel- és kültéri parkoló kialakítása. 

Projekt helyszíne Általános Iskola Napközi otthonos konyha 

épületének (Rákóczi u. 11.) átalakítása – piaci 

vásárcsarnok kialakítása 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 
Előkészítettség Nem állnak rendelkezésre dokumentumok ( 

terv szinten ) 
Tervezett összköltség 50 000 000.- 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2010.08- 2011.08. 

 

Projekt neve Sportcsarnok rekonstrukciója és bővítése 

Projekt rövid leírása Bácsalmáson két épületben működik általános 
iskola. A településen egy sportcsarnok 
működik, amelynek üzemeltetését a Hunyadi 
János Gimnázium végzi, működési költségeit 
a helyi önkormányzat állja. A 
sportlétesítményt elsődlegesen a helyi oktatási 
intézmények veszik igénybe testnevelési órák, 
foglalkozások, edzések alkalmával. A 
kihasználtságot növelik azok a szervezetek, 
amelyek szintén igénybe veszik a 
sportlétesítményt a délutáni és hétvégi 
órákban. A szervezett kihasználtsági igény 
azonban túlnőtte a sportcsarnok adta 
lehetőségeket. 
A Rákóczi úti Általános Iskola épületében 
egy tornaszoba biztosítja a testnevelési órák 
lebonyolításának a színteret.  
A projekt során tervezett tevékenység: a 
meglévő sportcsarnok teljes körű 
rekonstrukciója és bővítése 

Projekt helyszíne Bácsalmás 
Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 
Előkészítettség Nem állnak rendelkezésre dokumentumok 

( terv szinten ) 
Tervezett összköltség 400 000 000.- 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2011-2012 

 

Projekt neve Parkolási lehetőség kiépítése 

Projekt rövid leírása - Parkolási lehetőség kiépítése 
o Korona u.  ( Hősök tere- 

Rákóczi u. között nyugati 
oldal) 
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o  Hősök tere ( Korona u. – 
Petőfi u. közötti szakasz) 

o Hősök tere 3. sz. előtt 
(Csauscher- ház előtt) 

o  Művelődési központ mögött 
(lila büfé helyén) 

o  SZTK előtt ( ügyelet épülete 
előtt és a park felöli oldalon a 
Kígyósig) 

o Gr. Széchenyi utca keleti 
oldala ( Rákóczi u. – Szt. János 
között) 

Projekt helyszíne Tudás és Információ Akció Terület 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Előkészítettség Tervezett helyszínek kiválasztása megtörtént, 

tervek nem állnak rendelkezésre 

Tervezett összköltség 50 000 000.- 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2010-2011 

 

Projekt neve 
Szociális típusú gazdaság fejlesztési 

program kidolgozása és működtetése 

Projekt rövid leírása A munkanélküliség csökkentésén keresztül a 

jövedelmi – életminőségi helyzet növelése 

érdekében szükséges olyan foglalkoztatási 

programok, amelyek lehetőséget biztosítanak 

a tartósan munkanélküliek foglalkoztatására, 

és a jövedelmi – életszínvonalbeli helyzet 

növelésére. Ezek a programok képzéssel 

egybekötött tranzitfoglalkoztatási programok, 

illetve önfoglalkoztatást elősegítő programok, 

valamint a szociális típusú gazdaság létrejöttét 

és meghonosodását elősegítő programok 

Projekt helyszíne Bácsalmás 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Előkészítettség Kidolgozás alatt 

Tervezett összköltség 100 000 000.- 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2009- folyamatos 
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Projekt neve 
Polgármesteri Hivatal épületének teljes 

körű felújítása 

Projekt rövid leírása Hő és talajnedvesség elleni szigetelés, 

nyílászáró csere, külső-belső burkolat csere, 

festés- mázolás, külső nemes vakolat  

Projekt helyszíne Gr. Teleki J u 4-8 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Előkészítettség Nem történt előkészítés 

Tervezett összköltség 150 000 000.- 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2012 

 
 

Projekt neve Integrált Szolgáltató Központ 

Projekt rövid leírása Előkészítés: megvalósíthatósági tanulmány és 
építési tervdokumentáció elkészítése, hatósági 
engedélyek 
 
Projektmenedzsment: 1 fő 
projektmenedzser, 1 fő pénzügyi 
projektmenedzser asszisztens, 1 fő 
egészségügyi projektmenedzser asszisztens 
 
Közbeszerzés: A kivitelezéshez és 
eszközbeszerzéshez kötelező közbeszerzés 
lefolytatása 
 
Építés: A volt Kisegítő Iskola épületének ( 
Korona utca ) lebontása után egy új, teljes 
körűen akadálymentesített, energia 
hatékonyságot elősegítő technológiák, 
építészeti fenntarthatóságot szolgáló, 
működési költséget csökkentő megoldások 
alkalmazásával. 

• A sporttevékenységhez szükséges 
termek kialakítása 

• Foglakozásokhoz szükséges 
helyiségek kialakítása 
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• Játszóház kialakítása 
• Kiszolgáló szociális létesítmények 

 
Műszaki ellenőrzés: Építési tevékenységgel 
egyidejűleg kerül sor.  
 
Eszközbeszerzés: Az integrált szolgáltató 
központ működéséhez, tevékenységei és 
szolgáltatásai ellátásához szükséges eszközök 
beszerzése. 
 
Képzés: A központ kialakításának 
elengedhetetlen feltétele az ellátó 
szakemberek képzése.  
 
Nyilvánosság: Kommunikációs eszközök 
alkalmazása a teljes körű tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítására (sajtóközlemény, 
helyi média-TV, újság, saját honlap, hirdető-
és emléktábla kihelyezése) 
 
Könyvvizsgálat: Az igényelt támogatás 
összege meghaladja az 50 MFt-ot, így 
könyvvizsgáló bevonása kötelező a projekttel 
kapcsolatos elszámolások hitelesítésére. 

Projekt helyszíne Korona u 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 
Előkészítettség Műszaki tervdokumentáció tervezés alatt, 

pályázat készítés folyamatban 
Tervezett összköltség 75 000 000.- 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2010-2012 

 

Projekt neve Hitéleti és szociális segítségnyújtás 

Projekt rövid leírása 

Hitéleti és szociális tevékenységet nyújtó 

épület építése, bővítése, a szükséges eszközök 

beszerzése 

Projekt helyszíne Bácsalmás 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Előkészítettség 
Műszaki tervdokumentum 

Pályázati dokumentáció 

Tervezett összköltség 100 000 000 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége Jelenleg nem ismert 
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Projekt neve Gyűjtemények Háza rekonstrukció – 

Ifjúsági központ 

Projekt rövid leírása Cél egy kulturált környezet biztosítása, amely 
hátrányos helyzetű fiatalok szabad idejének 
hasznos eltöltéséhez járulna hozzá. Erősítené 
a helyi identitástudatot, hiszen Bácsalmás 
összegyűjtött értékei is helyet kapnának. 
Közösségformáló erővel bírna. Az iskolai 
tanulás elősegítése érdekében internet 
hozzáférési lehetőséget biztosítanánk, illetve 
az ott alkalmazott szakember segítségére is 
számíthatnának a fiatalok. 
Tevékenység: épület rekonstrukció, 
eszközbeszerzés, soft elemek 

Projekt helyszíne Gyűjtemények háza 

Projekt gazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Előkészítettség Elkészített tervek, elkészített eszköz lista és 

kidolgozott soft elemek 

Tervezett összköltség 100 000 000.- 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2012. 
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III. 8.A tervezett fejlesztések várható hatásai 
 
Az akcióterületi terv hosszú távra készül, fejlődési lehetőségek meghatározásával, azok 

megvalósításával melyek nem csak a város szűkebb területeinek fejlesztésére irányulnak, 

hanem túlmutatnak azon. Az akcióterületeken megvalósuló fejlesztések Bácsalmás Város 

lakosságának életminőségét befolyásoló célokon túl az egész kistérség lakosságának 

életkörülményeire is pozitív hatással lesznek. Az akcióterületi terv megvalósításától elvárt 

hatásokat az akcióterület vonatkozásában a település egészére és a kistérség egészére 

vonatkozóan kell vizsgálnunk. 

 

Gazdasági hatások 
Az adott akcióterületen megvalósuló fejlesztések gazdasági hatásait figyelembe véve 

elmondható hogy a fejlesztések egy része hozzájárul új, fenntartható munkahelyek 

létrehozásához, új vállalkozások megvalósulásához. 

A Bácska Helyi Termék Klaszter megvalósításával lehetőség nyílik a helyben megtermelt 

jellegzetesen a kistérségre jellemző kézműipari-, mezőgazdasági-, és élelmiszer termékek 

piacra juttatására, egységes arculat, egyedi értékesítési hálózat kialakítására. Ezen 

tevékenységek jellemzően új munkalehetőségekhez is juttatják a város, kistérség lakosságát. 

Ezen fejlesztések hozzájárulnak továbbá az iparűzési adók növekedéséhez, s ezzel egyidejűleg 

a város bevételeinek növekedéséhez is. 

Az újonnan létrejött vállalkozások bevételeik növelésével a későbbiekben újabb fejlesztések 

lehetőségét teremtik meg. A foglalkoztatás, a szolgáltatások növelésével a város és a kistérség 

lakosságának életminőségét javítják, hozzájárulnak a térség lakosságának komfortérzetéhez, a 

lokálpatriotizmus erősödéséhez. 

 

Társadalmi hatások 
Az adott területen létrejövő fejlesztések, tevékenységek jelentősen hozzájárulnak a társadalmi 

kohézió erősítéséhez, az esélyegyenlőség érvényesítéséhez beleértve ezalatt a hátrányos 

helyzetű csoportok foglalkoztatását, társadalmi beilleszkedését, a fogyatékkal élők napi 

életvitelét, közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésüket. 

Az adott fejlesztések szinte mindegyike szolgálja a fenn említett célokat. Kialakításuknál, a 

tevékenységek megszervezésénél különös gondot kell fordítani a hátrányos helyzetű 
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társadalmi csoportok bevonására úgy a foglalkoztatás területén, mint a szolgáltatások 

hozzáférésének területén is. 

 

Migrációs hatás 
Az adott fejlesztések a városközponti területein fognak megvalósulni. Az adott területek 

fejlesztésével a lakosságmegtartó erő nőni fog úgy az adott akció területen, mint az egész 

városban egyaránt. Mivel ezen városrész nem kimondottan lakóövezet, az itt élő lakosság 

migrációja az adott fejlesztéseknek köszönhetően nem fog negatívan megváltozni. 

Köszönhető mindez a munkalehetőségek növekedésének, a komfortosabb, szebb 

lakókörnyezet kialakításának. A fejlesztések jellegéből feltételezhető hogy a lakosságmegtartó 

erő növekedése mellett az ezen területen lévő ingatlanárak növekedni fognak. 

 

Környezeti hatások 
 

Kötelező fenntarthatósági indikátorok 

A támogatott projektek eredményeként 
elért energia megtakarítás  

eredmény 58 GJ 

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 
csökkentése (CO2e) 

hatás 6,6 t 

Ártalmatlanításra kerülő hulladék 
arányának csökkentése (amennyiben 
releváns) 

output Nem releváns 

A fenntarthatósággal kapcsolatos 
tudásmegosztáson részt vettek száma 

output 180  fő 

Jobb összesített energetikai jellemzőkkel 
(energiatanúsítvánnyal) rendelkező 
épületek száma 

output 0 db 

 
Az akció területi útmutatóban leírtak szerint ahhoz, hogy fenntartható településfejlesztés 

valósuljon meg, az alábbi alapelveket kell szem előtt tartani: 

– A települési struktúrát, a közlekedési vonalakat és a mezőgazdasági-, ipari tevékenységeket 

úgy kell kialakítani, hogy teret hagyjanak a társadalom alapját képező mezőgazdaságnak, 

illetve a természeti környezetnek. 

– A CO2 kibocsátás csökkentése során alapvető cél a nem megújuló energiaforrások 

használatának csökkentése (nem a megújuló energiaforrás használat növelése). 
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– A javasolt intézkedések hatását teljes életciklusuk alatt kell figyelembe venni. (A gépészeti 

berendezések élettartama 20-30 év, az épületek élettartama 35-80 év, a településszerkezet 

alakításának hatása 100-500 év.) 

– A belső tér hőkomfortjának biztosítása során törekedni kell a környezet és az épület által 

létrehozható mikroklíma optimalizálására, hogy az épített környezet energiaigénye minél 

kisebb lehessen. 

A fenntartható településfejlesztést elsősorban meghatározó területek a közlekedés, 

környezetvédelem, területhasználat és városszerkezet, valamint a várospolitika stratégiai 

iránya. Ezért az akcióterületi terv fenntarthatóságának vizsgálatakor ezekre a területekre kell 

különös figyelmet fordítani. 

 

Fenntarthatósági területek 

Fenntarthatósági területek Hatás Intézkedés 

Közlekedés   

Környezeti minőség Negatív hatás nem 

jelentkezik. Annak 

érdekében, hogy a fenntartás 

alatt ne jelentkezzen negatív 

hatást, két féle intézkedést 

valósítunk meg a 

megvalósítás alatt. 

ingatlanfejlesztés esetén 

korszerű, környezetbarát 

technológiák alkalmazása 

energiagazdálkodás, 

energiafelhasználás, 

hőellátás, hőveszteségek 

Zöldfelület-gazdálkodás 

 

A levegő minőségének 

javítása érdekében 

intézkedést valósítunk meg. 

Zöldfelület minőségi 

fejlesztése 

 
 

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok 
 

Mutató neve  
Mérték-
egység 

Típus 
(output/ 
eredmény) 

Bázis-
érték 

Minimáli-
san elvárt 
célérték 

Célértéke 
elérésének 
időpontja 

Célérték a 
projekt 

megvalósítási 
időszak 

Célérték a 
fenntartási 
időszak 
végén 

Mutató 
forrása 
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végén 

teljes 
vízfelhasználás 

m3     24   Fajlagos 
vízfelhasználás 

mértéke termelés v. 
szolgáltatás 
egysége 

változó        

teljes 
energiafelhasz-

nálás 

kWh     53 847   Fajlagos 
energiafelhasználás 

mértéke 
termelés v. 
szolgáltatás 
egysége 

változó        

Üvegházhatású anyagok 
kibocsátásának mértéke (CO2e) 

t/év     15,4   

Ártalmatla-
nításra kerülő 

hulladék 

t     0   Ártalmatlanításra 
kerülő hulladék 

arányának mértéke 
összes 
hulladék 

mennyisége 

t     19   

Kistérségben 
élő 

foglalkozta-
tottak száma 

fő     5 122   A kistérségben élők 
foglalkoztatottságának 

mértéke 

a foglalkozta-
tottak száma 

fő     2 240   

Tudásmeg-
osztásban 
résztvevők 
száma 

fő/év     180   A fenntarthatósággal 
kapcsolatos 

tudásmegosztáson 
részt vett 

munkavállalók száma össz 
munkavállalói 

létszám 

fő/év        

Jobb összesített 
energetikai 
jellemzőkkel 

rendelkező épületek 
száma 

 db     0   

Akadálymentesített 
épületek száma 

 db     2   
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III.9.Kockázat elemzés 
 

A kockázat elemzést az akció terület fő céljának a megvalósulását akadályozó tényezők 

mellett a bekövetkezésük valószínűségét csökkentő intézkedéseket és az esetleges 

bekövetkezésük esetére tervezett intézkedéseket jelenítjük meg. 

 

 

Főbb kockázatok 

Kockázat 

megnevezése 

Bekövetkezésének 

valószínűsége 

Bekövetkezésük 

valószínűségét 

csökkentő 

intézkedések 

Bekövetkezésük 

esetére tervezett 

intézkedések 

Belső kockázatok    

A városi lakosság 

érdektelensége 

Közepes Folyamatos 

kommunikáció 

(Önkormányzati 

tájékoztatók) 

Tájékoztatás 

Meggyőzés 

Alacsony 

munkavállalási 

hajlandóság 

Alacsony Tájékoztatás, 

képzések, fejlesztési 

programok 

Motivációs 

eszközök 

bevezetése 

Alacsony befektetői 

kedv 

Alacsony Alap infrastrukturális 

fejlesztések 

önkormányzati 

megvalósítása 

Kedvezmények 

biztosítása a gazdasági 

szektor részére (pl.: 

adókedvezmények) 

További 

kedvezmények 

biztosítása 

(adókedvezmények) 

Erőteljes marketing 

tevékenység 

Önerő hiány Közepes Kötvénykibocsátás 

Racionális 

önkormányzati 

Kedvezményes 

hitel felvétel 
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gazdálkodás 

Önkormányzati 

vezetésben 

bekövetkezendő negatív 

változás 

Alacsony Ésszerű gazdálkodás 

Eredmények közlése 

Folyamatos lakossági 

tájékoztatás 

Fórumok megtartása 

 

 
 

 

Humánerőforrás hiánya Közepes Továbbképzés, 

átképzés 

Foglalkoztatási 

programok  

Megbízási 

szerződéssel külső 

munkaerő 

foglalkoztatása 

Külső kockázatok    

Szabályozási környezet 

változása 

Magas Folyamatos 

véleménynyilvánítás 

az illetékhatóság felé 

Megváltozott 

jogszabályokhoz 

való igazodás 

Kedvezőtlen pályázati 

feltételek 

Közepes Folyamatos 

véleménynyilvánítás 

az illeték hatóság felé 

 

Növekvő gazdasági 

recesszió 

Közepes Folyamatos 

véleménynyilvánítás 

az illeték hatóság felé 

 

 

Az alábbi táblázat a funkcióbővítő város rehabilitációs projekt megvalósításának kockázatait 
és kezelésének módját jeleníti meg. Megmutatjuk, hogy melyik projekt elemnél milyen 
kockázat jelentkezhet 

 

Tudás és Információ Központ Projekt kockázatai 

Kockázat megnevezése 
Valószínűség 

(1-7)* 
Hatás 
(1-7)* 

A kockázat 
kezelésének módja 

Projekt/tevékenység, 
amire a kockázat 

vonatkozik 
Műszaki kockázatok 

- kivitelezés 
kockázatai 

3 3 

Kiviteli tervek 
készítése előtt az 
épület mindenre 
kiterjedő helyszíni 
bejárása és felmérése 

Művelődési Ház 
rekonstrukció, 
funkcióbővítés 

Jogi szempont 
- Szabályozási 

környezet 
változása 

1 1 
Folyamatos 
véleménynyilvánítás 
az illetékhatóság felé 

A projekt minden eleme 
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- Kapcsolódó 
jogszabályi 
környezet 
változása 

1 2 

Körültekintő 
cselekvési és 
ütemterv, valamint 
SzMSz 

Soft elemek, 

Társadalmi szempont 

- A lakosság 
érdektelenség 

2 3 
Széleskörű és 
folyamatos 
tájékoztatás 

„Soft” elemek, Művelődési 
Ház rekonstrukció és 
funkcióbővítés 

- Szándékos 
károkozás 

2 2 

Széleskörű és 
folyamatos 
tájékoztatás 
Lakosság bevonása a 
fejlesztésbe 

A projekt minden eleme 

Pénzügyi – gazdasági fenntarthatósági szempont 

- Üzemeltető 
kiválasztása 

3 3 
Már a tervezés során 
széleskörű bevonás az 
érdekeltségi körből 

Soft programok 

- Önerő hiány 1 4 

Kötvénykibocsátás 

Racionális 
önkormányzati 
gazdálkodás 
Kedvezményes 
Hitelfelvétel 

A projekt minden eleme 

Intézményi szempont 

- Közbeszerzés 3 3 
Körültekintő 
ajánlattételi felhívás 

A projekt minden eleme 

* 1 – leggyengébb, 7 – legerősebb 
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III.10. A város rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

Az ütemterv részletes bemutatása a ROP pályázatra vonatkozik az egyes projektelemekre 
lebontva, melyet az alábbi táblázat mutat be részletesen. 

A tevékenységek ütemezése 

  Már 
rendelke-
zésre áll 

2010 2011 2012 2013 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. II. 

Előkészítés 

IVS, ATT IVS      ATT            
Műszaki tervek     X X            
Tanulmányok, 
felmérések, üzleti 
terv 

   
X X  

           

Feltételes 
közbeszerzés 

   
 X X 

           

Végrehajtás 

A projekt 
egészének 
megvalósításához 
szorosan 
kapcsolódó 
szolgáltatások  

     

X X X X X X X X X 

   

Projekt-
menedzsment 

     
X X X X X X X X X 

   

Gazdasági funkció 

Piac 
rekonstrukció 

      
X X   

       

Fagyizó        X X         

Közösségi funkció 

Művelődési Ház 
rekonstrukció és 
funkcióbővítés 

      
X X X X X X X 

    

Városi funkció 

Térfigyelő 
rendszer 

          
X 

      

Zöldfelület 
felújítás 

      
 

   
X 

      

Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (ESZA típusú) 

Bácska Helyi 
Termék Klaszter 
Kiállítás 

        
X X X X X 

    



 96 

A tevékenységek ütemezése 

  Már 
rendelke-
zésre áll 

2010 2011 2012 2013 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. II. 

Bácska Helyi 
Termék Első 
Kiállítás 

        
X X X X X 

    

Bácska Helyi 
Termék Első Vásár 

           X X     

Városmarketing         X X X X X     

Képzési – 
foglalkoztatási 
programok  

        
X X X X X 

    

Közösségi 
programok 
(CKÖ) 

        
 X X X  
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III.11. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott 
partnerségi egyeztetések  

Az akcióterületi tervvel szemben elvárás a partnerségi alapú tervezés és megvalósítás, 

amely biztosítja, hogy az érintett csoportok szempontjait is figyelembe vegyük a 

beavatkozások kialakításánál. A széleskörű partnerség többféle módon került biztosításra. A 

következőkben a lakosság, a civil szektor, a gazdasági szektor és az önkormányzati vezetők 

bevonását és azok eredményei kerülnek bemutatásra. 

 

Kérdőíves felmérése, interjúk: 

Az akcióterületen tervezett fejlesztések, beruházások, rekonstrukciók megfogalmazása 

előtt minden esetben a lakosság (vállalkozók, civil szervezetek, közszféra szereplői stb.) 

igényeinek, kívánságainak felkutatására, kérdőívekkel történő megkeresésére került sor. Nagy 

mértékben támaszkodtunk a már elkészült IVS megállapításaira és felméréseinek 

eredményeire. A kérdőívek elemzésekor számos olyan a lakosság körében megfogalmazódó 

igényekre derült fény, amelyek során megtudhattuk, hogy a tervezett fejlesztések milyen 

megítélést kapnak. A kérdőívek folyamatos rendszerezésével, az adatok feldolgozásával, 

összegzésével nyilvánvalóvá vált a fejlesztési területek rangsora, fontossági szempontok, 

lehetőségek szerint. A lakossági igényfelmérés eredményeiről a következőkből értesülhetünk. 

 

Diákok által megválaszolt kérdések összegzése: 

A diákok válaszai hasonlóságot mutatnak, a lakossági kérdőívekkel, mert a munkahelyek 

problémája itt is felmerül. A fiatalok egyre kisebb mértékben szeretnének a városban maradni, 

és erre utal, hogy a szórakozás, a szabadidő eltöltés, és a sport tevékenységek terén fejlődni 

kell, mert sok hiányosságra hívták fel a figyelmet a diákok. A hagyományok, és a 

nevezetességek bizony pár alkalommal fejtörést jelentettek a diákok számára, és feldolgozás 

közben számunkra is, hogy konkrétan mit szerettek volna leírni. Megfigyelhető volt az egyes 

gondolatok terjedése, de összességében a többségnél jó, értelmes gondolatok kerültek 

előtérbe. 

 
Felnőtt lakosság által megválaszolt kérdések összegzése: 

A felnőtt lakosság válaszai alapján a következő kép alakult ki a kérdőívek feldolgozása 

után. A válaszadók nem látják túl rózsásan a helyzetet, nem szeretik a bizonytalanságot, a 

munkahelyi függést, a munkahelyi kiszámíthatatlanságot. Nem tudnak tervezni, romlik az 

életszínvonal és a megélhetési biztonságuk. Ezért sokan a költözést tervezik. Az emberek 
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nagy részét csak a család, rokonok, barátok, az ingatlan „eladhatatlansága” köti még a 

városhoz. Ez viszont hosszú távon kevés lesz a város „fennmaradásához”, fejlődéséhez. A 

fejlődés viszont várat magára, a vállalkozók nem merik felvállalni, mert a fizetőképes kereslet 

fogy, és így az ő megélhetési lehetőségeik is csökkenek. A lényeg hogy célok, és összefogás 

kell a helyzet megváltoztatására. 

 

Helyi médiában való szereplés 

Az ATT széles körű társadalmasítása és a partnerség biztosítása érdekében Bácsalmás 

Város honlapján folyamatosan olvashatóak mindazon információk melyek az EATT és ATT 

írására, annak jelentőségére utalnak. Megtalálhatóak az elkészült anyagok, „power point”-os 

bemutatók is, valamint véleményeket írhat az olvasó. 

 

Önkormányzat vezetőinek részvétele 

Az ATT készítése során folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás történt Pénzügyi és 

Fejlesztési Bizottsággal, valamint a Képviselő Testület tagjaival. Az ATT 2 ütemben került 

elkészítésre. A bizottság és a Képviselő Testület az ütemeket megvitatta, majd határozatában 

elfogadta azokat. A határozatok, valamint a képviselő testületi ülés videó felvétele a város 

honlapján megjelenik, ezáltal is biztosítva a lakosság, a civilszektor és a gazdasági szféra 

tájékoztatását. 

 

IVS Képviselő Testület jóváhagyása előtti javaslattételi folyamat: 

Az Előzetes Akcióterületi Tervet Bácsalmás Város Képviselő Testülete 2009. augusztus 

25-én tárgyalta. A végleges ATT elkészítése és határozatban való elfogadása előtt a 

társadalmasítás jegyében és a partnerség biztosítása érdekében az elkészült teljes 

dokumentációt véleményezésre átadtuk a következő 73. táblázatban foglaltak szerint. 

Jóváhagyás előtti véleményezés 

Célcsoport Bevonás módja 

Intézmény vezetők Dokumentum átadása, írásos javaslattétel 

Civilszervezetek képviselői Dokumentum átadása, írásos javaslattétel 

Munkaügyi Központ Dokumentum átadása, írásos javaslattétel 

Gazdasági szektor képviselői Dokumentum átadása, írásos javaslattétel 

Bácsalmás Város lakossága A Város honlapján való közzététel, e-mail 

cím megadása 
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Az EATT minőségbiztosítását az EX- ANTE Tanácsadó Iroda végezte az elkészítés 

folyamatába ágyazva. 

 

Partnerségi rendezvények 

 

Különböző partnerségi rendezvények alkalmával szintén a lakosság bevonására, 

kikérdezésére, véleményének meghallgatására került sor. Ilyen visszatérő rendezvénysorozat 

az EX ANTE Tanácsadó Iroda által több alkalommal megtartott tájékoztató fórum, vitafórum. 

A partnerségi rendezvényen részt vett a térség 8 önkormányzatának polgármestere, a térség 16 

projektmenedzsere, a város gazdasági életének szereplői.  A megtartott rendezvényen 

bemutatásra került Bácsalmás Város Tudás és Információs Akcióterületének helyzetelemzése, 

a tervezett beruházások valamint azok hatásai és várható eredményei.  
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IV. Pénzügyi terv 
A pénzügyi terv a beavatkozás típusokon alapul, azzal együtt formálódik interaktív jelleggel, 

mivel a költségek tervezése visszahathat a műszaki megoldásokra is.  

A pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció, – mint egy hagyományos értelemben 

vett beruházási program – hanem a költségek és források összehangolásával előállított 

pénzügyi forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a fejlesztési akció milyen finanszírozási 

feltételek között valósítható meg.  

Elkészítésre került az akcióterületre tervezett beruházások összesítése, melyet a következő 

táblázat mutat. 

Az akcióterület tervezett beavatkozásainak összesítése 

Beavatkozás jellege 
Beavatkozás 
megnevezés 

Beavatkozás 
tervezett ideje 

Beavatkozás 
tervezett 
költsége 

Városrehabilitációs 
állami támogatás 
keretében 
megvalósítandó 
beavatkozások 

Tudás és Információs 
Központ kialakítása 

2011. 06. 01-
2012. 12. 31. 

289 365 834 Ft 

 1. Projekt elem: 

Művelődési ház 

rekonstrukció, 

funkcióbővítés 

2011.06.01 – 

2012. 11.30. 

228 556 773 Ft 

 2. Projekt elem: 

Piac 

rekonstrukció 

2011.06.01 – 

2011.09.30. 

16 999 061 Ft 

 3. Projekt elem: 

Zöldfelület 

felújítás 

2012.04.01 – 

2012.05.31. 

4 400 000 Ft 

 4. Projekt elem: 

Térfigyelő 

kamerák 

elhelyezése – 

városi 

2012.06.01 – 

2012.06.30. 

3 625 000 Ft 
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közbiztonság 

növelése 

 

 

5. „SOFT” 

tevékenység 

2011.12.01 – 

2012.11.30 

5 790 000 Ft 

Magánszféra 

beavatkozásai a 

közszféra fejlesztése 

nyomán 

1. Kereskedelmi 

üzlethelyiségek 

rekonstrukciója 

2011-2013 30 000 000.- 

 2. Kereskedelmi 

szálláshely 

kialakítása 

2012 120 000 000.- 

 3. Új kereskedelmi 

üzlethelyiségek 

kialakítása 

2011-2013 35 000 000.- 

 4. Csomagoló üzem 

létesítése 

2011 60 000 000.- 

Az akcióterületi 

fejlesztés hatásaként a 

közszféra fejlesztése 

1. Piaci 

vásárcsarnok 

építése 

2011.08 – 

2012.08 

50 000 000.- 

 2. Gyűjtemények 

Háza 

rekonstrukciója 

2012. 100 000 000.- 

 3. Vörösmarty 

Általános Iskolai 

tagintézmény 

rekonstrukciója 

2010. 35 000 000.- 

 4. Központi óvoda 

rekonstrukciója 

2010 30 000 000 

 5. Integrált 

szolgáltató 

2010.03 – 

2010.12.31. 

75 000000.- 
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központ 

kialakítása 

 6. Kistérségi 

egészségügyi 

központ 

fejlesztése 

2010-2011 700 000 000.- 

 

 

 

A jelen városrehabilitációs projekt pénzügyi tervét a következő  táblázat mutatja. 

 

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI TERVE 

 

Projekt előkészítés költsége Összes nettó 
Le nem 
vonható 
áfa 

Összes 
elszámolható 

Összes 
támogatás 

Összes önerő 

I. Előkészítési költség 
13 616 000 3 404 000 17 020 000 15 264 370 1 755 630 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 000 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 500 000 

Akcióterületi terv 4 000 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 500 000 

Engedélyezési, kivitelezési tervek 2 016 000 504 000 2 520 000 2 268 000 252 000 

Egyéb előkészítési költségek 
(Város Marketing Stratégia) 

2 000 000 500 000 2 500 000 2 250 000 250 000 

Közbeszerzési költségek 1 600 000 400 000 2 000 000 1 746 370 253 630 

Beszerzések 202 864 667 50 716 167 253 580 834 217 826 485 35 754 349 

Építés, felújítás költsége 
(Művelődési ház, Piac, Öntözőrendszer) 

166 246 324 41 561 581 207 807 905 176 630 849 31 177 056 

Projekt megvalósításhoz szükséges 
eszközök, beszerzések, növények 

33 718 343 8 429 586 42 147 929 37 933 136 4 214 793 

Infokommunikáció 
(Térfigyelő kamerarendszer) 

2 900 000 725 000 3 625 000 3 262 500 362 500 

Szolgáltatások 150 012 000 3 753 000 18 765 000 16 846 552 1 918 448 

Műszaki ellenőr 1 232 000 308 000 1 540 000 1 344 052 195 948 

Terv ellenőr 1 140 000 285 000 1 425 000 1 282 500 142 500 

Jogi szolgáltatás 800 000 200 000 1 000 000 900 000 100 000 

Nyilvánosság biztosítás 2 240 000 560 000 2 800 000 2 520 000 280 000 

Könyvvizsgáló díja 480 000 120 000 600 000 540 000 60 000 

„SOFT” elemek – ESZA 
(CKÖ szekember, Roma kult. Napok,Stb.) 

4 632 000 1 158 000 5 790 000 5 211 000 579 000 

Projektmenedzsment 4 488 000 1 122 000 5 610 000 5 049 000 561 000 

Összesen 231 492 667 57 873 167 289 365 834 249 937 409 39 428 427 
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PIAC PROJEKTELEM KÖLTSÉGVETÉSE: 

Projekt előkészítés költsége Összes nettó 
Le nem 
vonható áfa 

Összes 
elszámolható 

Összes 
támogatás Összes önerő 

I. Előkészítési költség 107 258 26 814 134 072 67 036 67 036 

Integrált Városfejlesztési Stratégia           

Akcióterületi terv           

Engedélyezési, kivitelezési tervek           

Egyéb előkészítési költségek           

Közbeszerzési költségek 107 258 26 814 134 072 67 036 67 036 

Beszerzések 13 599 248 3 399 812 16 999 061 8 499 531 8 499 530 

Épületfelújítás 13 599 248 3 399 812 16 999 061 8 499 531 8 499 530 

Projekt megvalósításhoz szükséges 
eszközök beszerzése           

Szolgáltatások 83 895 20 974 104 869 52 434 52 435 

Műszaki ellenőr 83 895 20 974 104 869 52 434 52 435 

Terv ellenőr           

Jogi szolgáltatás           

Nyilvánosság biztosítás           

Könyvvizsgáló díja           

ESZA           

Projektmenedzsment           

Összesen 13 790 401 3 447 600 17 238 002 8 619 001 8 619 001 

 

 

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER PROJEKTELEM KÖLTSÉGVETÉSE: 

Projekt előkészítés költsége Összes nettó 
Le nem 

vonható áfa 
Összes 

elszámolható 
Összes 

támogatás 
Összes önerő 

I. Előkészítési költség 22 872 5 718 28 590 25 731 2 859 

Integrált Városfejlesztési Stratégia           

Akcióterületi terv           

Engedélyezési, kivitelezési tervek           

Egyéb előkészítési költségek           

Közbeszerzési költségek  22 872  5 718  28 590  25 731  2 859 

Beszerzések 2 900 000 725 000 3 625 000 3 262 500 362 500 

Épületfelújítás           

Projekt megvalósításhoz szükséges 
eszközök beszerzése 2 900 000 725 000 3 625 000 3 262 500 362 500 

Szolgáltatások           

Műszaki ellenőr           

Terv ellenőr           
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Jogi szolgáltatás           

Nyilvánosság biztosítás           

Könyvvizsgáló díja           

ESZA           

Projektmenedzsment           

Összesen 2 922 872 730 718 3 653 590 3 288 231 365 539 

 

 

KÖZTERÜLET MEGÚJÍTÁSA PROJEKTELEM KÖLTSÉGVETÉSE: 

Projekt előkészítés költsége Összes nettó 
Le nem 
vonható 
áfa 

Összes 
elszámolható 

Összes 
támogatás 

Összes önerő 

I. Előkészítési költség           

Integrált Városfejlesztési Stratégia           

Akcióterületi terv           

Engedélyezési, kivitelezési tervek           

Egyéb előkészítési költségek           

Közbeszerzési költségek           

Beszerzések 3 520 000 880 000 4 400 000 3 960 000 440 000 

Épületfelújítás 920 000 230 000 1 150 000 1 035 000 115 000 

Projekt megvalósításhoz szükséges 
eszközök beszerzése 2 600 000 650 000 3 250 000 2 925 000 325 000 

Szolgáltatások           

Műszaki ellenőr           

Terv ellenőr           

Jogi szolgáltatás           

Nyilvánosság biztosítás           

Könyvvizsgáló díja           

ESZA           

Projektmenedzsment           

Összesen 3 520 000 880 000 4 400 000 3 960 000 440 000 

 
 

SOFT PROJEKTELEM KÖLTSÉGVETÉSE: 

Projekt előkészítés költsége Összes nettó 
Le nem 

vonható áfa 
Összes 

elszámolható 
Összes 

támogatás 
Összes önerő 

I. Előkészítési költség      

Integrált Városfejlesztési Stratégia      

Akcióterületi terv      

Engedélyezési, kivitelezési tervek      

Egyéb előkészítési költségek      

Közbeszerzési költségek      

Beszerzések      
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Épületfelújítás      

Projekt megvalósításhoz szükséges 
eszközök beszerzése      

Szolgáltatások 4 632 000 1 158 000 5 790 000 5 211 000 579 000 

Műszaki ellenőr      

Terv ellenőr      

Jogi szolgáltatás      

Nyilvánosság biztosítás      

Könyvvizsgáló díja      

ESZA 4 632 000 1 158 000 5 790 000 5 211 000 579 000 

Projektmenedzsment      

Összesen 4 632 000 1 158 000 5 790 000 5 211 000 579 000 
 

 

 

Nem megosztható költségek 
 

Projekt előkészítés költsége Összes nettó 
Le nem 

vonható áfa 
Összes 

elszámolható 
Összes 

támogatás 
Összes önerő 

I. Előkészítési költség 13  616 000 3 404 000 17 020 000 15 264 370 1 755 630 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 000 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 500 000 

Akcióterületi terv 4 000 000 1 000 000 5 000 000 4 500 000 500 000 

Engedélyezési, kivitelezési tervek 2 016 000 504 000 2 520 000 2 268 000 252 000 

Egyéb előkészítési költségek 2 000 000 500 000 2 500 000 2 250 000 250 000 

Közbeszerzési költségek      

Beszerzések      

Épületfelújítás      

Projekt megvalósításhoz szükséges 
eszközök beszerzése      

Szolgáltatások 13 780 000 34 450 000 17 225 000 15 502 500 1 722 500 

Műszaki ellenőr      

Terv ellenőr 1 140 000 285 000 1 425 000 1 282 500 142 500 

Jogi szolgáltatás 800 000 200 000 1 000 000 900 000 100 000 

Nyilvánosság biztosítás 2 240 000 560 000 2 800 000 2 520 000 280 000 

Könyvvizsgáló díja 480 000 120 000 600 000 540 000 60 000 

ESZA 4 632 000 1 158 000 5 790 000 5 211 000 579 000 

Projektmenedzsment 4 488 000 1 122 000 5 610 000 5 049 000 561 000 

Összesen 27 396 000 37 854 000 34 245 000 30 766 870 3 478 130 
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V. Megvalósítás intézményi kerete 

V.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 
 
Jelen dokumentumban meghatározott akció terület fejlesztési tervének megvalósításának 

felelőssége Bácsalmás Város önkormányzatáé.  

A pályázati forrásból megvalósuló program egyedüli kedvezményezettje ( nem konzorciális 

formátumban kerül benyújtásra és megvalósításra ) Bácsalmás Város Önkormányzata.  Ennek 

megfelelően az önkormányzatnak kell biztosítani a szabályossági, illetve a támogatás 

elszámolására vonatkozó felelősséget a végrehajtás folyamatában.  Mindezen kötelezettségek 

biztosításának módja jelen fejezeti részben kerül bemutatásra. 

Bácsalmás Város 100%-os tulajdonában áll a Bácsalmás Innovatív Nonprofit Kft, mely 

számos program – pályázat kidolgozását, megírását és megvalósítását végezte / végzi el. A 

gazdasági társaság rendelkezik megfelelő végzettségű és gyakorlati tapasztalattal, rendelkező 

humánerőforrással, akikkel az akcióterületi tervben meghatározott fejlesztések megvalósítását 

szabályosan és felelősséggel végre tudják hajtani. 

Ennek megfelelően az akcióterületi menedzsment szervezet az Innovatív Nonprofit Kft. 

 

Menedzsment Szervezeti felépítés és felelősségi körök 
 

 

 

 

A gazdasági társaság ügyvezetője 

Ügyvezető Igazgató 

Operatív menedzser Tervezői menedzser Gazdasági menedzser 

Műszaki menedzser Városmarketing 
menedzser 
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Az ügyvezető látja el a Gazdasági társaságokról szóló törvényben és az alapító okiratban 

meghatározott ügyvezetői feladatokat, gondoskodik a társaság – lehetőség szerint- 

eredményes működtetéséről, a társaság feladatainak ellátásáról, munkaszervezésről.   

 

A társaság feladatai, árbevétele, költségei, kötelezettségei függvényében az ügyvezető:  

 

- határozza meg a foglalkoztatottak számát, a munkavégzésre irányuló jogviszony 

jellegét, tartamát, tartalmát, a díjazás mértékét és egyéb juttatások körét, a munkaköri 

illetve ellátandó feladatokat, a munkáltatóval, alapítóval, munkavállalókkal és külső 

szervezetekkel, személyekkel való kapcsolattartás módját, 

- kiválasztja a könyvelő szervezetet és/vagy személyt, az FB közreműködésével 

- megköti a társaság működéséhez szükséges rendszeres szolgáltatások igénybe vételére 

szóló szerződéseket (telefon, internet, vagyonbiztonság, postafiók, 

rendszerkarbantartás, web- lapüzemeltetés, rezsiszolgáltatások, előfizetések, tagdíjak 

stb) 

- köt egyedi megállapodásokat a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátására, 

szolgáltatások nyújtására, alvállalkozók bevonására, finanszírozási megoldásokra   

Az ügyvezető:  

- állapítja meg az átruházott munkáltatói jogok körét, és a felhatalmazottak személyét, 

- rendelkezik a banki aláírási jog átruházásának módjáról és a felhatalmazottak 

személyéről 

- dönt a működéssel kapcsolatos szabályzatok jóváhagyásáról (kivéve SZMSZ) 

-  
 

Tervezői menedzser 

 

Felállítja és vezeti a projektmenedzsment szervezetet. Felelős a tervezésért, a projekt 

előkészítésért, a pályázatok megírásáért. Felelősen összefogja és koordinálja a projektek 

megvalósítását, pénzügyi elszámolását és a monitoring tevékenységet. Vezeti és koordinálja a 

városmarketing, a tervezői és a gazdasági csoport tevékenységét. A tervezői csoport és 

csoportvezető végzi az IVS felülvizsgálatát és monitoringját. Elkészíti és felülvizsgálja az 

akció területi terveket. Az egyes városfejlesztési tevékenységek összehangolását koordinálja. 

Feladatok: szakirányú tervezés, szaktanácsadás, hatósági egyeztetések, árajánlatok, 
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költségvetések bekérése, készítése, pénzügyi illetve fenntarthatósági terv 

összeállítása,finanszírozási megoldások kidolgozása, javaslat menedzsmenti feladatokra és 

személyi összetételre, marketing és arculati követelménye 

 

Operatív menedzser 

Operatív szinten felelős adatgyűjtés, adatértékelés, engedélyeztetés, tanulmányszerkesztés, 

szöveges dokumentumok elkészítése, jogi iratok, szerződéstervezetek, hitelesítés, fordítás, 

technikai feladatok, 

 

Gazdasági menedzser 

 

A gazdasági csoport és csoportvezető készíti el a költségvetéseket, a gazdaságossági 

számításokat és elemzéseket, finanszírozási formákat. A megvalósításhoz kapcsolódó 

pénzügyi – számviteli feladatokat látja el. 

 

 

V.2. Menedzsment szervezet által ellátott feladatok 
 

1. Akció területi terv/ek elkészítési, aktualizálása és szükséges felülvizsgálata 

 

2. Partnerség biztosítása, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, lakosság és gazdasági 

társaságok bevonása 

 

3. Magán tőke, gazdasági szektor által fejlesztések generálása 

 

4. Nem fizikai infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

 

5. Monitoring tevékenység 

 

6. Projekt előkészítés, pályázat írás 

 

7. Projektek végrehajtása 
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8. Projekt pénzügyi elszámolása 

 

9. Projekt előrehaladási jelentések készítése 

 

 

Projektmenedzser feladatai, kötelezettségei 
 

10. A Támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalom és követelmény megvalósítása 
 
11. A projekt egészére vonatkozó, kidolgozott cselekvési és pénzügyi ütemtervben foglalt 
feladatok megvalósításának irányítása, ellenőrzése 
 
12. A projektmenedzsment irányítása 
 
13. menedzsmenti feladatok egyeztetése az ajánlatkérő szervezetek vezetőivel legalább 

kéthetente, de szükség szerint, az egyeztetésen született döntésekről feljegyzést kell 
készíteni.  

 
14. Uniós pályázat lebonyolításának tapasztalatairól legalább havonta írásos feljegyzésben 

kell tájékoztatni a ajánlatkérő szervezetek vezetőit 
 

15. szabályzatok betartása, betartatása 
 
16. ajánlatok beszerzése, bírálata, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, megrendelők, 

megbízások, vállalkozási stb. szerződések elkészítése, teljesítésük folyamatos ellenőrzése 
 
17. ellátja a nyilvánosság biztosításáért felelős feladatokat (közzététel, kötelező és szükséges 

PR tevékenység) 
 
18. folyamatos kapcsolatot tart fenn a lebonyolítással érintett szervezetekkel 
 
19. összeállítja az időszakos szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentéseket, elszámolásokat 
 
20. ellenőrzi a projekt asszisztens és adminisztrátor munkáját 
 
21. ellátja az utókövetési feladatokat 
 
22. a projekt végrehajtásának aktuális állapotát tartalmazó dokumentációt vezet, gondoskodik 

a lezárt és elszámolt program iratainak előírt őrzéséről 
 
23. közreműködik az arra jogosított szervek ellenőrzéseinek eredményes lebonyolításában  
 
 
Projektmenedzser asszisztens feladatai 
 
24. előkészíti a projekt végrehajtásához szükséges árajánlatkéréseket, megrendelőket, 

megbízási, vállalkozási szerződéseket 
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25. rendezi a projekt adminisztrációjához szükséges dokumentumokat  
 
26. ellátja a vezető menedzser által feladatkörébe utalt lebonyolítói feladatokat  
 

 
Projekt adminisztrátor feladatai 
 
27. ellátja a szabályzat szerinti gazdálkodási, könyvelési, számfejtési, pénzkezelési stb 

feladatokat, iratkezelést, folyamatosan kapcsolatot tart a hivatal gazdasági osztályával  
 

28. figyelemmel kíséri az előirányzat- felhasználást, a számla likviditását 
 
29. belső bizonylatokat, elszámolásokat készít, adatot szolgáltat a pénzügyi 

elszámoláshoz, gondoskodik számlamásolatok készítéséről,  
 
30. nyilvántartásokat vezet ( pl. gépjárműhasználat, előleg, szigorú számadású nyt. stb)  
 
31. ellátja a program lebonyolításához szükséges adminisztrációs feladatokat 
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Üzemeltetési és karbantartási költségek 

 

Üzemeltetési és 
karbantartási költség 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.      Üzemeltetési költségek 8 500 000 
Ft 

9 180 000 
Ft 

9 914 400 
Ft 

10 707 552 
Ft 

11 564 156 
Ft 

12 489 289 
Ft 

1.1.  Változó költségek 
8 500 000 

Ft 
9 180 000 

Ft 
9 914 400 

Ft 
10 707 552 

Ft 
11 564 156 

Ft 
12 489 289 

Ft 
1.1.1.    Rezsi költségek 2 200 000 

Ft 
2 376 000 

Ft 
2 566 080 

Ft 
2 771 366 

Ft 
2 993 076 

Ft 
3 232 522 

Ft 
1.1.2.     Bérköltség 6 000 000 

Ft 
6 480 000 

Ft 
6 998 400 

Ft 
7 558 272 

Ft 
8 162 934 

Ft 
8 815 968 

Ft 
1.1.3.    Egyéb költségek 300 000 

Ft 
324 000 

Ft 
349 920 

Ft 
377 914 Ft 408 147 Ft 440 798 Ft 

2.      Karbantartási költségek 1 000 000 
Ft 

1 080 000 
Ft 

1 166 400 
Ft 

1 259 712 
Ft 

1 360 489 
Ft 

1 469 328 
Ft 

2.1.  Változó költségek 1 000 000 
Ft 

1 080 000 
Ft 

1 166 400 
Ft 

1 259 712 
Ft 

1 360 489 
Ft 

1 469 328 
Ft 

2.1.1.   Javítási, karbantartási 
kiadások 

1 000 000 
Ft 

1 080 000 
Ft 

1 166 400 
Ft 

1 259 712 
Ft 

1 360 489 
Ft 

1 469 328 
Ft 

 

 

Bevételek alakulása 

Bevételek éves 
alakulása 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1.      Fő 
tevékenységből 
származó 
bevételek 

7 500 000 Ft 8 100 000 Ft 
8 748 000 
Ft 

9 447 840 Ft 10 203 667 Ft 11 019 961 Ft 

1.1.  
Önkormányzati 
támogatás 

7 500 000 Ft 8 100 000 Ft 
8 748 000 
Ft 

9 447 840 Ft 10 203 667 Ft 11 019 961 Ft 

2.      Kiegészítő 
tevékenységből 
származó 
bevételek 

2 000 000 Ft 2 160 000 Ft 
2 332 800 
Ft 

2 519 424 Ft 2 720 978 Ft 2 938 656 Ft 

2.1.  Hosszú távú 
terembérlet 

500 000 Ft 540 000 Ft 583 200 Ft 629 856 Ft 680 244 Ft 734 664 Ft 

2.2. Alkalmi terem 
bérlet 

500 000 Ft 540 000 Ft 583 200 Ft 629 856 Ft 680 244 Ft 734 664 Ft 

2.3.  Képzés 
infrastruktruális 
feltételek 
biztosítása 

1 000 000 Ft 1 080 000 Ft 
1 166 400 
Ft 

1 259 712 Ft 1 360 489 Ft 1 469 328 Ft 

3.      Összesen 9 500 000 Ft 10 260 000 Ft 
11 080 800 
Ft 

11 967 264 Ft 12 924 645 Ft 13 958 617 Ft 
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Bevételek – kiadások szöveges magyarázata 
 
Tervezett kiadások tételesen 
 

• Rezsiköltségek (gáz, villany, víz) 
• Egyéb költségek (internet, javítás, karbantartás költségei, eszközök stb) 
• Bérköltségek 

 
Tervezett bevételek tételesen 
 

• Önkormányzati támogatás 
• Hosszú távú terembérlet (Fagyizó) 
• Alkalmi terembérlet (rendezvények, árusok stb) 
• Képzések 
 
I. Bevételek 

 
1) Önkormányzati támogatás: Az önkormányzati támogatás összegénél a 

jelenlegi normatív támogatást tekintjük alapnak, mely éves szinten 7 500 000.- 
Ft. 

 
2) Hosszútávú terembérlet: A tervezés során a jelenlegi bérleti díjakkal 

számoltunk. A presszó/fagyizó, bérleti díja jelenleg évente: 500 000.- Ft. 
 

3) Alkalmi terembérlet: különböző rendezvényekből, konferenciákból és 
vásárokból befolyt összeg, mely előreláthatóan nem haladja meg az 500 e Ft-
ot. 

 
4) Tudásközpont: az elmúlt három évben Bácsalmáson 490 főt képzett kis a 

DARMK. A helyzet jelenleg közel sem ilyen kedvező, a megszorítások egyik 
részeként több képzést nem indítanak el. Másik probléma, hogy a képzések 
nagy részét a Kecskeméti Képző Központ (KKK) végzi. A kirendeltség 2009 
júliusi helyzete alapján elmondható, hogy talán 2-3 képzés indítására lenne 
esély 2010-tól a leendő tudásközpontban. Képzésenként 10-12, tehát összesen 
20-25 személy részére történne tudásátadás. A képzésekből ilyen feltételek 
mellet kb. 1 000 000.- Ft bevétel várható 

 
 

II. Kiadások 
 

1) Rezsiköltségek: a gáz, villany és víz költségmutatók rendelkezésünkre állnak 
az elmúlt 3 év tekintetében. Ezen adatok elemzése alapján megállapítható, 
hogy az éves rezsiköltség átlagosan 2 208 000 Ft. A beruházást követően a 
rezsiköltségek változása várható. Azonban a jelenleg rendelkezésünkre álló 
információk alapján annak irányára vonatkozóan adatot nem tudunk 
szolgáltatni. Vannak energiahatékonyságot eredményező részei a beruházásnak 
ilyen pl. az új kondenzációs kazán, vagy éppen a teljes hőszigetelés nyújtotta 
energia megtakarítás. Azonban az eddigi működéstől eltérően 
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többletfunkciókkal ellátott, és a korábbinál nagyobb forgalom és kihasználtság 
fogja jellemezni a művelődési házat. Ezen információk ismeretében nehéz 
meghatározni a várható éves rezsiköltséget. A működtetés első évének végén 
válik láthatóvá a reális rezsi költség. A tervezés szempontjából az eddigi 
átlagos költségekkel számoltunk a fentiek értelmében. Ez alapján a várható 
éves rezsi költség 2 200 000.- Ft 

 
2) Egyéb költségek: internet, eszközök vásárlása, irodaszer beszerzés költségei 

kerültek betervezésre. Ezek éves költsége. 300 000 Ft.  
 
3) Bérköltségek: A működtetési költségek nagy részét a bérköltségek jelentik. A 

fenntartáshoz az alábbi munkakörök fenntartása a szükséges. 
 

1 fő vezető: bruttó 180 000 Ft 

1 fő művelődésszervező: bruttó 134 250 Ft 

1 fő karbantartó ( 4 órás állásban ): 35 750 Ft 

1 fő takarító (4 órás állásban): mindenkori minimálbér fele, bruttó 35 750 Ft 

 
  Összes bérköltség és járulék éves szinten 6 000 000.- Ft. 
 
 
 
1. Piac működtetés, fenntartási koncepció 

A Bácsalmási Piac üzemeltetője jelenleg a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltató 

Nonprofit Kft, mely az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága. A képviselő 

testület döntése értelmében az üzemeltetést a jövőben is a Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi. 

A működtetésből származó bevételek döntő többsége az ún. helypénzekből adódik össze, 

melyet a piacon árusítóktól szed be a Közszolgáltatási Nonprofit Kft. A helypénzek 

vonatkozásában a működtető a felújítást követő első két működési évben folyamatos növelést 

kíván megvalósítani, mely a környező települések vonatkozásában elfogadható. 2010-ben és 

2011-ben 10-10%-os emelést kell végrehajtani. 2012-es évtől pedig a 8%-os bevétel változás 

került figyelembe vételre. A kiadási oldal nagy részt bérjellegű költségeket foglal magába, 

kisebb részben pedig karbantartási – takarítási költségeket. 

 
Üzemeltetési és karbantartási költségek 

 
Üzemeltetési és karbantartási 

költség 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1.      Üzemeltetési költségek 1 776 489 

Ft 
1 918 
608 Ft 

2 072 097 
Ft 

2 237 865 
Ft 

2 416 894 
Ft 

2 610 245 
Ft 

1.1.  Változó költségek 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

1.2.  Állandó költségek 1 776 489 
Ft 

1 918 
608 Ft 

2 072 097 
Ft 

2 237 865 
Ft 

2 416 894 
Ft 

2 610 245 
Ft 

1.2.1.     Bérköltség 1 776 489 1 918 2 072 097 2 237 865 2 416 894 2 610 245 
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Ft 608 Ft Ft Ft Ft Ft 

2.      Karbantartási költségek 500 000 Ft 540 
000 Ft 

583 200 Ft 629 856 Ft 680 244 Ft 734 664 Ft 

2.1.  Változó költségek 500 000 Ft 540 
000 Ft 

583 200 Ft 629 856 Ft 680 244 Ft 734 664 Ft 

2.1.1.    Javítási - takarítási költségek 500 000 Ft 540 
000 Ft 

583 200 Ft 629 856 Ft 680 244 Ft 734 664 Ft 

 
 

Bevételek alakulása 
 

Bevételek éves 
alakulása 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.      Fő tevékenységből 
származó bevételek 3 629 536 Ft 3 738 422 Ft 4 037 496 Ft 4 360 495 Ft 4 709 335 Ft 5 086 082 Ft 

1.1. Helypénzek 3 629 536 Ft 3 738 422 Ft 4 037 496 Ft 4 360 495 Ft 4 709 335 Ft 5 086 082 Ft 

 
 
2. Zöldfelületek felújítása működtetés, fenntartási koncepció 
 
Bácsalmás Városban található zöldfelületek üzemeltetője - karbantartója jelenleg a 

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltató Nonprofit Kft, mely az önkormányzat 100%-os 

tulajdonú gazdasági társasága. A képviselő testület döntése értelmében az üzemeltetést a 

jövőben is a Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi. A fenntartás során bevételek nem 

keletkeznek, a költségek is minimális szinten keletkeznek. Ezen információ alapján táblázatos 

formátumban bevétel – kiadás nem kerül bemutatásra. 

 
 

3. „SOFT” elemek működtetés, fenntartási koncepció 
 
A projekt során kialakításra kerülő Bácska – Kincse védjegy és minősítési rendszer 

fenntartását és működtetését a művelődési ház biztosítja.. A jelenlegi információk birtokában 

elmondható, hogy az üzemeltetés során bevétel nem keletkezik, mivel semmilyen díj nem 

kerül felszámolásra a védjegy vagy a minősítési rendszerrel kapcsolatosan. Azonban többlet 

kiadást sem jelent, mivel a művelődési ház dolgozói munkaidejük terhére végzik a 

kapcsolatos feladatokat és tevékenységeket. Az önkormányzat illetve a nonprofit gazdasági 

társaság többlet funkcióként és „segítő kézként” tervezi ezen „soft” elem működtetését. A 

Bácska Helyi Termék Klaszter esetében a működtetés a Klaszter menedzsment feladata és 

kötelezettsége. Azonban jelen projekt nem terjed ki a klaszter menedzsment kialakításra, 

kizárólag a klaszter kidolgozására és megszervezésére kerül sor.  
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V.3. A projekt monitoringja 
 

A pályázat zárásakor összefoglaló értékelést kell készíteni és az önkormányzati 

képviselőtestület elé terjeszteni. Az összefoglaló jelentés a pályázat szakmai és pénzügyi 

lebonyolítási folyamatát, elszámolását, nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket 

tartalmazza.  

 
A támogatói oldalról előírt jelentési kötelezettséggel megvalósuló ellenőrzést a támogatási 

szerződésben és a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kell teljesíteni.  

 
Uniós pályázatok folyamatos teljesítésének ellenőrzése a képviselő testület részére adott havi 

tájékoztató és az időszaki elszámolások és szakmai jelentések egy példányának átadásával 

valósul meg.  

 
 

Belső ellenőrzés 
 

Bácsalmás Város Önkormányzata köteles az Uniós támogatások elszámolását, a 

szabályzatszerű és szerződésszerű teljesítésre is kiterjedően évente legalább egyszer, továbbá 

a záró elszámolás benyújtását megelőzően a belső ellenőrzés útján ellenőriztetni. Az 

ellenőrzés szempontjait a projekt indításakor kell meghatározni, az ellenőri munkatervben e 

feladatokat lehetőség szerint ütemezni illetve a tartalékkeret terhére ellátni.  

 

A további támogatási projektek esetében szükség szerint de legalább 4 évente az átfogó 

ellenőrzések során ellenőriztetni azok teljesítését és elszámolását.  

 
Külső ellenőrzés 

 
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések ellenőrzése történhet a fentiek 

mellet a következő külső szervezetek által: 

32. az Európai Unió 

33. az Állami Számvevőszék 

34. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

35. közreműködő szervezet 

megbízási szerződéssel pénzügyi- tanácsadó szervezet 
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VI. Üzemeltetés, működtetés 
 
A pályázat részét képező tevékenységek megvalósítását követő működés és üzemeltetés kerül 

jelen fejezeti részben bemutatásra. Bemutatásra kerül éves bontásban, a pályázat 

megvalósítását követő 5 évben a működés – fenntartás költségei, illetve az ezekhez szükséges 

források. Bemutatásra kerül az üzemeltetés – működtetés szervezeti kereti, a biztonságos 

működtetés feltétel rendszere. 

 
Projekt elemek 

 
1. Gazdasági funkciót erősítő tevékenység ( támogatás mértéke: 50%) 

Piac rekonstrukció  
Művelődési Ház presszó részének rekonstrukciója 
 

2. Közösségi funkciót erősítő tevékenység ( támogatás mértéke: 90% ) 
Művelődési Ház rekonstrukciója, funkcióbővítése  
 

3. Városi funkciót erősítő tevékenység ( támogatás mértéke: 90% ) 
Térfigyelő kamerák elhelyezése 
Zöldfelületek felújítása 

 
4. Infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztéseket kisléptékű „soft” elemek ( 

támogatás mértéke: 90% ) ( ESZA típusú projekt elem ):  
Bácska helyi termék internetes áru – termelő adatbázis, Bácska Helyi Termék Első 
Vásár, Bácska Helyi Termék Kiállítás, Bácska – Kincse Védjegy, Üzletember 
találkozó megszervezése, Városmarketing koncepció kidolgozása, Bácsalmás Város 
2010-2011-es programfüzetének összeállítása 
 

 
 

Művelődési Ház működtetés, fenntartási koncepció 

 

A művelődési ház a rekonstrukciót követően a jelenlegi közművelődési feladatok mellett a 

térségben egyedülálló funkciót is betölteni képes intézménnyé válik. A felújított és 

funkciókkal bővített intézmény Tudás és Információs központként képes az akcióterületen 

keresztül a város egészét pozitív irányba fejleszteni. 

A Művelődési ház működtetését jelenleg a LEASURE Bt végzi, melyet pályáztatás útján 

választott ki a Képviselő – Testület és független az Önkormányzattól. Jelen funkcióbővítő 

városrehabilitációs fejlesztés megvalósítását követően Bácsalmás Város Önkormányzata a 
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Művelődési Ház működtetését vissza kívánja venni Önkormányzati hatáskörbe.  A 

művelődési ház vezetője pályáztatás útján kerül kiválasztásra. A nonprofit gazdaság társaság 

alapításának végső határideje a projekt fizikai zárásnak időpontja. 

 

Az előzetes tervezet szerint a szervezeti struktúra  az alábbiak szerint kerül kialakításra: 

1 fő művelődési ház vezető ( 8 órás munkaviszony ) 

1 fő művelődésszervező ( 8 órás munkaviszony ) 

1 fő karbantartó – technikai személy ( 4 órás munkaviszony ) 

1 fő takarító – technikai személy ( 4 órás munkaviszony ) 

 

 

Munkavállalóktól elvárt képzettségek, képességek és kompetenciák 

Művelődési Ház vezetője 

- Főiskola, művelődésszervező szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett 

közművelődési, népművelői szakkollégiumi képesítés ,  

- Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 

- Kiváló szintű önálló munkavégzés, rendszerben gondolkodás, pontosság 

 

Művelődésszervező 

Az alábbiakra kell alkalmasnak lennie 

– a gazdasági-társadalmi folyamatok és a kultúra jelenségvilága közötti összefüggések 

differenciált és rendszerszemléletű értelmezésére; 

– megfelel ő technikák birtokában információk összegyűjtésére és kritikus elemzésére; 

– a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, civil 

szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, irányítói 

feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására; 

– az emberi viselkedés differenciált észlelésére és befolyásolására; 

– a felnőtt ember megújulási, fejlődési törekvéseit - figyelembe véve a személyes 

életutat és az elért életminőséget - segítésére és megvalósításukat támogatására; 

– a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, 

felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére; 
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– a megismerési alapfolyamatok önreflektív elemzésére és fejlesztésére.  

Rendelkezzen személyes és szociális kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a 

másokkal való együttműködés képességével; emberek és csoportok valamely cél érdekében 

történő befolyásolásának és mozgósításának képességével; emberi kapcsolataikban humánus 

és etikus viszonyulással; ismereteik alkalmazása során empátiával, toleranciával, 

rugalmassággal, kreativitással; egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, 

sikerorientáltsággal; a minőség iránti elkötelezettséggel. 

 

Az intézmény tevékenységi köre: 

Alaptevékenysége: a város gyermek és felnőtt lakossága kulturális életének szervezése, 

különösen népzenei, népművészeti, hagyományőrző rendezvények, táborozások szervezése, 

bonyolítása. A városi ünnepi megemlékezések szervezése, megtartása. A lakosság kulturált 

szabadidő eltöltésének szervezése. Kulturális programkínálatok kidolgozása, népszerűsítése. 

Az intézmény helyiségeinek, eszközeinek alaklomszerű hasznosítása a teljes kapacitás 

kihasználása érdekében. 

Vállalkozási tevékenységet nem végez. 

A művelődési ház feladata a község kulturális és közösségi életének szervezése, 

lebonyolítása. Helyet ad az iskola és az önkormányzat rendezvényeinek, állami és társadalmi 

ünnepeknek.  

Fontos feladat a helyi hagyományokra épülő nagyrendezvények, település napok, kiállítások, 

vásárok, szüreti felvonulás és bál, falunap, karácsonyi és húsvéti ünnepkörhöz kötődő 

játszóházak, politikai fórumok, térségi polgármesteri találkozók, nemzeti ünnepek, helyi 

csoportok bemutató estjei, az iskolák térségi versenyeinek lebonyolítása.  

A művelődési házban – tudás és információs központban az alábbi többlet funkciók lesznek 

elérhetők: 

a.) Felnőttképzéshez szükséges helyszín és infrastruktúra 

b.) Bácska Kincse Helyi Termék Klaszter működéséhez biztosításra kerül egy iroda 

helyiség 

c.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez biztosításra kerül egy iroda helyiség 

d.) Presszó/Fagyizó 
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VII.Végszó 
 
2009. tavaszán elkészült és elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia valamint a 

novemberben elkészült és elfogadott Akció Területi Terv Bácsalmás Városának első lépése a 

funkcióbővítő városrehabilitáció irányába.  

Határozott és erős önkormányzati és képviselő testületi szándék Bácsalmás akció 

területenkénti fejlesztése, funkciókkal való bővítése, kistérségi központi szerepének valamint 

gazdasági aktivátorként való megjelenésének erősítése. 

Annak érdekében, hogy az IVS-ben a jövőben Bácsalmás képe realitássá váljon jelen akció 

területi fejlesztések az első lépések, melyek újabb fejlesztéseket és beavatkozásokat 

generálnak mind az önkormányzati mind a magánszektor részéről. 

Mind az IVS mind az ATT készítésekor jellemző volt a képviselő testület jelenléte és 

határozott fellépése. Minden tervezési folyamatban megjelent, véleményt alkotott és 

határozatot hozott. A tervezési folyamat alatt egyértelműsítette abbéli szándékát, hogy a város  

központi részén kijelölt akcióterület fejlesztésén keresztül hasson a város egészére, valamint 

nagy mértékben hozzájáruljon új beruházások generálásához. 

Az önkormányzat és az akcióterületi terv tervezőinek véleménye megegyezik abban, hogy 

VÁLTOZÁSRA van szükség. A változáshoz, pedig emberekre, gondolatokra és fejlesztésekre 

van szükség. Hosszú idő és kemény munka szükséges annak érdekében, hogy a tervezett 

fejlesztések megvalósuljanak, eredmények szülessenek, a változás megtörténjen. 

“Rálátásunk a valóságra olyan, mint egy térkép, melynek segítségével igyekszünk eligazodni 

az élet területén. Ha a térkép jó, rendszerint meg tudjuk határozni helyzetünket, s ha tudjuk, 

hova kívánunk eljutni, rendszerint azt is leolvashatjuk róla, mely útirány vezet el célunkhoz. 

Ha a térkép rossz, többnyire eltévedünk. 

Mindez nyilvánvaló, az emberek mégsem mindig látják be. Nem látják be, mert a valósághoz 

vezető út nem könnyű. Először is, az ember nem a térképpel együtt született, előbb meg kell 

rajzolni, ez pedig erőfeszítést kíván. Minél nagyobb erőfeszítés megtételére vagyunk 

hajlandóak, annál nagyobb és pontosabb térképünk lesz. Ám sokan nem hajlandóak 

semmilyen erőfeszítésre. Mások befejezik a rajzolást kamaszkoruk végére. Az ő térképük 

kicsi marad és vázlatos, a világról alkotott képük egyoldalú és félrevezető. Életük delén az 

emberek rendszerint fölhagynak térképük rajzolásával. Úgy érzik, térképük teljes, 
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világnézetük helyes (sőt: szent és sérthetetlen), és semmi szükségük nincsen újabb 

értesülésekre. Mintha kifáradtak volna. 

Csak viszonylag kevés ember elég szerencsés ahhoz, hogy élete végéig folytassa a valóság 

titkainak feltérképezését, hogy a világ és az igazság megértését újra és újra felülvizsgálja, 

térképét nagyobbítsa, vonalait finomítsa, egy-egy vonalat újrarajzoljon. 

A térképezés legnagyobb problémája nem az, hogy a semmiből kell kezdeni, hanem az, hogy 

állandóan felül kell vizsgálni a munkát. Maga a világ állandóan változik.” 

(M. Scott Peck: A járatlan út) 
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Mellékletek: 
 
 

I.) Bácsalmás Város Városmarketing Koncepciója 
 

 
A városmarketing fogalmának meghatározása 
 

A városmarketing egy sajátos várospolitikai eszköz, melynek célja, hogy előmozdítsa a 

városlakók és a város érdekében munkálkodó, cselekvő intézmények, cégek, egyének 

kölcsönös érdekét. A városmarketing egy szintetizáló, koordináló eszköz, mely egységes 

arculat, image formájában megjeleníti, pozícionálja, kommunikálja a várost. 

A piac szereplői közötti kapcsolat meghatározza a piac működését ezért különféle 

szakterületeken a kutatások sorozata kereste azokat a módszereket, amelyek a terméket kínáló 

és a termék felhasználói, vagyis a piac szereplői között hatékony kapcsolatot jelent. A cél 

mindig azonos, vagyis értékesíteni a terméket, programot, szolgáltatást, lehetőséget stb. adott 

célterületen vagy célszemélynek a lehető legjobb kondíciók mellett. A városmarketing 

esetében cél a város mint „termék” népszerűsítése, programok széleskörű ismertetése, 

szolgáltatások, különböző érdeklődést felkeltő események, rendezvények népszerűsítése, 

reklámozása. 

A marketing szakterületét felölelő kutatások legfontosabb faktoroknak a termék árát, a 

célterületet vagy célszemélyt, az értékesítési eszközök módszerek sokaságát jelölte meg. 

Választ kell adni kinek milyen eszközökkel mit és milyen áron kínálunk. A városmarketing 

esetében megszólított célszemélyek elsősorban a város lakói, de ugyanakkor szélesebb körben 

is ki kell terjeszteni a marketing tevékenységet a város szűkebb és tágabb környezetében 

élőkre, is. Bácsalmás város esetében célként fogalmazható meg a város szűkebb és tágabb 

környezetén kívül a számos testvérváros is, amelyekkel Bácsalmás város lakossága 

folyamatos kapcsolatot ápol. 

 
A városmarketing szerepe 
 
A városmarketing speciális célterület. A településmarketing leegyszerűsítve a település 

promócióját, reklámozását, értékesítését jelenti különböző célcsoportok irányába. A 

meghatározott célcsoportok: a település lakossága, lehetséges befektetők, vagy a város iránt 

érdeklődő látogatók. Tágabb értelemben a marketing a felsoroltaknál több feladatot jelent. 
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Jelenti egy település kereslethez igazodó szervezését oly módon, hogy a társadalmi és 

gazdasági folyamatokban szinergiát érjen el. A településszinergia akkor érhető el ha városi 

funkciók mint kínálati oldal igazodik a keresleti oldalhoz. A településmarketingnek tágabb 

értelmezése meghatározó jelentőségű, mivel ez a vizsgálat ad lehetőséget a térségi és országos 

marketingkoncepciókhoz való csatlakoztatáshoz. 

A városmarketing módszertanának kiindulási pontjai a település története, földrajzi tényezők 

és a település értékei. 

A városmarketing koncepció megalkotása során a fizikai és a humán erőforrások vizsgálatára 

is ki kell térni. 

A fizikai erőforrások között meghatározó jelentőségű a város vagyoni helyzete és annak 

megoszlása. 

Ezek az utak, terek, parkok, közintézmények épületei védettség alatt álló épületek, stb. Ezen 

fizikai erőforrások a helyi lakosság életkörülményeit befolyásolják valamint a város iránt 

érdeklődők számára is vonzerőt jelentenek ugyanakkor kínálati tényezőként nem vehetők 

figyelembe. Bácsalmás vonatkozásában számos olyan épület, park, közterület van melyekről 

elmondható hogy idegenforgalmi, helytörténeti szempontból jelentős értéket képvisel. 

Humánerőforrások vizsgálódási területe a népesség valamint a munkaerő területére terjed ki. 

Népességen belül a demográfiai jellemzők (életkor, nem, iskolai végzettség, foglalkozás, 

jövedelem, mobilitás stb.) alapján lehet értékelni e területet, mint a városmarketing egyik 

faktorát. Bácsalmás mint többnemzetiségű város, nemzetiségi összetételéből adódóan, 

hagyománytisztelő lakosságának köszönhetően jelentős humánerőforrás értékkel rendelkezik. 

A városmarketing koncepcióban mind a fizikai erőforrásokra, mind pedig a 

humánerőforrásokra, ezek fejlesztésére jelentős feladat hárul a város népszerűsítése, 

eladhatósága érdekében. 

 

A Városmarketing érdekében kifejtett tevékenységek 

 

1. Gazdaságfejlesztő tevékenység 

Bácsalmás Város rendelkezik a város középtávú (7-8 év) városfejlesztési stratégiájával. Ezen 

stratégiában megfogalmazásra kerültek a város fejlesztésre szoruló területei, melyek 

elsősorban a fejlesztési prioritásokat határozzák meg. 

Kiemelt prioritások: 

1. Életminőség javítása, élhető városi környezet megteremtése 
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2. Versenyképes-alternatív energiára épülő helyi gazdaság 

megteremtése 

3. Bácsalmás kistérségi központi és térségszervező képességének 

megerősítése 

A hosszú távú településfejlesztési stratégia megvalósulásához kapcsolódóan szükség van 

folyamatos városmarketing tevékenységre. Ezen célok eléréséhez a legszélesebben 

értelmezett marketingelemek felhasználása kívánatos. A széleskörű lakossági egyeztetésen 

alapuló és a lakosság körében nagyfokú támogatással bíró gazdasági fejlesztési program is 

egyfajta népszerűsítési jelleggel bír mind a városlakók mind a befektetők számára. A 

promóciós kiadványokban, lakossági fórumokon, vitanapokon, Bácsalmás honlapján 

valamennyi érdekelt információkat szerezhet, és véleményt alkothat a városfejlesztéssel 

érintett területeiről, éppen aktuális beruházásokról. 

 

2. Turisztikai fejlesztő tevékenység 

A turisztikai fejlesztő tevékenységet az adott város és környékének turisztikai adottságaira 

alapozva lehet meghatározni. Ezen adottságokat, fejlesztési elképzeléseket „A Bácsalmási 

kistérség turisztikai koncepciója” tartalmazza. Az említett dokumentum magába foglalja a 

kistérség turisztikai szempontból értéket képviselő épített és természeti környezetét, ezen 

értékekben rejlő turisztikai lehetőségeket, fejlesztendő területeket.(….számú ábra) 

Ezen marketingtevékenység célja a település turisztikai termékeinek megismertetése a 

potenciális látogatókkal és a kiválasztott célcsoportok meggyőzése a térségbe való 

ellátogatásra. 

Ahhoz hogy a célközönség a pénzét Bácsalmáson vagy annak közvetlen környékén költse el 

hinnie kell hogy érdemes ide jönnie. Ehhez elengedhetetlen, hogy a város higgyen saját 

vonzerejében és nagy szükség van a lakosság tevőleges támogatására is. Fontos hogy a 

turisztikai fejlesztő tevékenységekben helyet kapjanak a lakosság mellett a helyi gazdasági 

szereplők is.  

Elsősorban a belföldi vendégek megszerzése és megtartása a cél. Ezen belül jelentős piacot 

jelent a helyi és kistérségi lakosság is. 

Fontos feladat továbbá különböző turisztikai kiadványok készítése. Bácsalmás várost 

bemutató könyv nem található kereskedelmi forgalomban. A települési kiadványok, főként 

képeslapok, de ezek is csak eseti jellegűek. Az önkormányzatnak sokszor gondot okoz hogy 

az idelátogatóknak, testvérvárosi delegációknak, meghívott előadóknak mit ajándékozzon, mit 

adjon emlékbe. A várost bemutató könyv alkalmas lenne ilyen célra. 
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Fontos feladat lenne továbbá a várost bemutató CD, videó film megjelentetése, mivel a 

nyomtatott kiadványok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak ezen adathordozók. Ezek 

alkalmasak arra, hogy bemutassák a térség értékeit, a csendes vidéki környezet varázsát, a 

nemzetiségek hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényeit és az ezekhez kapcsolódó 

eseményeket. 

 

Római Katolikus Templom   Sós-tó 

 

  
  Kossuth park, természetvédelmi terület   Csauscher-ház 

 

A már említett Bácsalmási Kistérség Turisztikai koncepciója irányt mutat a fejlesztéssel 

érintett területek, szükséges tevékenységek beruházások megvalósítására is. Magába foglalja a 

város célkitűzéseit, amelyek szorosan kapcsolódnak a kistérség, a régió és az egész ország 

turisztikai célkitűzéseihez. 

Önkormányzati tennivalók a turizmus fejlesztése terén: 



 125 

Ezen célok megvalósításához összehangolt, a helyi sajátosságokat, hagyományokat felölelő 

tevékenységsorozatra van szükség. Ezen tevékenységek megfelelő időben és helyen történő 

népszerűsítése a városmarketing hathatós eszköze lehet. Megfelelő, a célterületekre irányuló 

összehangolt marketing munkával a megfogalmazott turisztikai célkitűzések eredményesen 

megvalósíthatóak. 

Idegenforgalmi promóciós lehetőségek: 

A belföldi turisták a nyaralás helyszínét, az úti célt a nemzetközi szokásokhoz képest igen 

rövid idővel az utazás előtt választják ki: 43%-uk az utazás időpontját megelőzően három 

hónappal, 31%-uk egy hónappal, 15%-uk két héttel, s 11%-uk mindössze pár nappal előbb 

dönt. Ezek a tények határozzák meg a lehetséges promóciós eszközök kiválasztását. 

Kistérségünk esetében az alábbi promóciós eszközök igénybe vétele lehet indokolt.  

- Részvétel regionális turisztikai kiállításokon, vásárokon, workshopokon. 

Ezek lehetőséget nyújtanak a szakmával való találkozásra, kapcsolattartásra; valamint a 

potenciális turisták közvetlen elérésére. A Regionális Marketing Igazgatóság által lehetőség 

van egyes külföldi szakvásárokon való részvételre is kiadványaink által (Bácsalmás és térsége 

szóban, képekben, Bácsalmás várja Önt című kiadványok). 

- A Tourinform országos irodahálózat nyújtotta lehetőségek kiaknázása. (Magyar 

Turizmus Rt. akcióiba való bekapcsolódás, kiadványok országos terítése, stb.) 

- Megjelenés a médiában: szaklapok, kiadványok, útikönyvek, televíziós műsorok, 

rádióműsorok, stb. 

Emellett célszerű lenne a bácsalmási honlapon a térséggel kapcsolatos turisztikai – kulturális 

információs linket létrehozni, mely leírással, képekkel, látványosan tájékoztatná az 

érdeklődőket. További linkek létrehozásával direkt foglalási lehetőséget lehetne biztosítani a 

bácsalmási szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatók számára. 

A védettséget élvező Sós-tó, és a közelében elhelyezkedő Kígyós tó, a közvetlen mellette 

kialakított ifjúsági táborhely kihasználtságát, látogatottságát érdemes lenne növelni. Nyaranta 

gyermektáborok szervezésével (ornitológiai-, horgász-, életmód-, stb. tábor) ide lehetne 

vonzani a régió vagy az egész ország táborozni vágyó fiataljait. Ezzel jelentősen lehetne 

népszerűsíteni Bácsalmást és az egész kistérséget. 

Vadászturizmus fellendítésével, a város és a kistérség egyéb lehetőségeinek 

(hagyományőrzés, gasztronómiai különlegességek, nemzetiségi népszokások) 

felvonultatásával, széles körű megismertetésével lehetőség nyílna a vidékről idelátogató 

turisták számának jelentős növelésére. 

Mindezen célok elérése érdekében hathatós promóciós tevékenység kifejtésére van szükség. 
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3. Kommunikációs és PR tevékenység 

A kommunikáció tájékoztatást, közlést jelent, információk továbbítását és cseréjét valamilyen 

eszköz, jel vagy jelképrendszer útján. A marketingkommunikáció tartalmazza: 

- tájékoztatás 

- hatás 

- magatartásváltozás 

- cselekvésre ösztönzés 

- meggyőzés 

- figyelemfelkeltés 

- imázs kialakítás 

területeit.  

Az említett marketing kommunikációs eszközök külön-külön is, de az esetek többségében 

együttesen alkalmazva fejtik ki kívánt hatásukat. Az ún. kommunikációmixszel az előre 

meghatározott célok érdekében tudatosan befolyásolhatjuk az érintettek érdeklődését az 

aktuális fejlesztések, rendezvények, aktualitások iránt. 

Az önkormányzat PR tevékenységével számos fontos funkció jeleníthető meg: 

 

• Imázsfunkció: A városról kialakult kép formálása, fejlesztése, továbbítása. 

• Információs funkció: A város számára fontos belső és külső információk 

gyűjtése, rendszerezése, továbbítása. 

• Társadalmi funkció: A szűkebb és tágabb környezet társadalmi problémáira 

való figyelemfelkeltés, reagálás vagy javaslattétel. 

• Vezetési funkció: A vezetői elképzelések vagy döntések minél szélesebb körű 

megismertetése és ezek támogatásának elősegítése. 

A kommunikációs és PR tevékenység folyamatos tájékoztatással, figyelemfelkeltő akciókkal, 

rendszeres és megfelelő időben és helyen történő és sokrétű információátadással fejtheti ki 

megfelelő pozitív hatását. 

Az önkormányzatoknál számos marketingszemléletű kommunikációs és PR tevékenység 

folyik. Ezek közül kiemelt fontosságú: 

 

1. Lakossági fórumok megszervezése 
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A fórumok közvetlen városmarketing szereppel bírnak. Az önkormányzat közvetíti a 

fejlesztési szándékait a lakosság pedig észrevételezheti, véleményezheti azokat.  

 

2. Lakosság részvétele a marketingben 

 

A város lakosságának fontos ismerni Bácsalmás város hagyományos értékeit, lehetőségeit, 

kitörési pontjait. Gazdasági szempontból, kulturális szempontból, művelődési szempontból, 

turisztikai lehetőségek szempontjából egyaránt tájékozottnak kell lennie a lakosságnak. 

Amennyiben a város lakói mindezeket fontosnak tartják, kiemelkedő szereplői lehetnek a 

városmarketingnek. Aktívan részt vehetnek a városnépszerűsítő tevékenységek 

megszervezésében, lebonyolításában, hozzájárulva ezzel Bácsalmás város eladhatóságához. A 

lakosság naprakész tájékoztatását és a tájékozottságra való igényét az önkormányzat 

folyamatosan felügyeli, és megfelelő módokon koordinálja. 

 

3. Testületi szervek 
 
A város lakosságának delegáltjai alkotják a képviselőtestületet, ami a legfelsőbb döntéshozó 

fórum. Működése a nyilvánosság legszélesebb bevonásával zajlik, így ez a módszer alkalmas 

közvetlen információk megjelenítésére is. Fontos marketingelem, mert a lakosság közvetlenül 

tájékoztatást kap nemcsak a döntésekről, hanem a döntéseket megalapozó érvek és ellenérvek 

együtteséről is. A fejlesztések megvitatásakor szakmai szervezetek is képviseltethetik 

magukat egy-egy testületi ülésen, melynek eredményeként a lakosság szakmai információk 

birtokába juthat az aktuális fejlesztéseket illetően. 

 

4. Arculatterv kialakítása 

 

Az arculatterv célja az egységes, mindenre kiterjedő, tartósan jó imázs kialakítása, ezért annak 

ki kell térnie az önkormányzat külső és belső környezetére csakúgy, mint a verbális 

kommunikáció egyes elemeire és reklámok koncepciójára. Az önkormányzat arculatát 

tükröző lényegi stílusjegyeket az Arculati Kézikönyv kell hogy tartalmazza, melyben az 

alábbiakat határozzák meg: 

 

- A címer és alkalmazása 

- Alkalmazható betűtípusok, tipográfia, színek 
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- Levélpapír 

- Névjegy 

- Egyéb a városra jellemző stílusjegyek, stb. 

Ezzel a módszerrel egy állandó és jellegzetes arculatot alakítunk ki a városról melynek 

megjelenésével egyértelműsíthető Bácsalmás város jellegzetes arculata. Marketing 

szempontjából azért is kiemelkedő fontosságú az egységes arculat kialakítása és tudatos 

használata, mert ezzel mindazon személyek és szervezetek, akik kapcsolatba kerülnek 

városunkkal az arculati elemekből információt kaphatnak. Megkülönbözteti városunkat más 

településektől és rögződik a közreműködők tudatában. 

 

5. Zöldszám 

 

A zöldszám egy ingyenesen hívható telefonszám, fontos marketingelem elsősorban a keresleti 

oldalról megjelenő információadást segíti. Jellegéből fakadóan többnyire a lakosság használja 

különböző témájú panaszok, hozzászólások, vélemények bejelentésére vagy 

információkérésre. Az így megjelenített üzeneteket az illetékes szakterületekhez továbbítva 

konkrét intézkedések tehetők. Sok esetben olyan ötlet vagy vélemény fogalmazódik meg, 

melyet az önkormányzat munkája során hasznosítani tud. 

 

6. eÖnkormányzat 
 
A legfontosabb marketingeszközök egyike az elektronikus kommunikáció. Csaknem 

valamennyi magyar településnek, így természetesen Bácsalmásnak is van saját honlapja. A 

honlapot felkeresők száma regisztrálva van, mely érzékelhetően folyamatosan emelkedik. A 

honlapon elérhetők mindazon információk, promóciós anyagok, fejlesztési programok, 

amelyek a várossal bármilyen területen kapcsolatba kerülők számára fontosak. Az 

információs társadalom megköveteli az egyre szélesebb körű tájékoztatást, aminek 

önkormányzatunk is eleget tesz. 

 

4. Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 

A város rendelkezik a nemzetközi kapcsolatok koncepciójával, amely magában foglalja a 

testvér illetve partnervárosi megállapodásokat. A széleskörű kapcsolatok fenntartásával 

Bácsalmás város a következő célokat szeretné megvalósítani: 
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- Kulturális, oktatási, sport és szociális területen a kapcsolatok kiépítése; a jó és 

haladó tapasztalatok átvétele 

- Gazdasági szervezetek lehetőségének javítása, bővítése, a gazdasági növekedés 

előmozdítása 

- Civil szervezetek, intézmények nemzetközi kapcsolatokban rejlő 

lehetőségeinek javítása 

- Az Európai Unióhoz való csatlakozás átmeneti problémáinak enyhítése, az 

integrációban megszerezhető tapasztalatok elmélyítése 

- Polgáraink számára a kapcsolatépítés lehetőségének megteremtése 

- Az ifjúság nyelvismeretének, általános műveltségének javítása 

- Nyitottság más kultúrák megismerése, megismertetése és befogadása iránt 

- Bácsalmás város megismertetése külföldön, és az ehhez társítható turizmus 

élénkítése 

Mindezen területeken folyamatos és hathatós tevékenységekkel Bácsalmás város célja hogy 

felhívja a külföldi érdeklődők figyelmét az itt fellelhető értékekre, lehetőségekre. 
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  II.) Bácsalmás Város Éves Rendezvény naptár  

2011 - 2012. év 
(tervezet) 

 
 
Január 
 
Nyugdíjas klub - pótszilveszteri bál 
 
Nemzetiségi napok – cél: Az a temérdek kincs, amelyet egy- egy kultúra fel tud vonultatni, 
méltó megismerése lehet a kisebbségek életének . Csak össze kellene fogni! Lépjünk fel 
együtt a megosztottság ellen! 
Roma- nap   - író- olvasó találkozó, kiállítás, táncház   
 
Városavató ünnepség 
 
Hunyadi János Gimnázium- Szalagavató ünnepség 
Nagy Bandó András – Gyerekeknek szóló műsora  
Mesemondó verseny  
 
 
Február 
 
Bunyevác Nagy Préló 
 
Nyugdíjas klub - farsangi bál 
 
Föld napja- fotó, rajz és hulladékból készült alkotások pályázata   - kiállítás 
                                  Költség: díjak ( 3 korcsoport részére )   
                  - előadás     
                  - kvíz  
                  - kerékpártúra 
 
 
Március 
 
Március 15. Ünnepi megemlékezés 
                    Képzőművészeti kiállítás 
 
Mozi – filmvetítés 
Babszem Jankó Színtársulat – Gyerekeknek / 
Április 
 
Húsvéti játszóház- locsoló versmondó verseny, tojásgurítási verseny, ügyességi játékok, 
húsvéti ajándékok, díszek készítése 
 
Színházi előadás gyerekek részére- Vuk 
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Vámos Miklós előadása felnőtteknek  
 
 
 
 
Május 
 
Majális 
 
Nemzetiségi napok-  Sváb népszokások – fotókiállítás - népviseletek, hímzések, használati 
eszközök bemutatása, író olvasó találkozó, táncház   
 
Pünkösdi Testvérvárosi Napok 
Kiállítás 
 
Gyermeknap- egész napos játékos vetélkedők, sportjátékok  
 
Zongora növendékhangverseny 
 
Bábelőadás – 
 
Június 
 
Evetovity  Nap: emlékülés, koszorúzás 
Kiállítás 
Kulturális műsor 
Bál 
 
Zenei tábor 
 
Július 
 
Szivárvány játszótábor óvodásoknak 
Kézműves tábor 
 
Tűzzománc tábor 
 
Augusztus 
 
Bácsalmási Napok 
 
Augusztus 20. Ünnepi megemlékezés 
Helyi amatőr művészek bemutatkozása (irodalmi, komolyzenei)  
 
Szeptember 
 
Díszmadár kiállítás 
Szív napja – egészséges életmód – ingyenes szűrővizsgálat ( vércukor, vérnyomás) 

- interaktív szakmai előadás személyre szabott tanácsadással 
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- ételkóstoló  
- helyi termelők bemutatkozása 
- mozogj velünk- próbáld ki magad – jóga, asszonytorna, tánc 
- aszfalt rajzverseny gyerekeknek- Te hogyan védenéd a szíved  

 
 
Október 
 
Idősek Világnapja 
 
Nemzetiségi napok  - magyar táncház,  helyi alkotók kiállítása, kézműves foglalkozások 
 
Zene Világnapja 
 
Október 23.- ünnepi megemlékezés 
                      Kiállítás 
                      Polgáravató 
 
November 
 
Megemlékezés a II. Világháború délvidéki áldozatairól 
Nemzetiségi napok-                horvát-nap  versmondó verseny -  
                                                                    Író- olvasó találkozó  
                                                                    Táncház – zenekar  
                                                                    Kiállítás 
 
 
Antunovity Nap 
Helyi termék kiállítás  
 
December 
 
Mikulás ünnepség- Hunyadi János Gimnázium műsora 
 
Galambkiállítás 
 
Mozgáskorlátozottak Egymásért Egyesület karácsonyi ünnepsége 
 
Nyugdíjas klub karácsonyi ünnepsége 
 
Általános Iskola karácsonyi ünnepsége 
 
Gimnázium karácsonyi ünnepsége 
 
Városi Nyugdíjas Karácsony 
 
Karácsonyi ünnepség hátrányos helyzetű gyermekek számára – megvendégelés, ajándékok 
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2012. év 
 
Január 
 
Nyugdíjas klub - pótszilveszteri bál 
 
Nemzetiségi napok – cél: Az a temérdek kincs, amelyet egy- egy kultúra fel tud vonultatni, 
méltó megismerése lehet a kisebbségek életének . Csak össze kellene fogni! Lépjünk fel 
együtt a megosztottság ellen! 
Roma- nap   - író- olvasó találkozó, kiállítás, táncház   
 
Városavató ünnepség 
 
Hunyadi János Gimnázium- Szalagavató ünnepség 
 
Mesemondó verseny  
Bartos Erika – Gyerekeknek szóló műsora  
 
Február 
 
Bunyevác Nagy Préló 
 
Nyugdíjas klub - farsangi bál 
 
Föld napja- fotó, rajz és hulladékból készült alkotások pályázata   - kiállítás 
                  - előadás     
                  - kvíz  
                  - kerékpártúra 
 
 
Március 
 
Március 15. Ünnepi megemlékezés 
                    Képzőművészeti kiállítás 
 
Mozi – filmvetítés 
Popper Péter – Felnőtteknek  
 
Április 
 
Húsvéti játszóház- locsoló versmondó verseny, tojásgurítási verseny, ügyességi játékok, 
húsvéti ajándékok, díszek készítése 
 
Színházi előadás gyerekek részére- Vuk 
 
Závada Pál  előadása felnőtteknek  
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Május 
 
Majális 
 
Nemzetiségi napok-  Sváb népszokások – fotókiállítás - népviseletek, hímzések, használati 
eszközök bemutatása, író olvasó találkozó, táncház   
 
Pünkösdi Testvérvárosi Napok 
Kiállítás 
 
Gyermeknap- egész napos játékos vetélkedők, sportjátékok  
 
Zongora növendékhangverseny 
 
Bábelőadás  
 
Június 
 
Evetovity  Nap: emlékülés, koszorúzás 
Kiállítás 
Kulturális műsor 
Bál 
 
Zenei tábor 
 
I.  Felső-Bácskai lakodalmas című rendezvény megrendezése  
 
Július 
 
Szivárvány játszótábor óvodásoknak 
Kézműves tábor 
 
Tűzzománc tábor 
 
Augusztus 
 
Bácsalmási Napok 
 
Augusztus 20. Ünnepi megemlékezés 
Helyi amatőr művészek bemutatkozása (irodalmi, komolyzenei) 
 
Szeptember 
 
Díszmadár kiállítás 
Szív napja – egészséges életmód – ingyenes szűrővizsgálat ( vércukor, vérnyomás) 

- interaktív szakmai előadás személyre szabott tanácsadással 
- ételkóstoló  
- helyi termelők bemutatkozása 
- mozogj velünk- próbáld ki magad – jóga, asszonytorna, tánc 
- aszfalt rajzverseny gyerekeknek- Te hogyan védenéd a szíved  
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Október 
 
Idősek Világnapja 
 
Nemzetiségi napok  - magyar táncház,  helyi alkotók kiállítása, kézműves foglalkozások 
 
Zene Világnapja 
 
Október 23.- ünnepi megemlékezés 
                      Kiállítás 
                      Polgáravató 
 
November 
 
Megemlékezés a II. Világháború délvidéki áldozatairól 
Nemzetiségi napok-                horvát-nap  versmondó verseny - 
                                                                    Író- olvasó találkozó - előadó 
                                                                    Táncház – zenekar  
                                                                    Kiállítás 
 
 
Antunovity Nap 
Helyi termék kiállítás  
 
December 
 
Mikulás ünnepség- Hunyadi János Gimnázium műsora 
 
Galambkiállítás 
 
Mozgáskorlátozottak Egymásért Egyesület karácsonyi ünnepsége 
 
Nyugdíjas klub karácsonyi ünnepsége 
 
Általános Iskola karácsonyi ünnepsége 
 
Gimnázium karácsonyi ünnepsége 
 
Városi Nyugdíjas Karácsony 
 
Karácsonyi ünnepség hátrányos helyzetű gyermekek számára – megvendégelés, ajándékok 
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III.) Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv 
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IV) MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS 
 

Energia-megtakarítás számítás 
 

DAOP-2009-5.1.2.D pályázati konstrukció 
keretében benyújtott pályázathoz (Bácsalmás) 

 
Művelődési Ház rekonstrukció és funkcióbővítés 

 
Feladat: 
 
A pályázat 2. tevékenysége keretében az épület határoló felületeinek hőtechnikai adottságai 
javulnak (homlokzati és lapos tető hőszigetelés, nyílászáró csere), korszerű kazánok kerülnek 
beépítésre. Járulékos hatásként csökken az épület hővesztesége, földgáz igénye. Elvárásként 
jelentkezett az indikátorok közé felvenni a primer energiahordozó megtakarítást is. 
 
Feltételezések, modell: 
 
A pályázat céljai között szerepel a funkcióbővítés, amely együtt jár az épület jobb 
kihasználásával. Ennek következtében a villamosenergia igény növekszik (világítás, színpadi 
fénytechnika, szellőzés, légkondícionálás, stb.), amelyet a korszerűsítés (világítás, keringetés, 
stb.) jórészt kompenzál. Ezt tükrözi a fenntarthatósági jellemzők között vállalt állandó szinten 
tartani tervezett villamosenergia felhasználás. A projekt adott tevékenységrésze alapvetően a 
fűtési energiaigényt érinti, azt csökkenti számottevően. Ezért az energia megtakarítás 
becslésekor a fűtési célú primer energiahordozó megtakarítást vizsgáljuk csak. 
 
A vizsgálati modellnél alapvető körülmény, hogy az épület jelenlegi (illetve bázisévi) 
kihasználtsága alacsony volt, éppen a korlátozott és nem korszerű funkcionalitás miatt. A 
projekt révén ez változik, amit figyelembe kell vennünk. 
 
A számítások báziséve 2008., mivel a pályázat előkészítésekor ez az év volt az, amely már 
lezárt teljes évként adatokat nyújtott. A jelen számításnál is ebből indulunk ki. 
 
A számítást a TNM rendelet – 7/2006. (V.24.) TNM rendelet – számolási modelljének 
felhasználásával végezzük. Az adott épület és feladat esetében ez számos előnnyel jár: a 
legfontosabb hatásokat, tényezőket figyelembe veszi, a jövőbeni monitoring, tanúsítás 
számára viszonyítási alapot tud képezni, alkalmazása egyszerű és általános. A számításoknál 
az egyszerűsített modellt használjuk, makrózott Excel táblázatos formában rendelkezésre álló 
és az ÚMFT energetikai pályázatánál korábban elfogadott eljárással. 
 
A számítási eljárásnak nem célja a tanúsítás, az eredmények közül egyedül a modell számítási 
eredményei alapján számolt földgáz felhasználás értékeket vesszük figyelembe. 
 
Az épület adatait a pályázati dokumentáció részeként korábban benyújtott felmérési és 
tervrajzok, valamint költségvetés alapján vesszük figyelembe. 
 
Számolás: 
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A jelenlegi állapot hőigényének meghatározásakor a számítást a jelenlegi becsült (leírt, 
dokumentált) állapotból indultunk ki. Az alacsonyabb kihasználást az alacsonyabb légcsere, 
belső hőnyereség és szakaszosság jellemzőinél vettük figyelembe. 
 
A számítások alapján a jelenlegi állapot átlagos jellemző földgáz igénye 1194 GJ/év. Ez az 
érték másfélszerese a számlák alapján becsültnek, az eltérés jórészt az alacsony 
kihasználtságnak tudható be.  
 
A tervezett állapotra vonatkozóan elvégzett számításoknál figyelembe vettük a határoló 
felületek javuló hőtechnikai tulajdonságait (a hőátbocsátási tényezők 50-60%-kal 
csökkennek), valamint a kondenzációs kazánok nyilvánvaló és garantált legalább 20%-os 
megtakarítását. Az elvégzett számítások szerint a tervezett állapotban a földgáz igény 557 
GJ/év-re csökken. 
 
A TNM rendelet szerinti számítások alapján a jelenlegi állapothoz képest 637 GJ/év, azaz 
53%-os megtakarítás érhető el.  
 
 
Értékelés, indikátor definiálása: 
 
A számolt megtakarítás teljes mértékben összhangban van a beavatkozásokkal, a gyakorlati 
tapasztalatokkal, értéke megfelelő üzemeltetés mellett realizálható. Megjegyzendő, hogy az 
épület az alkalmazott modell szerint az összesített energetikai jellemző (amely a tanúsítás 
alapja) szerint nem tekinthető nagyon rossz állapotúnak, kis híján megfelel (amelyben 
azonban szerepet játszik a modellben feltételezett alacsonyabb kihasználtság is).  
 
A megtakarítás mértéke azonban csak a TNM rendelet szerinti számítások keretei között 
realizálható, ugyanis az elmúlt években az épület energiaigénye számottevően lecsökkent. A 
villamosenergia felhasználás három közepes családi házénak felel meg, a földgáz felhasználás 
négy-öt közepes családi házénak. A 2006. évi 500 GJ-ról 2008-ra 306 GJ-ra csökkent. 
 
A TNM rendelet szerinti számításokban nem becsültük alul a földgáz igényt, de a tervezett 
állapotra kapott érték így is magasabb, mint a ténylegesen tapasztalt. A projekt 
megvalósításával a helyzet várhatóan változik, télen nem csak temperálva lesz a napok 
többségében az épület.  
 
A fentiek alapján egyértelmű, hogy indikátorként a megtakarítás nem tűzhető ki reális célként, 
mivel szinte lehetetlen megfelelő bázist képezni. Ezért indikátorként az vállalható, hogy a 
jövőbeni földgáz felhasználás alatta marad a fentiekben megadott 557 GJ/év értéknek a 
projekt megvalósítását követő években, illetve a fenntartási időszak végére elérhető lesz az 
529 GJ/év érték is. Alternatív megfogalmazásként, de kissé komplexebb módon úgy is lehet 
fogalmazni, hogy a tényleges felhasználások alapján számolt összesített energetikai 
jellemzője az épületnek legalább az „A” minősítésnek megfelelő lesz. Mivel az előbbi jobban 
megadható, így annak alapján mutatjuk be az indikátort: 
 

Mutató 
neve 

Mutató 
típusa 
(output/ 

eredmény) 

Mérték-
egység 

Bázisérték 
Minimálisan 

elvárt 
célérték 

Célértéke 
elérésének 
időpontja 

Célérték 
az 5 éves 
kötelező 
fenntartási 
időszak 
végén 

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere 
gyakorisága 
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Földgáz 
felhasználás 

output GJ/év 1194 557 2011.12.31 529 
Számítás, 
számla 

Évente, 
számlák és 
számítás 

 
 
 
A fenntartási időszak végére 5%-os további csökkenést prognosztizálunk, alapvetően az 
addigra biztosan kialakuló megfelelő üzemeltetési gyakorlat révén. 
 
A projekt energetikai oldalról jelentkező haszna, hogy egy működő, valóban kihasznált 
művelődési központ alakul ki úgy, hogy a jelenlegi, igen takarékos üzemeltetés 
költségelőnyeiről nem kell lemondani, a földgáz felhasználás a 2006. és 2007. évek s 


