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1 Bevezetés 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési 
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az 
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. 

Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési 
tevékenységeinek eredményességét. 

Bácsalmás Város Önkormányzata 2009-ben készítette el Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 
(továbbiakban IVS), melyet a 93/2009. (IV. 28.) önkormányzati határozattal fogadtak el. Jelen 
dokumentum előzményeként tekinthető ez a 2009-es IVS.  

A Stratégia kidolgozása óta eltelt 6 évben számos külső és belső tényező együttes változása 
indokolttá teszi annak felülvizsgálatát. 

Belső tényezők változásai: 

 az IVS kidolgozása óta eltelt időszakban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.: 
gazdasági világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, 
tendenciákban érzékelhető változások),  

 a korábbi IVS-ben foglalt fejlesztései elképzelések megvalósításának tapasztalatai, 
fejlesztések eredményei 

Külső tényezők változásai: 

 A hazai szakpolitikai és jogszabályi környezetben bekövetkezett változások, illetve a 2014-
2020-as időszakra vonatkozó országos és megyei fejlesztéspolitikai elképzelések 
megfogalmazása. Különös tekintettel: 

 az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait 
rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a 
Stratégia tartalmi követelmény rendszere jogszabályban rögzítésre került, a 
korábbiakhoz képest bővült, változott. 

 Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket 
meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az 
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - 
1/2014 (I.3) OGy. határozattal történő elfogadására; valamint az Országos 
Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-jétől hatályos módosításaira. 

Az OFTK az országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-
ra vonatkozó) céljait fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének 
alakulásával, a városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával. 

Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit 
megőrző, azokra építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, 
közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, 
hogy a vidéki települések népségmegtartó erejének erősödését, az agrár- és 
élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító 
további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági diverzifikációt, a helyi 
gazdaság megerősítését. 

  

ITS célja és szerepe 

Előzmények 

Stratégia 
felülvizsgálat indokai 
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 A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő 
felülvizsgálatára, megalkotására. Az egymással közel egy időben zajló tervezés 
eredményeként a korábbiakhoz képest nagyobb lehetőség nyílik a megye, a 
megyei jogú városok, valamint a megye többi városát érintő fejlesztések 
összehangolására, a fejlesztések egymást kiegészítő és egymást erősítő 
hatásainak kihasználására. 

 Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új 
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez 
kapcsolódó jogszabályok: 

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

Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó Stratégiájában kiemelt figyelmet kap a 
városok fejlesztése. Az ERFA prioritásainak mindegyike megvalósítható városi 
környezetben, a rendelet azonban kifejezetten városi problémák kezelésére 
irányuló beruházási prioritásokat is meghatároz. 

 az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került 
hazánk Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország 
a 2014-2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és 
kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony 
felhasználásának hazai feltételeit. 

 a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és 
Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a 
következő támogatási időszak Operatív Programjai. 

 Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb 
forrásokat tartogató Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 
kapcsolódóan a stratégia készítésével párhuzamosan zajlik megyei Integrált 
Területi Programok (ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési 
elképzelések összegyűjtése, rendszerezése. 

A külső és belső tényezők együttes változása miatt - a megyei jogú városok számára 2014-2015 
során biztosított támogatást követően - a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás 
igénybevételével a járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a 
tervezési munkát a „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi 
kerületekben – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” című projekt keretében. 
Ennek köszönhetően az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan 
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata. 

A jogszabályi előírásokból, de a tervezési logikából is fakadóan az ITS egy átfogó tervezési 
rendszer egyik eleme. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését a 1. ábra foglalja 
össze. 

  

Az ITS helye a 
tervezési 
rendszerben 
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1. ábra: ITS tervezési rendszere 

 

Forrás: Trenecon-Cowi 

 

A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését: 

 a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes 
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai; 

 a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi 
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai; 

 Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és 
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak 
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti. 

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és 
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési 
Koncepció hosszú távú célrendszerének megalkotása előzte meg.  

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra 
támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, 
településrendezési háttérét, a stratégia alkotás számára meghatározva a város és városrészek 
legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. 

A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a KSH 2011. évi 
Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a 
Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára. 

A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek 
Bácsalmás Város Önkormányzatának információszolgáltatásra: 

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

Az ITS szakmai-
tartalmi felépítését 
meghatározó 
dokumentumok 
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 a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a korábbi IVS-ben 
foglaltakra és megvalósítás tapasztalataira, a 2014-2020 időszakra releváns helyi 
koncepciókra és programokra, így a 2015-2019 közötti időszakra irányuló Gazdasági 
Ciklusprogramban foglaltakra,  

 a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint 

 a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk, 
munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit 
tartalmazó „soft” információkra.  

A stratégia akkor válhat eredményessé, ha: 

 annak segítségével Bácsalmás városa a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési 
potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban; 

 a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része 
megvalósul; 

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással 
összehangoltan valósuljanak meg; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 
fejlesztéseit is képes ösztönözni. 

  

A stratégia 
eredményessége 
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2 Helyzetelemzés összefoglalása 

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

Bácsalmás város a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében található, a régió 53 városa 
közül a 33. legnagyobb lakónépességű. Bács-Kiskun megye földrajzilag három tájegységre 
különíthető el: a Dunamenti síkságra, a Duna–Tisza közének homokhátságára és a Bácskai 
Löszhátra. Bácsalmás a Duna-Tisza köze déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti 
háromszögben, az ún. bácskai löszös hátságon fekszik. A város az ország egyik 
leghátrányosabb helyzetű járásának központja. A 290/2014. (XI:26.) Kormányrendelet 3. számú 
melléklete Bácsalmás járást komplex programmal fejlesztendő járásként definiálja. 
Bácsalmás a járás központja. A város közvetlen vonzáskörzetét a járás további 9 települése 
jelenti: Bácsbokod, Bácsborsód, Katymár, Madaras, Kunbaja, Csikéria, Bácsszőlős, Tataháza, 
Mátételke. 

A város térségi szerepköre 

A VÁTI a funkcionális városi térségek (FVT) kialakítását megalapozó vizsgálatában (2009) a 
településeket meglévő közigazgatási és közszolgálati funkcióik alapján sorolta be1. Bácsalmás 
városa az un. funkcionális központ kategóriába került. Ebbe a körbe került valamennyi járási 
központ, valamint másik három a megye északi részén található város (Tiszakécske, Lajosmizse 
és Szabadszállás). A funkcionális városi térségek közül a gazdasági potenciált tekintve 
Bácsalmás viszonylag hátul áll a sorban, azaz a 112. helyet foglalja el. 

Az un. hálózati potenciál vizsgálat - mely azt fejezi ki, hogy egy-egy településről a különböző 
közfunkciók elérhetősége (beleértve az országos, illetve regionális funkciókat) mennyi időt vesz 
igénybe – eredményeként Bácsalmás városa a gyenge hálózati potenciállal rendelkező 
települések közé tartozik. Az elégtelen hálózati potenciállal rendelkező települések szinte 
kizárólag a magyar-szerb határ mentén találhatók. A határ-menti térségben fájdalmasan hiányzik 
az a kapcsolati háló, mely korábban virágzóvá tette Bácska ma államhatárral megosztott, de 
történelmi, földrajzi, gazdasági és kulturális szempontból organikus egységet képező térségét. A 
megye déli, délnyugati területein a fejlődés záloga egyértelműen csak a magyar-szerb határ-
menti kapcsolatok megélénkülése és a települések közötti intenzív együttműködés lehet. 

Bácsalmás város közvetlen vonzáskörzetét a Bácsalmási járás települései adják. A 
távolabbi, várostérségi kapcsolatokat tekintve mindenképpen megemlítendő Bács-Kiskun 
megyén belül Baja, Jánoshalma és Mélykút; a megyehatárból kilépve, Csongrád megyében pedig 
Szeged, mely városok hatása több szempontból is (oktatás, gazdaság, ingázás, elvándorlás) 
érzékelhető a településen. A funkcionális együttműködés intenzitása a járásban lévő 
településekkel a legerősebb, az előbbiekben említett városokkal való együttműködés inkább eseti 
(közlekedésfejlesztés, hivatali-hatósági ügyintézés, kórház). 

Bácsalmás a második világháborút megelőző időszaktól kezdve térségi szerepet tölt be 
közigazgatási, közszolgáltatási közlekedési, gazdasági, és kereskedelmi tekintetben. A város, 
mint alsó szintű közigazgatási központ a járás Bajai járásba való beolvasztásával 1962-ben 
megszűnt, de a már kialakult térségi funkciókat tovább gyakorolta. A térség települései számára 
Bácsalmás bizonyos városi szolgáltatások nyújtására volt képes már a közigazgatási szerep 
megszüntetésének idején is. Ezek közé sorolhatók pl. a térségi járóbeteg-szakrendelés 
folyamatos működtetése, és a középfokú oktatás biztosítása is. 

                                                           
1 Térségi jelentőségű funkcionális központ; funkcionális központ; részleges központi funkcióval rendelkező 
település; központi funkcióval nem rendelkező település 
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Intézményi ellátottságát tekintve Bácsalmás nem tekinthető valódi központi szerepkörrel 
rendelkező városnak, a kisvárosi intézmények egy részét (városi bíróság, rendőrkapitányság, 
közjegyző, több pénzintézet, középiskolák, kórház, ingatlanközvetítő) Baja városban lehet elérni. 
A további városi jellegű intézmények (munkaügyi kirendeltség, földhivatal, középiskola, ügyvéd, 
járóbeteg-szakellátó orvosi rendelő, mentő, pénzintézet jelenléte, könyvesbolt) vonatkozásában 
elmondható, hogy ezeket tekintve Bácsalmás biztosítja az intézményi szolgáltatást a Bácsalmási 
térség lakosai számára is. Bácsalmáson elérhetők a gyámhivatali, okmányirodai, I. fokú építési 
hatósági szolgáltatások, mentőállomás, ezen túlmenően rendőrőrs található a városban, mely a 
Bajai Rendőrkapitánysághoz tartozik szervezetileg. A további hiányzó funkciók ellátását illetően a 
legtöbb esetben Baja a szolgáltató város, azonban bizonyos megyei, vagy régiós szinten 
ellátandó feladatok esetében Kecskemét, vagy Szeged a szolgáltató központ. 

 

Társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák 

Bácsalmás társadalmára az erőteljes elvándorlásnak és a csökkenő születésszámnak egyaránt 
köszönhető népességfogyás jellemző. Mindez az elöregedő korstruktúra irányába hat. Az aktív 
korú lakosság aránya alacsony, ami előrevetíti a jövőbeni társadalmi, egészségügyi, szociális és 
gondozási problémákat, ami tudatos felkészülést igényel. Mindebből adódik, hogy az eltartottak 
száma nő, az aktív korú, adófizető lakosság és a fizetőképes kereslet csökken, ezáltal csökken 
mind a gazdasági szektor, mind az önkormányzat bevétele. Növekednek a szociális kiadások, a 
szociális intézmények már most is teljes kihasználtsággal működnek és az elöregedő 
társadalomból adódó romló egészségi állapot miatt egyre magasabb igény mutatkozik a 
szakorvosi ellátásokra. Mindezt a folyamatot csak hatékony gazdasági és társadalompolitikai 
intézkedésekkel lehet mérsékelni, azért a város fő célja kell, legyen a város népességmegtartó 
erejének növelése. A fiatalok az általános iskola befejezése után inkább a szakképzést 
választják, hiszen a helyi foglalkoztatók inkább a mezőgazdaság, az ipar, építőipar és 
szolgáltatás területén működnek. A foglalkoztatásra jellemző, hogy a gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya jóval meghaladja mind a megyei, mind az országos adatokat, bár a 
munkanélküliségi mutatók kicsit kedvezőbbek a megyei értéknél. Az átlagosnál alacsonyabb 
jövedelem az életminőségre vonatkozóan is problémákat okoz, valamint az ebből adódó 
(fentiekben már említett) alacsony fizetőképes kereslet pedig tovább gyengíti a helyi gazdasági 
szektort. 

 

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

A civil társadalom erős Bácsalmáson, a település nagyságához mérten sok civil szerveződés 
jelenik meg a városban. Több nemzetiség is jelen van, legnagyobb arányt a német nemzetiség 
jelenti, a három legnagyobb nemzetiségi csoport (német, horvát, cigány) önkormányzattal is 
rendelkezik. A legnagyobb növekedés a cigány nemzetiség esetében figyelhető meg, a szlovák 
és a román nemzetiség viszont eltűnőben van. A civil szervezetek között is megjelennek a 
nagyobb nemzetiségek képviselői, elsősorban a hagyományok, a nyelvi és kulturális értékek 
őrzése céljából. A sportélet élénk a városban, rendszeresen tartanak művelődési foglalkozásokat, 
kulturális rendezvényeket, amelyekből a civil szereplők is erősen kiveszik a részüket. Ezek a 
tevékenységek mindenképpen pozitív hatást gyakorolnak a szociális ellátás területére is, valamint 
az önkéntesség és a civil szervezetek (beleértve az egyházakat is), intézmények, önkormányzat 
által szervezett programok erősítik az identitástudatot, ezáltal hosszú távon hozzájárulnak a 
kedvező demográfiai változásokhoz, a fiatalok helyben tartásához. A rendezvények és kulturális 
tevékenységek, események növelik a turisztikai vonzerőt, ezáltal pozitívan hatnak a gazdaságra 
is. 
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Intézményrendszer (közszolgáltatások) és településüzemeltetés 

A bölcsődei ellátást a járásban a Madaras településén lévő bölcsőde biztosítja. Óvodák, iskolák 
megfelelő férőhellyel állnak rendelkezésre a településen. A hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók száma magas, az ő nevelésük átgondolandó kérdést jelent. Az óvodai 
feladatellátási helyek között egyenetlen – 25%-ot meghaladó - a hátrányos helyzetű gyerekek 
eloszlása. A településen megyei hatókörű gyermekotthon üzemel. A város a járásban 
egyedüliként rendelkezik gimnáziummal, illetve szakmunkásképző intézménnyel. Bácsalmáson 
az elmúlt években a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának kihelyezett levelező 
tagozata működött, de az alacsony hallgatói létszám miatt jelenleg oktatás nem folyik. A felsőfokú 
oktatás legközelebb Baján és Szegeden érhető el. Az egészségügyi ellátóhelyek száma és 
infrastrukturális ellátottsága megfelelő, a 23 szakorvosi ellátást biztosító járóbeteg szakellátás 
járási szerepkört tölt be, emellett megoldott a településen a háziorvosi, gyermekorvosi és 
fogorvosi ellátás is. A demográfiai adatokhoz mérten jelenleg az óvodai férőhelyek 
kihasználtsága magas, de nem éri el a maximumot, és az évek óta tartó gyermekszám 
csökkenést figyelembe véve vélhetően a későbbiekben is kielégítik az oktatási intézmények az 
igényeket. A képzettség területén pozitív változások figyelhetőek meg (magasabb végzettségűek 
aránya kis mértékben emelkedik), ennek mindenképpen pozitív hatása van a gazdaságra, a 
munkaerőpiacra és a munkavállalásra. A képzések esetében a szakiskolai képzés irányába 
mozdulnak el a fiatalok a munkalehetőségekhez igazodva, így hosszú távon a képzési kínálat 
átgondolása is megfontolandó. A szociális közszolgáltatások tekintetében Bácsalmás szintén 
járási szerepkörrel bír, a városban működik családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek 
nappali ellátása, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, az idősek 
számára működik bentlakásos otthon, de ezek mindegyike teljes kihasználtsággal működik, így a 
demográfiai trendeket látva hosszú távon biztosan fejlesztésre, bővítésre szorul. Az egészséges 
életmód támogatására a településen jelentős sportéletre van lehetőség, ennek infrastrukturális 
háttere adott (Sporttelep, Sportcsarnok, Tanuszoda), szemléletformálásra viszont mindig szükség 
van. 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól jogszabályban megjelölt, a 
helyi önkormányzatok által ellátandó településüzemeltetési feladatok összetettsége miatt több 
cégen keresztül látja el. A város üzemeletetéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról a Bácsalmási 
Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik, közszolgáltatási 
szerződés keretében. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátását a településen 
hulladékkezelési engedéllyel és telephellyel rendelkező FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. és 
a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A közműves ivóvíz ellátás és 
szennyvízelvezetés feladatát a Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. (Bajavíz Kft.) látja el. A 
közvilágítást az EDF DÉMÁSZ Zrt. biztosítja a városban. A városüzemeltetési feladatok ellátása 
megoldott. Az önkormányzat üzemeltetésében lévő épületek többsége rossz energetikai 
jellemzőkkel és hiányos infrastruktúrával bír, üzemeltetési költségeik magasak. Az üzemeltetési 
költségek csökkentésére törekszik az Önkormányzat. 

 

Gazdaság szerkezet és dinamika 

Bácsalmás gazdasági szempontból az ország legelmaradottabb részén található, Bácsalmás 
járás komplex programmal fejlesztendő járás. A működő vállalkozások száma az országos és 
megyei adatokhoz képest is nagyon alacsony, a vállalkozások 95%-a mikrovállalkozás, 
székhellyel rendelkező nagyvállalat nincs a településen (viszont fiókteleppel rendelkező van). 
Bácsalmáson területi adottságaiból adódóan húzóágazat a mezőgazdaság, azon belül a 
szántóföldi növénytermesztés a jellemző. A szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés aránya az 
elmúlt években nagyon lecsökkent, de mivel a korábbi években ez húzó ágazatnak számított, így 
ennek felélesztése érdekében az Önkormányzat létrehozta a gyümölcs-zöldség feldolgozó 
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üzemét, mely kiváló alapját képezi a feldolgozóipari fejlesztésnek a térségben. Az üzem által 
termelt és egyéb helyi termékek értékesítésének megkönnyítése végett jött létre a Egészséges 
Bácsalmásért Mintabolt. A feldolgozóüzem és a bolt létrehozásával az Önkormányzatnak 
egyrészt a gazdaság élénkítése, másrészt a helyi identitás erősítése a célja. A termelési 
adottságokból adódóan építeni lehet a helyi termelőkre és termékeikre is. Domináns iparág a 
kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint az építőipar. Ipari funkcióval a Keleti városrész 
rendelkezik. További iparterületek, gazdasági zónák kijelölése szükséges a befektetői igények 
kielégítése, a vállalkozói aktivitás és a foglalkoztatás növelése érdekében. Gazdasági 
szempontból a város és a térség egyik kitörési pontja lehet a turizmus, a „Bácsalmás 3-tó vidéke” 
vonzerőre, egyéb települési és járási természeti és épített környezeti értékeire építve. Másik 
kitörési pont lehet a helyi termékekre épülő feldolgozóipari tevékenység tovább fejlesztése. 
Fontos, hogy a gazdasági fejlesztések a humán erőforrás fejlesztésekkel összhangban 
történjenek, annak érdekében, hogy a munkaerő helyben tartható legyen, a foglalkoztatás 
növekedjen, a munkanélküliségi ráta csökkenjen. 

 

Településrendezés 

Bácsalmás város teljes igazgatási területére 1983-ban készült összevont rendezési terv, ennek 
módosítására 1995-ben került sor. Az OTÉK (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet) teljeskörű 
alkalmazása szükségessé tette a településrendezési terv átdolgozását. Bácsalmás város 
Képviselő Testületének 16/2009. (X. 07.) rendelete szól a helyi építési szabályokról, ezen 
rendelet hagyta jóvá a település szerkezeti és szabályozási terveket. A rendeletet elfogadása óta 
nem módosították, ezért nincs egységes szerkezetbe foglalva. A településrendezési eszközök és 
a fejlesztési koncepció, mivel együtt készültek, összhangban vannak. 

Az Önkormányzat 2014-ben indította el a város településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat) teljes körű felülvizsgálatát és módosítását. A módosítás indoka volt, hogy a terv 
részben elavult, több ponton túlszabályoz, az ipari üzemek telepítésére nem ad megfelelő 
lehetőséget; az érvényes rendezési terv alapját képező földmérési alaptérkép 12 éves, az azóta 
bekövetkezett változásokat nem tartalmazza; valamint az a tény, hogy a terv papír alapú, ami az 
ETDR bevezetése óta nehezen használható, elavult. 

A módosítás szabályozási koncepciója  

 törli a kertvárosias lakóterületet, kijelöli a telepszerű lakóterület övezetét; 

 a vegyes területeket differenciálja; 

 a lakóterületbe ékelődő iparterületeket átsorolja gazdasági - kereskedelmi - szolgáltató 
övezetbe; 

 a beépítésre szánt övezetek közül a sportterületet, a temetőt és a kegyeleti parkot 
beépítésre nem szánt területbe sorolja át; 

 kijelöli a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területet és a 
tanyás beépítés övezetét; 

 egyszerűsíti a közlekedési övezeteket, az eddig Köu övezetbe sorolt üzemanyagtöltő 
állomás átsorolja gazdasági – kereskedelmi - szolgáltató övezetbe; 

 a zöldfelületeket és a mezőgazdasági területeket differenciálja; 

 kijelöli a természetközeli terület övezetét; 

 a beépítésre nem szánt különleges területeken kijelöli ökoturisztikai terület övezetét. 
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Táji és természeti adottságok 

Bácsalmás város területe a meleg, száraz és a mérsékelten száraz éghajlati öv határán 
helyezkedik el, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti háromszögben, az ún. Bácskai löszös 
hátságon, az ország egyik legmelegebb tájegységen, ahol magas a napsütéses órák száma. A 
terület felszíni vizekben szegény, alacsony a páratartalom. Jelentős méretű ökológiai folyosó, 
magterület és országos jelentőségű tájképvédelmi terület található a területén, és kisebb méretű 
pufferterülettel és komplex tájrehabilitációt igénylő területtel rendelkezik. Az országos 
természetvédelmi területen található a gyapjas gyűszűvirág Magyarországon található 
legnagyobb populációja. Kiemelkedő érték a Mosztongai-tavak és vízállásos területek, melyek 
ex-lége védett természeti területek. Jelentős zöldterületes és pihenő övezet a horgásztó és az azt 
övező erdő a Kígyós-csatorna mentén. A város központjában található a megyei védettség alatt 
álló Kossuth-park és a helyi védettség alatt álló templom park. Kisebb jelentőségű, de védelemre 
méltó természeti értéket képviselnek a városban lévő platánfák és platánfasor. A helyi védett 
területek kezelési szabályzatát ki kell dolgozni.  

A tájhasználati problémák és konfliktusok keretében a legfontosabb cél a védelemre érdemes 
területek állapotának felmérése, kezelési terv készítése, a vonalas létesítmények és külterületi 
épületek tájba illesztése, az ökológiai hálózat kialakítása (utak, dűlő utak, mezővédő erdősávok, 
vízpart fásítás), a biodiverzitás csökkenésének megfékezése, az erdőterület növelése.  

A kedvező éghajlati viszonyok kedvezően hatnak a megújuló, elsősorban napenergia 
hasznosítási lehetőségekre. A természeti adottságok és azok turisztikai szempontú fejlesztése 
(figyelembe véve a természet- és környezetvédelmi szempontokat) pozitívan hatnak a 
gazdaságra (turizmus), a lakosság életminőségére, egészségi állapotára, ezáltal a demográfiai 
mutatókra. 

 

Zöldfelületek 

Az erdőterületek nem jelentősek Bácsalmás igazgatási területén, de a zöldfelületi rendszer, illetve 
ökológiai hálózat kialakításban fontos a szerepük. A zöldfelületi rendszer kül- és belterületen 
egyaránt a Kígyós-csatorna völgyére szerveződik. Ez az együttes a település ökológiai 
hálózatának gerincét képezi. A bácsalmási zöldfelületi rendszer állapota vegyes képet mutat. A 
központi részen gondozott zöldterületek vannak, de a perifériák elhanyagoltak. Az út menti 
fásításokat és a mezővédő erdősávokat a lehető legteljesebb mértékben elő kell írni. A 
zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban folyamatosan felmerülő kérdések és megoldandó problémák 
közül a jelentősebbek például, hogy Bácsalmáson a Kígyós-csatorna mentén egységes 
zöldfolyosó kerüljön kialakításra, a már meglévő zöldfelületeket intenzívebbé kell tenni és 
lehetőség szerint a belterjesen gondozott zöldfelületeket növelni szükséges (utcafásítás, telkeken 
a lehető legnagyobb növényzeti fedettségre törekedni). Egy középtávú zöldfelületi stratégia 
kidolgozásával a korábban védetté nyilvánított zöldfelületeket és utcai fasorokat, továbbá a 
védelemre javasolható területeket felül kell vizsgálni. Egységes fásítási, felújítási tervet kell 
készíteni, a közintézmények környezetét is igényes kertépítészeti tervek alapján szükséges 
kialakítani és fenntartani. A meglévő játszótér felújításra szorul és további játszótér kialakítása 
szükséges.  

 

Épített környezet 

Bácsalmás szabályos, derékszögű utcarendszerrel rendelkezik, melytől eltérést a Kígyós-
csatorna és az ahhoz tartozó zöldterületek, a központ intézményei, az új, többszintes intenzívebb 
beépítésű lakóterületek, valamint néhány újabb keletű telkes lakóterület jelent.  
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Városképi szempontból a korábbi időpontokban városközpontba betelepített ipari üzemek nem 
szerencsések. A város három városrészre tagolódik: Nyugati, Keleti és Központi városrészek. Az 
épületállomány a belterület határától a városközpont határáig minőségében és egyéb 
jellemzőiben azonos.  

Bácsalmáson nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma 64, nagyobb része külterületen található, 
kiemelten-, illetve fokozottan védett lelőhely a város területén nincs. A városban 4 db országos 
védelem alatt álló épület található, továbbá 13 db helyi egyedi védettséget élvező objektum. A 
város figyelmet fordít épített értékeire, karbantartással, felújítással, helyreállítással igyekszik az 
értékek megőrzéséről gondoskodni. Ezzel együtt számos érték hasznosításra, felújításra vár 
még. A felújítások során mindenképpen figyelmet kell fordítani az eredeti épületkarakterek 
megtartására. 

Az épített környezet szempontjából konfliktusnak tekinthető, hogy a kijelölt gazdasági területek (a 
Dobokai út melletti kivételével) mind már beépített területek és új területek kijelölésére jelentős 
igény van. A gazdasági, ipari területek lakóterületbe ékelődése forgalmi és határérték feletti 
terhelés szempontjából konfliktust jelentenek, ezek kereskedelmi-szolgáltató területbe való 
sorolása a lakók érdekeit szolgálná, de a vállalkozóknak érdeksérelmet okozhat. A városban a 
nagytelkes lakóházas beépítés hagyománya megtartandó adottság. Az épületek folyamatos 
állagromlása kezelendő probléma. A hagyományos tanyák, mint táji elemek megőrzésre 
érdemesek, településszerkezeti helyzetük erősítése fontos. 

 

Közlekedési hálózat és minősége (külső és belső) 

A helyi forgalomban legjelentősebb szerepe a kerékpáros és gyalogos forgalomnak van, a 
bejárók és az eljárók esetében pedig – főleg az iskolás forgalom miatt – a tömegközlekedők 
aránya a legmagasabb, melyhez a városon belül 15 helyközi megállót tudnak igénybe venni. 
Bácsalmáson nincs helyi autóbusz közlekedés, a településen belüli kapcsolatokat is a helyközi 
járatok biztosítják, ennek megfelelően a területi lefedettség kedvezőtlennek mondható, sok 
esetben messze van a legközelebbi megállóhely. Mind a helyi közlekedés, mind az ingázás 
szempontjából a második legkedveltebb mód a személyautóval való közlekedés. A városnak az 
országos főúthálózattal közvetlen kapcsolata nincs, ugyanakkor az 55. sz. főút közelsége jól 
megközelíthetővé teszi a térségben a települést. Közúti gyorsforgalmi kapcsolatokat tekintve az 
M6 és M9 autópálya 55-km-re, az M5 autópálya 70 km-re található. A főutak biztosítják a város 
számára a távolsági kapcsolatokat és a nagyvárosok elérését. Bácsalmás országos 
elhelyezkedése miatt gazdasági értelemben periférikus helyzetű. A Szerbiába vezető Bácsalmás-
Bajmok kis forgalmú, korlátozott nyitva tartású közúti határátkelő 10 km távolságra van. Az 
autóbuszos közösségi közlekedés tekintetében a járásban a hálózati lefedettség lényegében 
megegyezik a városkörnyék közúthálózatával, minden település elérhető, így a város ebből a 
szempontból is területi alközpontnak tekinthető. Elkerülő utak nincsenek a település körül, terv 
azonban készült az 5312. j. út keleti elkerülőre, az a rendezési tervben is szerepel. Fő problémát 
az 5312-es jelű út burkolatának állapota jelent, ennek felújítása indokolt. A burkolt önkormányzati 
utak száma igen magas, kb. 94%, a burkolat állapota, minősége azonban sok esetben nem 
megfelelő, az Önkormányzat a minőség javítását fontos feladatnak tartja, ugyanúgy, mint 
bizonyos szakaszokon a forgalombiztonsági javítást (pl. körforgalmak kialakításával). A 
településen nem okoz jelentős problémát a parkolás. Bácsalmás a 154-es számú Bátaszék–
Baja–Kiskunhalas, a dél-Dunántúlt és a dél-Alföldet összekapcsoló vasútvonal középállomása, a 
vasúti infrastruktúra és a kiszolgáló létesítmények is felújításra szorulnak. Az Arad-Szeged-
Szabadka-Baja vasútvonal újjáélesztése jelentősen javíthatna a város vasúti elérhetőségén, 
valamint gazdasági helyzetén. Szintén javítaná a gazdasági helyzetet, de vélhetően nem 
jelentősen az 5501.j. és az 5507.j. út kiépítése is, mely a tompai határátkelő gyorsabb elérését 
eredményezné.  
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A városban a kerékpárforgalmi hálózati infrastruktúra forgalombiztonsági javítása érdekében 
annak felülvizsgálata lenne szükséges a teljes szakasz esetében. Mind a hivatásforgalmi, mind 
pedig a turisztikai célú kerékpáros forgalom erősítése (kialakítás, fejlesztés, rekonstrukció, 
valamint kiszolgáló létesítmények, szolgáltatások) fontos a városban és a járásban egyaránt 
(előre láthatólag érinteni fogja az EuroVelo 13-as jelű kerékpárút a térséget). A gyalogos 
infrastruktúra (járda) nagy arányban kiépített a város belterületén, de új gyalogátkelőhely 
kialakítása indokolt.  

 

Közművek és elektronikus hírközlés 

A vezetékes vízellátásba bekapcsolt lakások aránya 92%-os, a vízbázis hosszú távon képes a 
város vízigényét kielégíteni. A kitermelt víz a hátsági rétegvizekre jellemzően határértéket 
meghaladó mértékben vas és arzén tartalmú, ezért előzetes kezelésre szorul, mely megoldott. Az 
öntözéshez a területen vízbázis nem áll rendelkezésre, továbbá a kapcsolódó műtárgyak 
leromlottak, a belvízcsatornák gyakran feltöltődnek, ezáltal belvíz problémákat okoznak, továbbá 
másodlagos szikesedés problémáját vetik fel, ezért a csapadékvíz csatorna felújítása szükséges. 
Az öntözés kérdésére megoldást jelenthet, ha a szennyvíztisztító telepről az élővízbe 
bevezethető szintig megtisztított szennyvizet öntözésre hasznosítják. A 2015-ben lezáruló 
szennyvízcsatorna beruházással a város csatornázottsága 91,5%-ra fog nőni. A város villamos 
energiával való ellátottsága megfelelő, sőt bizonyos tartalékokkal rendelkezik, a városi 
gázhálózatra kapcsolt lakások aránya 80,7%. Bácsalmáson az elkészült energetikai 
tanulmánytervek, több épület esetében tárták fel a megújuló energiaforrás potenciális 
hasznosítási lehetőségét, ezen belül is a napenergia közvetlen villamos energiatermelés célú 
hasznosítását. Jelenleg 3 önkormányzati intézménynél működik napelem rendszer és további két 
intézménynél valósítanak meg ilyen beruházást. A közvilágítás korszerűsítése megtörtént, újabb 
felújítás keretében LED-es lámpák kerülnek elhelyezésre. Az elektronikus hírközlési infrastruktúra 
a városban elérhető, a televíziózás tekintetében a földi sugárzás mellett kábel- és mikrohullámú 
szolgáltatások is rendelkezésre állnak, telefonhálózat 100%-ban elérhető, mind vezetékes, mind 
mobil szolgáltatás formájában.  

 

Környezetvédelem és klímatudatosság / energiahatékonyság 

A térség talaja agyagos, réti csernozjom, mely az ország egyik legtermékenyebb talaja, a 
hatóanyag ellátottsága meghaladja a megyei átlagot, a műtrágya ellátottsága optimális, 
mésztartalma kedvező, humusztartalma még jó ellátottságot mutat. A helyi jelentőségű 
természetes vízfelületek természet közeli állapotának fenntartása fontos feladat. Bácsalmás 
belvízzel közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik, a belvízvédelmi rendszer kiépített, 
melynek folyamatos fenntartása szükséges. A talajvíz a kiskertekben található 
szennyvízszikkasztók miatt nagymértékben szennyezett, de a további elszennyeződés 
megszűnik az új, korszerű szennyvízcsatorna hálózattal és szennyvíztisztító üzembe 
helyezésével. A levegő minősége megfelelő, leginkább szennyező forrás a közúti közlekedésből 
származik. Domináns zajforrást is a közúti közlekedés okoz. Bácsalmás a Homokhátsági 
Regionális Hulladék Kezelési Konzorcium tagja, a hulladék a vaskúti lerakóba kerül, a veszélyes 
hulladék szelektív gyűjtésére a hulladékudvarban van lehetőség. A város korábbi 
hulladéklerakójának rekultivációja füvesítéssel sikeresen megtörtént. A szelektív hulladékgyűjtés 
2 db gyűjtőszigeten megoldott. Az állati veszélyes hulladékot Soltra, az egészségügyi hulladékot 
pedig Kecskemétre szállítják. Vizuális környezetterhelés nincs, de az elhanyagolt, romos állapotú 
épületek megszüntetése, felújítása elengedhetetlen. Bácsalmás árvízi szempontból nem 
veszélyeztetett, földrengésnek kevésbé kitett területnek minősül, de belvíz által veszélyeztetett 
terület.  
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A környezet védelme és az energiatudatos magatartás fontos az életminőség javítása, az 
üzemeltetési költségek csökkentése, a természet megóvása és nem utolsó sorban a turisták 
térségbe vonzása miatt. Ezért érdemes soft tevékenységekkel, programokkal 
környezettudatosságra, energiatudatosságra nevelni a lakosságot. 

Bácsalmáson magas a napsütéses órák száma, így a megújuló energiaforrások szempontjából 
alapvetően a napenergiára építhet a település, ugyanakkor a szél- és a geotermikus energiák 
adta lehetőségek nem elérhetőek. Érdemes még a mezőgazdaságra alapozott bio-energiában 
rejlő lehetőségeket vizsgálni. 

Bácsalmás városára vonatkozó SWOT elemzés 

Az egész városra vonatkozó, részterületenkénti, részletes SWOT elemzést a megalapozó 
tanulmány tartalmazza. Jelen dokumentumban csak a lényegi és hangsúlyos megállapítások 
kerültek feltüntetésre. 

1. táblázat: Bácsalmás város rövidített SWOT elemzése 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Országos, megyei és helyi védettségű 
természetvédelmi területek 

 Csendes, nyugodt környezet 
 Épített örökség 
 Az aktív, vadász, horgász és ökoturizmus 

alapjainak megléte 
 Rendezett településszerkezet 
 Kompakt város – fenntarthatóság 
 Szabad vállalkozási zóna 
 Vezetők elkötelezettsége a térség társadalmi-

gazdasági fellendítése iránt 
 Vezetők piaci szemléletű gondolkodásmódja 
 Helyi termékek jelenléte 
 Erős, helyi sajátosságokra építő feldolgozóipari 

kezdeményezések adottak 
 Jó adottságok az alternatív energiák 

felhasználásra (elsősorban napenergia) 
 Befektetésre alkalmas területek, épületek 
 Korszerű agrotechnikai rendszerek, jó 

termőföldi adottságok 
 A térségben jól képzett agrárszakemberek 

találhatók 
 Gimnázium, szakképző iskola jelenléte 
 Aktív civil szervezetek és együttműködések 
 Aktív testvérvárosi kapcsolatok 
 Nemzetiségiek aktív részvétele a társadalmi és 

kulturális életben 
 A sport, mint közösségformáló erő alapjai 

megtalálhatóak a városban 
 Évente ismétlődő rendezvények 
 Faültetési program („született gyermekek fája”) 
 Ivóvíz- és szennyvíz csatornázottság megfelelő 

 Határmenti elhelyezkedés - periféria 
 Csökkenő lakosságszám – idősödő társadalom 
 Képzett fiatalok elvándorlása 
 Magas munkanélküliségi ráta 
 Település gazdasági lehetőségei korlátozottak 
 A város befektető-vonzó képessége jelenleg 

gyenge 
 Tartózkodó vállalkozói magatartás 
 A fizetőképes kereslet alacsony mértékű és 

folyamatos csökkenést mutat, ennek 
következtében - szinte elsőként - a 
lakókörnyezetre fordítható anyagi javak is 
csökkennek, leromlik az épített környezet 
állapota 

 Egészségügyi prevenciós tevékenység csekély 
 Felsőfokú képzés és felnőttképzés hiánya 
 Idősek ellátását biztosító szociális intézmények 

kapacitása alacsony 
 Intézményi (egészségügyi, szociális, oktatás-

nevelési és kulturális) infrastruktúra fejlesztésre 
szorul 

 Kevés a sportolásra, szabadidő eltöltésére 
alkalmas lehetőség (alapjai adottak, de 
fejlesztésre, bővítésre szorul) 

 Kevés a célcsoport specifikus, célzott program 
(pl. környezettudatosság, energiatakarékosság, 
egészségmegőrző identitás erősítése témában) 

 Hiányzik a fejlett feldolgozóipar 
 Hiányzik a komplex turisztikai kínálat, termék 
 Város marketing hiánya 
 Közlekedési infrastruktúra fejlesztésre szorul 
 Bel- és csapadékvíz csatornarendszer 

fejlesztésre szorul 
 Információáramlás javításra szorul mind a 

településen belül, mind a járási, a nemzeti, 
nemzetközi kapcsolatokban 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Kihasználatlan potenciál az idegenforgalom-
turisztika területén: 

 3-tó, víztározó tó turisztikai hasznosítása 

 ökoturizmus 

 védett természetvédelmi értékekre épülő 
fejlesztések 

 aktív, vadász- és horgászturizmus 
fejlesztése 

 természeti értékekre épített 
kutatóturizmusban rejlő lehetőségek 

 Egyéb turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
(szálláshely, étterem) fejlesztése 

 Határmenti elhelyezkedés – határokon átnyúló 
fejlesztések 

 Helyi hagyományokra épülő településfejlesztés 
 Város marketing kialakítása 
 Gazdasági területek kialakítása kül- és 

belterületen 
 Szociális és önfoglalkoztatási modellek 

bevezetése 
 Képzés és a munkaerő-piaci igény egymáshoz 

illesztése 
 Élőmunka-igényes vállalkozások térségbe 

vonzása és fejlesztése 
 Helyi vállalkozások erősítése, vállalkozóvá 

válás elősegítése 
 Feldolgozóipar erősítése 
 Népességmegtartás fokozása, szociális és 

(idős) gondozási tevékenységek fejlesztése 
 Civil aktivitás erősítése, aktivitásukkal az 

identitás, a helyi kötődések erősítése 
 Aktív időskort előtérbe helyező programok – 

idősek aktivitásának növelése 
 Komplex, több szektort érintő, egymást erősítő 

fejlesztések, akár járási szintre kiterjesztve 
 Egészségügy területén prevenciós programok 

indítása 
 Megújuló energiákra alapozott 

(energiatakarékos) fejlesztések (pl. napelem,-
kollektor, biomassza) 

 Térségi sport és rekreációs központi szerepkör 
megerősítése 

 Népszerűsödik az egészséges életmód és 
ökoturizmus, növekszik az egészséges 
élelmiszerek iránti kereslet 

 Üresen álló ingatlanok bevonása a 
szegregátumok oldására 

 Lakosság energiatudatos, környezettudatos 
szemléletformálása 

 Zöldfelületek fejlesztése 
 Kerékpáros turizmus erősítése a régióban 
 Baja-Bácsalmás-Szabadka vasútvonal távlati 

fejlesztése 

 Határmenti elhelyezkedés – határokon átnyúló 
problémák veszélye – periférikus helyzet 
mélyülése 

 Védett értékek veszélyeztetése: természeti 
katasztrófa, klímaváltozás, szennyezettség 
növekedése 

 Támogatások elmaradása 
 Jogszabályi környezet kedvezőtlen alakulása 
 Globális gazdasági élénkülés elmaradása, 

kedvezőtlen országos és nemzetközi 
gazdasági folyamatok 

 Közösségi közlekedés fejlesztése az állami 
szolgáltatóktól függ, ezek esetleges 
elmaradása hatással van a többi szektorra is 

 Szerbia EU csatlakozásának elmaradása 
periférián tarthatja a várost közlekedési és 
gazdasági szempontból egyaránt 

 A vízrendezés elmaradása esetén a 
talajvízszint további csökkenése várható és 
sivatagosodási problémák léphetnek fel 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Tisztított szennyvíz öntözésre való 
felhasználásának vizsgálata, belvízcsatornák 
rendszerének fejlesztésével öntözési 
technológiák korszerűsítése 

 Komposztáló telep létrehozása tápanyag-
visszapótló trágya anyag előállítás céljából 

 Stratégiai zaj- és levegőtérkép készítése 
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Bácsalmás város érték- és problématérképe 

1. térkép: Bácsalmás város értéktérképe 

 

Forrás: Trenecon Cowi 
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2. térkép: Bácsalmás város problématérképe 

 

Forrás: Trenecon Cowi 
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

3. térkép: Bácsalmás város városrészeinek térképi ábrázolása 

 

Forrás: IVS, 2009 

 

2. táblázat: Bácsalmás városrészeinek lehatárolása, fő funkciója 

Városrész - funkció Lehatárolás 

Keleti városrész – ipari, 
gazdasági funkció 

Mélykúti út - Köztársaság u. - Dugonics u. - József Attila u. - 
Damjanich u. - Kunbajai út - névtelen u. a Dózsa Gy.u. 
vonalában - Mártírok útja – településhatár) 

Nyugati városrész - 
lakófunkció 

Damjanich u. - József Attila u. - Dugonics u. - Köztársaság u. - 
Mélykúti út - településhatár - Szent János u. - településhatár - 
Mártírok útja – Dózsa Gy.u. - Kossuth L.u. - Rákóczi út 

Központi városrész – 
városközpont-kereskedelmi 
funkció 

Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Dózsa György u. - Kunbajai út - 
Backnang út - Damjanich u. 

Forrás: IVS, 2009 
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Bácsalmás város állandó lakosságszáma a 2011-es KSH adatok szerint 6 982 fő, lakónépessége 
6 753 fő. A lakónépesség 96%-a belterületen, 4%-a (233 fő) külterületen él. A városrészek közül 
a külterületen a legmagasabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül, 39,8% (a települési adat csupán 20,3%), és itt a legalacsonyabb a felsőfokú 
végzettségűek aránya, csupán 2,2%. Belterületen található a lakások 94,66%-a, külterületen 
5,34%-a, 167 db. A külterületi lakások 67,1%-a alacsony komfortfokozatú, az itt lévő lakott 
lakások 52,3%-a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. 

A 2. ábra jól szemlélteti, hogy a lakónépesség legnagyobb százaléka (61%) él a Nyugati 
városrészben, mely funkcióját tekintve a lakóövezeti funkciót tölti be. A legkevesebben a Keleti 
városrészben élnek (13%), mely alapvetően ipari funkciót tölt be, valamint a külterületen, ahol a 
lakónépesség mindössze 4%-a él. 

 

2. ábra: A lakónépesség számának megoszlása városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

A 0-14 éves korosztály aránya 14,1%, a 15-59 éves korosztály aránya 57,0%, a 60 évnél 
idősebbek aránya 28,9%. A fiatalabb korosztály jellemzően a Nyugati városrészben rendelkezik 
lakhellyel, mint ahogy azt a 3. ábra szemlélteti. 

  

13%

61%

22%

4%

Lakónépesség megoszlása városrészenként (2011)

Keleti városrész

Nyugati városrész

Központi városrész

Külterület
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3. ábra: A lakónépesség korcsoportos összetétele városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya 20,3%, a felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 11,7%. A legtöbb 
felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos a Keleti és a Központi városrészben található. A 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya kiemelkedően magas (39,8%) a 
külterületen, valamint e mutatót tekintve a belterületi lakosság arányában magas ez az érték a 
Nyugati városrészben is. 

4. ábra: Legalacsonyabb és legmagasabb végzettségűek aránya városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül 60,7%. A munkanélküliek 
aránya 17,5%, a tartós munkanélküliek aránya 9,7%. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya 
mindegyik városrészben kiemelkedően magas, de leginkább a külterületi lakónépességre 
jellemző. A munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aránya szintén a külterületen a 
legmagasabb, ugyanakkor a belterületen a Nyugati városrészben a legjellemzőbb. 

5. ábra: Munkanélküliségi mutatók városrészenként, 2011 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

Az aktív korúakon (15-59 évesek) belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya 45,7%, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 12,8%. 

 

3. táblázat: Városrészek funkciói 
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3 Középtávú célok és azok összefüggései 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) a település méretének, 
sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének, a korábbi tervek, a 
településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a területfejlesztési koncepciók és 
programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével került kidolgozásra. 

Az ITS célrendszerének kidolgozása során mind a külső, mind pedig a belső összefüggések 
hangsúlyosak. A belső összefüggések tekintetében fontos, hogy a célok logikai összefüggései, 
a helyzetértékelésben beazonosított problémákra adjanak megoldást, a stratégia megvalósítható 
legyen, valamint olyan tevékenységeket tervezzünk, amelyek a célok megvalósítását hivatottak 
elérni. A külső összefüggések tekintetében a stratégia illeszkedik az Európai Uniós fejlesztési 
stratégiákhoz, programokhoz, a hazai településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákhoz, 
az önkormányzat gazdasági programjához, a települési környezetvédelmi programhoz és más 
környezetvédelmi tervekhez, a területfejlesztési tervdokumentumokhoz. 

A 2014-2020-as Európai Uniós pénzügyi időszak tekintetében legmeghatározóbb, 
területfejlesztési irányokat, alapelveket lefektető dokumentum az „Európa 2020: Az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”, amelyet az Európai Bizottság 2010-ben 
fogadott el. Az Európa 2020 dokumentumban meghatározott prioritásokat és célkitűzéseket 
figyelembe véve alkotta meg az Európai Parlament és a Tanács az 1303/2013/EU rendeletet, 
mely kijelöli a 2014-2020-as időszak fő tematikus céljait, amelyek megvalósítása fő iránynak 
tekintendő az Európai Unióban. Mivel Magyarország európai uniós tagállam, így minden egyes 
fejlesztési dokumentumnak illeszkednie kell ehhez a fő dokumentumhoz, mind nemzeti, mind 
megyei szinten. A városi szintű Stratégiai céloknak is összhangban kell, hogy legyenek az uniós 
célokkal annak érdekében, hogy Magyarország teljesíteni tudja vállalásait és Európa a kijelölt 
irányok mentén fejlődjön. 

A célok ismerete mellett nagyon fontos, hogy ismerjük azok valódi tartalmát, ehhez nyújtanak 
segítséget az egyes tematikus célokhoz rendelt beruházási prioritások és a célok elérését mérő 
indikátorok. A célok meghatározásánál ezeket is figyelembe vettük annak érdekében, hogy 
lássuk, melyek azok a fejlesztési elképzelések, amelyek ténylegesen és közvetlenül 
hozzájárulnak az uniós célok eléréséhez, és melyek azok, amelyek bár a település 
szempontjából fontos fejlesztési irányok, ugyanakkor az uniós célokhoz nem, vagy csak 
közvetetten járulnak hozzá. 

A stratégiai tervezés további fontos hazai dokumentumai az alábbiak, amelyekkel szintén 
vizsgálni szükséges az összhangot: Partnerségi Megállapodás, Bizottság által elfogadott 2014-
2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programok, Megyei Területfejlesztési Koncepció és 
Program. 

Az Önkormányzatok jellemzően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban: TOP) forrásaiból valósíthatják meg fejlesztési elképzeléseiket, melyek alapját 
képezi a Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program, többek között ezért is fontos, hogy a 
települési szintű stratégia összhangban legyen a megyei Programmal. 
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6. ábra: Bács-Kiskun 2020 - Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának célrendszere 

 

Forrás: Bács-Kiskun 2020, 2014 

 

Bácsalmás városának Településfejlesztési Koncepciója az ITS-sel párhuzamosan készül a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi elvárásai szerint. A Koncepcióban meghatározott 
települési jövőkép az alábbi: Bácsalmás versenyképes, élhető, fenntartható, ismert és 
elismert vidéki város 

 

Bácsalmás Város Önkormányzata 2009-ben készítette el Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 
(továbbiakban IVS), melyet a 93/2009. (IV. 28.) önkormányzati határozattal fogadtak el. Az IVS-
ben megfogalmazott célrendszer az alábbi: 

 

Az IVS-ben megjelölt 7-8 évre szóló átfogó célként az alábbiak kerültek meghatározásra: 

I. Életminőség javítása, élhető városi környezet megteremtése, 

II. Versenyképes- alternatív energiára épülő helyi gazdaság megteremtése; 

III. Bácsalmás kistérségi központi és térségszervező képességének megerősítése. 

A 3 átfogó céllal összhangban 5 tematikus cél került meghatározásra, melyek a fő feladatokat 
fogalmazzák meg. A célok intézkedéseken keresztül, azok végrehajtásával teljesülhetnek. A 
stratégia összesen 15 intézkedést jelölt meg, amelyek már a konkrét beavatkozást, vagyis 
projekteket tartalmazták. Az 2009-es IVS célrendszerét ábrázolja a 7. ábra. 
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7. ábra: Bácsalmás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának célrendszere (2009) 

 

Forrás: IVS, 2009. 

 

T1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 

a) Alternatív (különös tekintettel a helyi termelésű biomasszára alapozott) energetikai 
fejlesztések 

b) Helyi adottságokra alapuló vállalkozói övezetek, telephelyek infrastrukturális kialakítása 
(befektető vonzó környezet kialakítása) 

c) Vállalkozó - Önkormányzat Partnerség 

d) Közmunkaprogramok, Tranzit és ön - foglalkoztatási programok, szociális típusú 
gazdaság fejlesztési programok 

e) Város Marketing – Város Image megteremtése 

f) Szennyvízelvezetés 

 

T2. Mobilitás biztosítása (Közlekedés fejlesztése) 

a) Belterületi úthálózat és közösségi közlekedés fejlesztés 

b) Elérhetőség javítása (Összekötő utak fejlesztése) 
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T3. Szabadidő és rekreáció megteremtése, kultúra fejlesztése 

a) Szabadidő aktív időeltöltési lehetőségek kialakítása, (Csomagok megalkotása) 

b) Kulturális fejlődés 

 

T4. Élethosszig tartó tanulás, művelődés támogatása 

a) Közoktatási intézmények rekonstrukciója 

b) Kompetencia alapú oktatás és IPR bevezetése 

c) Felnőttképzés és Átképzés megteremtése 

 

T5. Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 

a) Kistérségi egészségügyi központ 

b) Szociálishálózat fejlesztés 

 

Jelen ITS-ben a fenti célok felülvizsgálatára, módosítására, illetve kiegészítésére került sor. 
Megállapítható, hogy a korábban megjelölt hosszú távú célok a mai napig megállják 
helyüket, ezeken csak minimális mértékű módosítás, kiegészítés szükséges. 

 

3.1 Jövőkép 

A jövőkép pozícionálja a várost a régióban, a tágabb térségben, meghatározza a társadalmi 
gazdasági és épített környezeti domináns folyamatokat és állapotot (2030-ra elérendő elvárt 
állapot). A Koncepcióhoz igazodóan megfogalmazott jövőkép: 

 

 

 

 

A város jövőképe azt a célt fogalmazza meg, hogy hosszú távon, 15-20 éves távlatban 
Bácsalmás a járáson és a térségen belül a többi településsel együttműködve szolgáltató 
központtá, a vállalkozások gazdasági célpontjává válik, valamint él a településen és a térségben 
található természeti és épített értékek adta lehetőségekkel, azok turisztikai potenciáljával. 
Mindezt fenntartható módon kívánja elérni, nem megváltoztatva a település és a térség alap 
értékeit, hanem azokat tovább fejlesztve a települést ismertté és elismertté kívánják tenni mind 
Magyarországon, mint nemzetközi viszonylatban. 

A 2009-es IVS-ben megfogalmazottak szerint, azokat kiegészítve: 

  

Bácsalmás Város Jövőképe 

„Bácsalmás versenyképes, élhető, fenntartható, ismert és elismert vidéki város” 
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Bácsalmás a jövőben olyan város lesz: 

 ahol jó lesz élni, ahol tiszta és egészséges a környezet, jó a levegő, magas a 
zöldfelületek aránya, ahol megfelelő a közösségi közlekedés és az utak állapota; 

 amely teljes körű közszolgáltatásokat nyújt lakóinak, ahol biztosított a magas 
egészségügyi és szociális ellátás; 

 amelyben versenyképes helyi gazdaság működik; 

 ahol erősek a kis- és középvállalkozások; 

 ahol befektetővonzó környezet van; 

 ahol az önkormányzat partnerségben dolgozik a gazdasági szektorral; 

 ahol megfelelő sportolási, szabadidős infrastrukturális hátteret biztosít a lakosság 
számára; 

 ahol a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek integrálódnak; 

 amely erős térségszervező erővel bírva, jó kapcsolatban van a térség 
településeivel és részükre biztosítja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférést; 

 amely aktív határon túli kapcsolatokat ápol. 

 
A jövőkép megvalósulása érdekében kitűzött átfogó célok a következők: 

 

 

 

Az 1. átfogó célnál fejlesztési irányként a vállalkozói szféra, a vállalkozói infrastruktúra, az üzleti 
környezet fejlesztése és a befektetés-ösztönzés a környezet- és energiatudatosság jegyében 
jelenik meg, mellyel közvetlen és közvetett cél a munkaerő helyben tartása, az elvándorlás 
mértékének csökkentése, a munkahelyteremtés, ezáltal a munkanélküliség csökkentése, a 
foglalkoztatás növelése. Cél, a már meglévő, településen, járásban lévő vállalkozások segítése, 
megerősítése és elismerése, valamint újabb vállalkozások, befektetők térségbe vonzása és a 
szabad vállalkozási zóna adta lehetőségek kihasználása. 

 

 

A 2. átfogó cél a helyi lakosság mindennapi életére ható tényezők (egészségügy, oktatás, 
szociális terület, civil szféra, közigazgatás, közösségi, kulturális élet, sport, rekreáció és az ezeket 
biztosító intézmények, szakemberek) fejlesztését irányozza elő, kiegészítve az erre közvetetten 
ható tényezők (települési zöldfelületek, közterületek, közművek, vonalas infrastruktúrák állapota, 
kapcsolata, hálózata) fejlesztését is a környezet- és energiatudatosság jegyében. A társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében kiemelten szükséges kezelni a hátrányos helyzetben 
levők életkörülményeinek javítását, minden erre irányuló intézkedést. 

  

1. Átfogó cél: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése, megerősítése, fejlesztése 

2. Átfogó cél: Életminőség javítása, élhető vidéki városi környezet megteremtése 
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A 3. átfogó cél alapvetően az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a járás 
eszközrendszerének, infrastruktúrájának, szakembereinek fejlesztését irányozza elő a környezet- 
és energiatudatosság jegyében. Cél a gazdasági szektorral kialakított aktív partnerség 
továbbvitele, megerősítése. A térségszervező erő erősítése, a térség településeivel és részükre a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, aktív határon túli kapcsolatok ápolása. 
Az elmúlt években kialakított település- és térségfejlesztő iroda és szakembereinek megerősítése 
és fejlesztése, a városmarketing tevékenység kialakítása. 
 

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Bácsalmás Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű 
tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban. 

Az ITS nem kizárólag a város önkormányzatának, hanem a település egészének tervezési 
alapdokumentuma, így tartalmazza azokat a célokat is, amelyek megvalósításáért a városi 
önkormányzat csak közvetve vagy részben felelős, hiszen azokat más állami, non-profit vagy 
magán szereplők valósítják majd meg. 

3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok 

A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek 
megfogalmazásra. 

 T1. Helyi gazdaság fejlesztése 

 T2. Szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek fejlesztése 

 T3. Élethosszig tartó tanulás, művelődés támogatása 

 T4. Egészségügyi- és szociális ellátások fejlesztése 

 T5. Települési környezet, infrastruktúra fejlesztése 

 T6. Határon átnyúló együttműködések erősítése 

 

 

 

 Kihívás: Bácsalmás városában és a járásban is jellemzően alacsony a vállalkozói kedv és 
a befektetői aktivitás, magas az elvándorlás mértéke, főleg a fiatal, képzett munkaerő 
tekintetében. Fennálló probléma, hogy a város nem tudja kielégíteni az érdeklődő 
befektetők telephely igényeit, azaz jelenleg nincs befektetésre alkalmas, megfelelő 
infrastruktúrával ellátott iparterület Bácsalmáson. Magas a munkanélküliek száma, alacsony 
a foglalkoztatottak létszáma, jellemző a képzett munkaerő elvándorlása. 

 Cél, elérendő állapot: Alapvető cél a helyi termékekre, a mezőgazdaságra, 
feldolgozóiparra, turizmusra, alternatív energiára épülő, versenyképes helyi gazdaság 
alapjainak megteremtése/megerősítése, fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése, javítása. 
Cél, a településen lévő vállalkozások helyben tartása, megerősítése; befektetők térségbe 

T1: Helyi gazdaság fejlesztése 

3. Átfogó cél: Bácsalmás járásközponti és térségszervező képességének 
megerősítése 
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vonzása, munkaerő helyben tartása, elvándorlás csökkentése, foglalkoztatás növelése, a 
lokálpatriotizmus és a helyi identitás erősítése. 

 Részelemek: 

 Üzleti infrastruktúra kialakítása: iparterület, inkubátorház 

 Helyi, mezőgazdasági termékekre épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Mezőgazdaságra épülő helyi logisztikai bázis létrehozása 

 Helyi termékek népszerűsítése, ezzel együtt helyi identitás erősítése 

 Vállalkozói aktivitás erősítése 

 Természeti és épített értékekben rejlő turisztikai potenciál kihasználása 

 Gazdaságot kiszolgáló közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 Városmarketing tevékenység kidolgozása 

 Komplex foglalkoztatási programok megvalósítása 

 Foglalkoztatási paktum folytatása 

 Tanyaprogram 

 Meglévő feltételek: 

 Helyi, megyei, országos természeti és épített értékek 

 Iparterület kialakítására alkalmas területek 

 Határmentiség – határátkelőhely 

 Helyi termékek 

 Mezőgazdasági adottságok, termékek 

 Érdeklődő befektetők 

 Aktív partnerségi kapcsolat az Önkormányzat és a helyi vállalkozók között 

 Önkormányzat térségszervező ereje, a város vezetésének piaci szemléletű és 
térségi együttműködő gondolkodásmódja 

 Tapasztalat a foglalkoztatási paktum megvalósításában 

 

A T1 tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepcióban megjelölt jövőképhez és hosszú 
távú fejlesztési célokhoz. 

 

 

 

 

 Kihívás: A lakosság egészségi állapota romlik, jellemző az idősödő társadalom és az 
elvándorlás. Bár jó alapokkal rendelkezik a település (tanuszoda, sporttelep), de még 
mindig nem elégséges a sportolásra alkalmas infrastruktúra és a program lehetőségek. A 
város bővelkedik természeti és épített környezeti értékekben, ugyanakkor ezek többsége 
fejlesztésre szorul annak érdekében, hogy attraktívak legyenek az attrakciók mind a 

T2: Szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek fejlesztése 
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település lakossága, mind pedig a turisták számára. Ahhoz, hogy élhető és vonzó város 
legyen Bácsalmás, valamint megerősítse népességmegtartó képességét fontos, hogy ki 
tudja szolgálni a lakosság (fiatalok és idősek) szabadidős és kulturális igényeit is.  

 Cél, elérendő állapot: Cél, a szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek 
feltételeinek megteremtése/megerősítése, fejlesztése. Fontos, hogy az ifjúság a sport révén 
le tudja vezetni felesleges energiáit és ne romboló tevékenységre fordítsa azt. Az idős 
korosztály számára pedig fontos, hogy szabadidejét aktívan, egészségmegőrző, rekreációs 
vagy kulturális tevékenységre tudja fordítani. Cél, hogy élhető és vonzó város legyen 
Bácsalmás. 

 Részelemek: 

 Sportolási tevékenységeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések 

 Rekreációs övezetek kialakítása 

 Tudásfejlesztés alapú turisztikai fejlesztések 

 Szelíd-, öko- és természetjáró turizmus fejlesztése 

 Közterületek fejlesztése (pl. játszótér) 

 Kulturális intézmények fejlesztése 

 Szabadidős, kulturális és sport programok 

 Meglévő feltételek: 

 Tanuszoda 

 Sporttelep 

 Természeti értékek (pl. Sós-tó, Mosztonga-tavak, Horgásztavak, erdős területek, 
gyapjas gyűszűvirág élőhelye stb.) 

 Épített környezeti értékek (pl. Hősök tere, Siskovics kúriából kialakított 
Gyűjtemények Háza, Csauscher palota, Ulrich palota stb.) 

 Egyéb értékek, látványosságok (pl. Skorutyák család kékfestő műhelye, Tájház 
stb.) 

A T2 tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepcióban megjelölt jövőképhez és hosszú 
távú fejlesztési célokhoz. 

 

 

 

 

 Kihívás: A felsőfokú képzés, felnőttképzés nem elérhető sem a városban, sem pedig a 
járásban. Jellemző a fiatalok, elsősorban a képzett fiatalok elvándorlása. Sok esetben nem 
találkozik a munkaerő kereslet és kínálat, ezért a vállalkozói munkaerő igényekkel és a 
munkaügyi központtal összehangoltan szükséges a képzéseket, átképzéseket tervezni. Az 
alapfokú és középfokú oktatás elérhető a városban, de fejlesztése folyamatos igényként 
merül fel. A középfokú oktatásban magas a bejáró tanulók aránya, ugyanakkor a kollégiumi 
elhelyezés nem megoldott. A művelődés, kultúra alapjai megtalálhatóak a településen, 
ugyanakkor mind infrastrukturálisan, mind programok szintjén folyamatos fejlesztést 
igényelnek. 

T3: Élethosszig tartó tanulás, művelődés támogatása 
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 Cél, elérendő állapot: A képzett fiatalok helyben tartása, a munkaerő kereslet és kínálat 
egyensúlyának megteremtése, a folyamatos képzések, átképzések biztosítása. Az oktatás-
képzés-művelődésnek helyet adó intézmények infrastrukturális és szakmai szakértői 
hátterének fejlesztése, programok szervezése. 

 Részelemek: 

 Nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 

 Nevelési-oktatási intézmények szakmai szakértőinek képzése 

 Kollégiumi háttér biztosítása 

 Művelődési, kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztése 

 Művelődési, kulturális intézmények szakmai szakértőinek képzése 

 Sportolásra alkalmas területek fejlesztése (pl. tanuszoda, sporttelep, játszótér) 

 Szegregációval, leszakadással veszélyeztetett területek fejlesztése 

 Nevelési, oktatási, kulturális, művelődési, integrációt elősegítő programok 
megvalósítása 

 Meglévő feltételek: 

 Alapfokú és középfokú oktatási intézmények 

 Művelődési Központ, Könyvtár, Tájház, Gyűjtemények háza 

 Sportolásra alkalmas területek (pl. tanuszoda, sporttelep) 

 Aktív civil szervezetek 

 Aktív határon átnyúló kapcsolatok 

A T3 tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepcióban megjelölt jövőképhez és hosszú 
távú fejlesztési célokhoz. 

 

 

 

 Kihívás: Az elmúlt években az egészségügy területén komoly fejlesztések valósultak meg, 
ugyanakkor az elöregedő társadalom igényli az egészségügyi- és szociális ellátások 
folyamatos fejlesztését mind infrastrukturális, mind szakértelem tekintetében. Az idősek 
ellátását felvállaló szociális intézmények kapacitása a korcsoport arányához képest 
alacsony. Az egészségügyben több szűrésre, preventív elemre lenne szükség. Az 
egészségügy és a szociális ellátások fejlesztésére a fiatalok helyben tartása érdekében is 
szükség van, egyrészt az Ő igényeik kielégítése, másrészt az idős családtagjaik minőségi 
ellátása kapcsán. Fontos e terület fejlesztése az ide érkező turisták szempontjából is, 
hiszen egyre jellemzőbb, hogy a turisták szeretnek olyan desztinációt választani utazásuk 
célpontjaként, ahol az esetleges egészségügyi problémájukra is megoldást találnak. 

 Cél, elérendő állapot: Egészséges és elégedett lakosság 

 Részelemek: 

 Egészségház korszerűsítése 

 Szociális intézmények háttér infrastruktúrájának fejlesztése és kapacitásbővítése 

T4: Egészségügyi- és szociális ellátások fejlesztése 
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 Szociális szakemberek továbbképzése 

 Hátrányos helyzetű emberek felzárkózásának és integrációjának elősegítése 

 Időskorúak ellátó rendszerének fejlesztése, ellátást végző intézmények kapacitás 
bővítése (nappali ellátás) 

 Egészségügyi szolgáltatások bővítése (alternatív gyógyászati kezelések) 

 Szociálishálózat fejlesztése (szociális ellátások reformja) 

 Biztos Kezdet Gyermekház fejlesztése 

 Meglévő feltételek: 

 Felújított rendelőintézet (elérhető szolgáltatások: járóbeteg szakellátás, háziorvos, 
gyermekorvos, fogorvos) 

 Mentőállomás 

 Biztos Kezdet Gyermekház 

 Gyermekotthon 

 Idősek bentlakásos otthona 

 Szociális alapellátás feltételei adottak 

A T4 tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepcióban megjelölt jövőképhez és hosszú 
távú fejlesztési célokhoz. 

 

 

 

 Kihívás: A várost országos főút nem érinti, ugyanakkor az 55-ös számú főút könnyebb és 
gyorsabb megközelíthetősége javítana a település elérhetőségén. Fő problémát az 5312. 
jelű út minősége okozza, mely felújításra szorul mind belterületen, mind pedig Mélykút és az 
országhatár irányába egyaránt. Hiányként jelentkezik az iparterületi feltáró út is, mely a 
gazdaság fejlesztése érdekében fontos. Közlekedési, turisztikai és gazdasági szempontból 
egyaránt jelentős fejlődés várható a kerékpárutak fejlesztésével, hálózatba kapcsolásával, 
valamint az Arad-Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal felélesztésével. 
Megemlítendő a vasútállomás, a peron és kiszolgáló létesítmények leromlott állapota. 
Bácsalmáson található a magyar-szerb határátkelők egyike, de forgalma alacsony, 
autóbusz forgalmat nem bonyolít. A városban jelentős infrastrukturális kihívást jelent a bel- 
és csapadékvíz csatorna rendszer fejlesztése. A térségben és a városban is magas a 
napsütéses órák száma, így nagy lehetőségek rejlenek a napenergiában, mely jelenleg még 
kihasználatlan adottság. Emellett érdemes megvizsgálni a biomassza adta lehetőségeket is. 

 Cél, elérendő állapot: A város elérhetőségének javítása, egyúttal a gazdaságfejlesztést és 
turizmusfejlesztést támogató infrastruktúra fejlesztések megvalósítása. A városi és járási 
lakosság közlekedésének segítése. A közművek teljes körű kiépítése. A települési 
környezet (természeti és épített egyaránt) fejlesztése az alternatív energiákkal adta 
lehetőségekkel kombinálva. 

  

T5: Települési környezet, infrastruktúra fejlesztése 
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 Részelemek: 

 Útfejlesztések (bel- és külterületi utak egyaránt) 

 Vasúti pályák rekonstrukciója 

 Kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztése 

 Parkolási lehetőségek továbbfejlesztése 

 Tömegközlekedés fejlesztése 

 Határátkelő fejlesztése (lehetőség szerint az autóbusz közlekedés, közös autóbusz 
járat indítása) 

 Önkormányzati épületek fejlesztése 

 Települési környezet fejlesztése (pl. zöldfelületek gondozása, újabb zöldfelületek, 
parkok kialakítása, fásítás, játszóterek kialakítása, utak karbantartása stb.) 

 Települési kép javítása 

 Szegregációval, leszakadással veszélyeztetett területek fejlesztése 

 Csatornahálózatok, elsősorban a bel- és csapadékvíz hálózat fejlesztése 

 Környezetvédelemre, környezettudatosságra, energiahatékonyságra nevelő 
programok megvalósítása 

 Meglévő feltételek: 

 Szinte 100%-ban kiépített víz- és szennyvíz csatorna hálózat 

 154-es vasútvonal érinti a várost (Bátaszék-Baja-Kiskunhalas) 

 Bár főútvonal nem érinti a települést, az 55-ös főút viszonylag könnyen 
megközelíthető két irányból is (5503-as és 5312. jelű utak által) 

 Előre láthatólag a 13-as jelű EuroVelo kerékpárút érinti a járást 

 Természeti és épített környezeti értékek 

 Faültetési program a Bácsalmáson született gyermekek számára 

A T5 tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepcióban megjelölt jövőképhez és hosszú 
távú fejlesztési célokhoz. 

 
 

 

 

 Kihívás: A város aktív testvérvárosi kapcsolattal rendelkezik, mely sok esetben inkább 
eseti, szoft jellegű, gazdasági-turisztikai együttműködésekre nem terjed ki. 

 Cél, elérendő állapot: A határon átnyúló együttműködések erősítése, kiterjesztése 
gazdasági-turisztikai területre is. 

 Részelemek: 

 Interkulturális kapcsolatok fejlesztése 

 Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése 

T6: Határon átnyúló együttműködések erősítése 
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 Határon átnyúló együttműködések megvalósítása 

 Meglévő feltételek: 

 Aktív testvérvárosi kapcsolatok 

 Aktív civil szervezetek 

 Több nemzetiség aktív jelenléte (német, horvát, roma) 

A T6 tematikus cél igazodik a településfejlesztési koncepcióban megjelölt jövőképhez és hosszú 
távú fejlesztési célokhoz. 

 

A középtávú célok igazodnak a Településfejlesztési Koncepció célrendszeréhez és a forrásokat 
biztosító 2014-2020-as európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó Operatív Programok 
célrendszeréhez is. 

 

3.2.2 Városrészi szintű területi célok 

A középtávú területi célok a Megalapozó vizsgálat részletes városrészi szintű helyzetfeltárása és 
helyzetelemzése alapján kerültek megfogalmazásra. 

 

A városrészi célok meghatározásának alapelvei Bácsalmás városában: 

 Bácsalmás városa sok tekintetben homogén képet mutat, ugyanakkor a fejlesztések 
racionalizálása miatt fontos, hogy a városrészre leginkább jellemző jegyek alapján kerüljenek 
kitűzésre a célok és fejlesztési irányok 

 Törekedni kell a funkcionális városrészek kialakítására és megerősítésére 

 A város egészére vonatkozó általános célok mindegyik városrészben egyenlő súllyal kell, 
hogy szerepeljenek (pl. csatornázás, útfelújítás, közterület rendezés stb.) 

 

Városrészi célok: 

 V1 Keleti városrész: A gazdasági (ipari, mezőgazdasági, vállalkozói) funkció megerősítése 

 V2 Nyugati városrész: A lakófunkció megerősítése: élhető, vonzó és társadalmilag 
befogadó városrész 

 V3 Központi városrész: Városközponti-kereskedelmi szerepkör megerősítése 

 V4 Külterület: Turisztikai potenciál kihasználása 
 
 
KELETI VÁROSRÉSZ: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: A keleti városrész jelenleg is ipari, gazdasági funkciót 
tölt be, valamint ez a terület biztosítja a fő közlekedési kapcsolatot az 55-ös számú főúttal, a 
Bácsalmás-Bajmok határátkelővel, a tompai határátkelővel, valamint itt található a 
vasútállomás. A 154-es vasútvonal itt halad keresztül, mely összekapcsolja Bátaszéket 

V1: A gazdasági (ipari, mezőgazdasági, vállalkozói) funkció megerősítése 
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Kiskunhalassal (Bátaszék-Baja-Bácsalmás-Kiskunhalas). Az ipari, gazdasági funkció 
megerősítése történik. 

 Kihívás: Hiányos ipari, mezőgazdasági, vállalkozói infrastruktúra. Rossz minőségű utak, 
leromlott állapotú vasútállomás és vasútvonal, hiányos és rossz minőségű kiszolgáló 
közlekedési infrastruktúra, hiányzó iparterületi feltáró út. 

 Cél, elérendő állapot: A hiányzó gazdasági (ipari, mezőgazdasági, vállalkozói) 
infrastruktúra kiépítése, meglévők megerősítése; az alternatív energetikában rejlő 
lehetőségek felmérése és kihasználása, ezáltal a gazdaság élénkítése, a foglalkoztatás 
növelése. 

 Városrészre jellemző fő részelemek: 

 Üzleti infrastruktúra kialakítása: iparterület, inkubátorház 

 Helyi, mezőgazdasági termékekre épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Mezőgazdaságra épülő helyi logisztikai bázis létrehozása 

 Vállalkozói aktivitás erősítése 

 Gazdaságot kiszolgáló közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 Komplex foglalkoztatási programok megvalósítása, 

 Foglalkoztatási paktum folytatása 

 Tanyaprogram 

 Meglévő feltételek: 

 Iparterület kialakítására alkalmas területek 

 Határmentiség – határátkelőhely 

 Fő közlekedési tengelyek adottak a keleti városrészben 

 Mezőgazdasági adottságok, termékek 

 Érdeklődő befektetők 

 Aktív partnerségi kapcsolat az Önkormányzat és a helyi vállalkozók között 

 Önkormányzat térségszervező ereje, a város vezetésének piaci szemléletű és 
térségi együttműködő gondolkodásmódja 

 Tapasztalat a foglalkoztatási paktum megvalósításában 

 

NYUGATI VÁROSRÉSZ: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: A nyugati városrész a korábbiakban is lakófunkciót 
töltött be (a lakónépesség 61%-a él ebben a városrészben), így cél e funkció megerősítése. 

 Kihívás: Elöregedő társadalom; fiatalok, elsősorban a képzett fiatalok elvándorlása; 
alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen munkaerő a jellemző a nyugati városrészre. Itt 
található a leszakadással leginkább veszélyeztetett terület (Vörösmarty sor észak-nyugati 
része). 

V2: A lakófunkció megerősítése: élhető, vonzó és társadalmilag befogadó városrész 
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 Cél, elérendő állapot: Élhető, vonzó, a lakófunkciót maximálisan betöltő városrész 
kialakítása. Rendezett élettér megteremtése. Fiatalok helyben tartása. A lakosság 
képzettségi, végzettségi szintjének növelése, összehangolva a munkaerő kereslettel, ezáltal 
is elősegítve a foglalkoztatottsági és jövedelmi szintek növekedését. 

 Városrészre jellemző fő részelemek:  

 Foglalkoztatási paktum folytatása 

 Sportolási tevékenységeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések 

 Rekreációs övezetek kialakítása 

 Közterületek fejlesztése (pl. játszótér) 

 Útfejlesztések (bel- és külterületi utak egyaránt) 

 Kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztése 

 Települési környezet fejlesztése (pl. zöldfelületek gondozása, újabb zöldfelületek, 
parkok kialakítása, fásítás, játszóterek kialakítása, utak karbantartása stb.) 

 Szegregációval, leszakadással veszélyeztetett területek fejlesztése 

 Csatornahálózatok, elsősorban a bel- és csapadékvíz hálózat fejlesztése 

 Szabadidős, kulturális és sport programok 

 Nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, szakmai szakértőinek 
képzése 

 Művelődési, kulturális intézmények infrastrukturális fejlesztése, szakmai 
szakértőinek képzése 

 Nevelési, oktatási, kulturális, művelődési, integrációt elősegítő programok 
megvalósítása 

 Környezetvédelemre, környezettudatosságra, energiahatékonyságra nevelő 
programok megvalósítása 

 Helyi identitást (helyben tartást) erősítő programok 

 Meglévő feltételek: 

 Tapasztalat a foglalkoztatási paktum megvalósításában 

 Óvodák ebben a városrészben találhatóak 

 Épített környezeti és természeti érték találhatóak a nyugati városrészben 

 Szinte 100%-ban kiépített víz- és szennyvíz csatorna hálózat 

 154-es vasútvonal érinti a városrészt 

 Faültetési program a Bácsalmáson született gyermekek számára 
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KÖZPONTI VÁROSRÉSZ: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: A központi városrész jelenleg is városközponti, 
kereskedelmi funkciót tölt be, cél, ennek megerősítése. 

 Kihívás: A fizetőképes kereslet folyamatosan csökken, valamint a lakosság jellemzően nem 
a városban költi el jövedelmét, így a vállalkozói aktivitás is folyamatosan csökken. Az 
elvándorlás magas aránya ebben a városrészben is jellemző. A nevelési, oktatási, szociális, 
egészségügyi intézmények felújítása, a szakemberek képzése és a szolgáltatások 
folyamatos fejlesztése szükséges. A vidéki turizmus lehetőségei nincsenek kellőképpen 
kihasználva, pedig bővelkedik a város és a központi városrész is épített, természeti és 
kulturális értékekben, melyek felújítása, fejlesztése szintén kihívást jelent. A sportolásra, 
szabadidő eltöltésére alkalmas területek fejlesztése szükséges. Hiányzik a felsőfokú oktatás 
és a felnőttképzés. A központi városrész városképi szempontból mindenképpen tovább 
fejlesztendő (leromlott, magas üzemeltetési költségű középületek). Jelenleg nincs aktív és 
célirányos városmarketing tevékenység. 

 Cél, elérendő állapot: A városközponti, kereskedelmi funkció megerősítése, a vállalkozói 
aktivitás és a foglalkoztatottság növelése, a nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése, a 
képzettségi szint növelése. További cél a városközpont még vonzóbbá tétele úgy, hogy 
funkcióit a lehető legjobban be tudja tölteni mind a lakossági, vállalkozói, mind pedig a 
turisták igényeit figyelembe véve. 

 Részelemek: 

 Helyi termékek népszerűsítése, ezzel együtt helyi identitás erősítése 

 Helyi, mezőgazdasági termékekre épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Vállalkozói aktivitás erősítése 

 Természeti és épített értékekben rejlő turisztikai potenciál kihasználása 

 Turizmust kiszolgáló közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 Turizmust kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése 

 Városmarketing tevékenység kidolgozása 

 Komplex foglalkoztatási programok megvalósítása, 

 Foglalkoztatási paktum folytatása 

 Szabadidős, kulturális és sportlétesítmények fejlesztése, programok megvalósítása 

 Nevelési, oktatási, kulturális, művelődési, szociális, egészségügyi intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, szakmai szakemberek képzése, programok 
megvalósítása 

 Középületek fejlesztése figyelembe véve az energetikai racionalizálást és a 
megújuló energiában rejlő lehetőségeket 

 Testvérvárosi kapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok erősítése 

 Civil szerveződések, tevékenységek, programok támogatása 

  

V3: Városközponti-kereskedelmi szerepkör megerősítése 
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 Meglévő feltételek: 

 Helyi termékek 

 Aktív partnerségi kapcsolat az Önkormányzat és a helyi vállalkozók között 

 Önkormányzat térségszervező ereje, a város vezetésének piaci szemléletű és 
térségi együttműködő gondolkodásmódja 

 Szálláshely, étterem 

 Tapasztalat a foglalkoztatási paktum megvalósításában 

 Tanuszoda, sporttelep, számos épített, természeti és kulturális érték 

 Adottak az alapfokú és középfokú oktatás feltételei 

 Folyamatosan fejlesztett egészségügyi szolgáltatás 

 Széleskörű szociális szolgáltatások 

 Magas a napsütéses órák száma 

 Aktív és széleskörű testvérvárosi kapcsolatok 

 Aktív civil szervezetek 

 

KÜLTERÜLET: 

 
 

 Jelenlegi funkcióra gyakorolt hatás: Bár városrészként semmiképpen sem kerülhet 
definiálásra, a jövőben szánt szerepkörét tekintve Bácsalmás városában fontos szereppel bír 
a külterület. A természeti értékekre építő, új turisztikai funkció kialakítása a cél. 

 Kihívás: Számtalan kihasználatlan turisztikai potenciállal bír a város külterülete. 

 Cél, elérendő állapot: Az eddig kihasználatlan turisztikai potenciál kihasználása, ezáltal a 
turisták számának növelése, a gazdaság fejlesztése. 

 Részelemek: 

 Tudásfejlesztés alapú turisztikai fejlesztések 

 Szelíd-, öko- és természetjáró turizmus fejlesztése 

 Turizmust kiszolgáló közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

 Turizmust kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése 

 Meglévő feltételek: 

 Sós-tó és környéke 

 Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág lelőhelye 

 Mosztongai-tavak 

 Horgásztó 

V4: Turisztikai potenciál kihasználása 
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3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 

bemutatása 

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

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti 
összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. 
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1. Átfogó cél: Versenyképes helyi 
gazdaság megteremtése, 
megerősítése, fejlesztése 

2. Átfogó cél: Életminőség 
javítása, élhető vidéki városi 

környezet megteremtése 

3. Átfogó cél: Bácsalmás 
járásközponti és térségszervező 

képességének megerősítése 

T3: Élethosszig tartó tanulás, 
művelődés támogatása 

T4: Egészségügyi- és szociális 
ellátások fejlesztése 

T5: Települési környezet, 
infrastruktúra fejlesztése 

T6: Határon átnyúló 
együttműködések erősítése 

T2: Szabadidős, rekreációs és 
kulturális tevékenységek 

fejlesztése 
T1: Helyi gazdaság fejlesztése 

V1 Keleti városrész: 

A gazdasági (ipari, 

mezőgazdasági, vállalkozói) 

funkció megerősítése 

V2 Nyugati városrész: 

A lakófunkció megerősítése: 

élhető, vonzó és társadalmilag 

befogadó városrész 

V3 Központi városrész:  

Városközponti-kereskedelmi 
szerepkör megerősítése 

V4 Külterület:  

Turisztikai potenciál 

kihasználása 

„Bácsalmás versenyképes, élhető, fenntartható, ismert és elismert vidéki város” 
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8. ábra: Bácsalmás város városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig 
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4. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése 
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V1 Keleti városrész: 

A gazdasági (ipari, mezőgazdasági, 

vállalkozói) funkció megerősítése 

      

V2 Nyugati városrész: 

A lakófunkció megerősítése: élhető, 

vonzó és társadalmilag befogadó 

városrész 

      

V3 Központi városrész: 

Városközponti-kereskedelmi 

szerepkör megerősítése 

      

V4 Külterület: 

Turisztikai potenciál kihasználása 

      

 

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás 

indoklása 

Akcióterületi lehatárolások 

4. térkép: Akcióterületi lehatárolás Bácsalmás város egészére 

 

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

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

1-es számú akcióterület: 

 Akcióterület neve: Gazdaságfejlesztési akcióterület 

 Típusba besorolás: Gazdasági (ipari, mezőgazdasági, vállalkozási) 

 Kiválasztás indoklása: Ahhoz, hogy Bácsalmás városa és a járás fejlődni tudjon és a 
határmenti periférikus helyzetéből ki tudjon törni, elsősorban a gazdaság fejlesztését kell 
megoldani. A gazdaság fejlesztése nem valósulhat meg kellő infrastrukturális háttér nélkül. A 
kijelölt akcióterület több szempontból (már, erre a részre koncentrálódó gazdasági 
tevékenységet folytató cégek; terület; közlekedés) alkalmas a megfelelő infrastruktúra 
kialakítására. 

 Lehatárolás szöveges leírása: Backnang út és Mártírok út által közrezárt terület a település 
határáig, valamint északon a Mártírok útja folytatásaként a Damjanich út és a Mélykúti úti 
területek. 
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6. térkép: 2-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

2-es számú akcióterület: 

 Akcióterület neve: Városközponti akcióterület 

 Típusba besorolás: Az akcióterület nem sorolható be konkrétan 1 típusba, hanem az 
alábbiak ötvözve jellemzik: turisztikai, közigazgatási, oktatás-nevelési, kulturális, rekreációs 

 Kiválasztás indoklása: A városközpontba összpontosul a legtöbb épített környezeti érték, 
sportolásra alkalmas területek, kulturális-művelődési intézmények, valamint az oktatás-
nevelési intézmények, szociális és egészségügyi intézmények, egyházak, kereskedelmi 
egységek, önkormányzati épületek. A városközpont fejlesztése mindenképpen fontos, főleg, 
ha egy város fő kitörési pontként a turizmus fejlesztését, illetve a gazdaság fejlesztését jelöli 
meg. Fontos, hogy már maga a városközpont rendezettsége vonzza a turistákat, 
befektetőket, valamint ösztönözze a lakosságot a helyben maradásra. 

 Lehatárolás szöveges leírása: a Dózsa György utca és a Mártírok útja találkozásától É-ra a 
Damjanich utcán haladva egészen a József Attila utca találkozásáig, majd Ny-ra fordulva a 
József Attila utcán végig a Kossuth Lajos utcáig, majd D-re haladva a Kossuth Lajos utcán 
egészen a Dózsa György utcáig, majd itt K-i irányba fordulva végig a Dózsa György utcán, 
egészen a Mártírok útja kereszteződésig. 
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7. térkép: 3-as számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

3-as számú akcióterület: 

 Akcióterület neve: Szociális városrehabilitációs akcióterület 

 Típusba besorolás: Szociális városrehabilitációs akcióterület 

 Kiválasztás indoklása: A térképen jelölt területet a KSH szegregátumként jelölte, így ezen a 
területen mindenképpen szükség van szociális városrehabilitációs tevékenységek 
megvalósítására. A KSH a szegregátumon kívül két veszélyeztetett területet határolt le, 
melyek a külterületeken találhatóak, így nem képezik részét a szociális városrehabilitációs 
akcióterületnek. Az önkormányzat adatai megerősítik a lehatárolás pontosságát, más terület 
sem szegregátumnak, sem szegregációval veszélyeztetett területnek nem minősíthető. 

 Lehatárolás szöveges leírása: Árpád vezér utca és Kossuth Lajos utca kereszteződéstől É-ra 
haladva a Kossuth Lajos utcán (át a Vörösmarty soron) egészen a város közigazgatási 
határáig, majd Ny-ra haladva a Kálvária sorig, majd D-re haladva a Kálvária soron az Árpád 
vezér utcáig, majd K-re haladva a Kossuth Lajos utcáig. Azaz az Árpád vezér utca és a 
Vörösmarty sor, valamint a település belterületi határa által lehatárolt észak-nyugati 
településrész. 
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8. térkép: 4-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4-es számú akcióterület: 

 Akcióterület neve: Turisztikai akcióterület 

 Típusba besorolás: Turisztikai akcióterület 

 Kiválasztás indoklása: Bácsalmás város külterületén számtalan olyan természeti érték 
található, amelyekben eddig még kihasználatlan turisztikai potenciál rejlik. Az Önkormányzat 
ötlet szintjén kidolgozott pár turisztikai-oktatási projektet, melyek központi helyszíne a 4-es 
számú akcióterület által megjelölt rész. Ezen az akcióterületen található a Kigyós-tó, Sós-tó, 
a Horgásztó és a víztározó. 

 Lehatárolás szöveges leírása: 5501-es számú út, Kálvária sor, Sóstói út, Kossuth Lajos utca, 
Kígyós-főcsatorna, Mosztonga-csatorna, Gyapjas Gyűszűvirág lelőhelye által körbezárt 
terület, valamint ettől északra, a Mátételki-Kígyós-főcsatorna mentén a város közigazgatási 
határáig. 
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4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó 

fejlesztések összefoglaló bemutatása 

Az akcióterületi projektek térben koncentrált és egymással összehangolt projektek, azaz az 
egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő olyan fejlesztések, amelyek 

 egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését; 

 az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra; 
 volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az 

akcióterületen. 
A tervezés jelenlegi fázisában még nem került véglegesítésre és pontosításra az akcióterületek 
lehatárolása, de azok jellege és elhelyezkedése már tervezhető volt. Ennek ellenére, amennyire 
csak lehetett, pontosítottuk az akcióterületeket és az azokon megvalósítani tervezett 
projektelképzeléseket. Vannak olyan projektelképzelések, amelyek amellett, hogy akcióterületi 
projektek, kulcs-, vagy hálózatos projektként is besorolhatóak, de ezek köre viszonylag szűk. 

1-es számú akcióterület: Gazdaságfejlesztési akcióterület 

Jellemzően ebbe az akcióterületbe koncentrálódnak a már településen székhellyel, telephellyel, 
fiókteleppel rendelkező nagyobb vállalkozások és itt vannak olyan önkormányzati területek, 
amelyek alkalmasak vagy alkalmassá tehetők a gazdasági szereplők, befektetők igényeinek 
kiszolgálására. Ezen az akcióterületen elsősorban a gazdaság élénkítését szolgáló projektek 
tervezettek az alábbiak szerint. 

Az 1-es számú akcióterület: Gazdaságfejlesztési akcióterület tervezett fejlesztései: 

Iparterület kialakítása 

A projekt tartalma Bácsalmás keleti városrészében, 14 ha területen, közművesített, 
alapinfrastruktúrával ellátott gazdasági terület kialakítása a településen működő 
vállalkozások új telephely fejlesztési igényeinek, illetve betelepülni kívánó 
gazdasági társaságok vállalkozás indítási elképzeléseinek elősegítése érdekében. 

Tervezett műszaki tartalom: Közművesített (gáz, villamos energia, ivóvíz, tűzi-víz 
hálózat, szennyvízelvezetés és -kezelés, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, 
távközlés, belső úthálózat, parkoló, szelektív hulladékgyűjtés) vállalkozói 
igényekhez illeszkedő parcellák létrehozása. Kiépült vagyonvédelmi rendszerek 
(kerítés, kamerarendszer). Hatósági előírásoknak megfelelő fejlesztések (pl. erdő 
védősáv). A terület kiajánlását szolgáló marketing eszközök (honlap, kiadvány, 
hirdetések, film) létrehozása. 

Előkészítési feladatok: területszerzés; tulajdoni viszonyok homogenizálása; 
előzetes tervek, tanulmányok elkészítése; pályázati feltételeknek megfelelő 
intézkedések (településrendezési terv aktualizálása, művelési ág alól történő 
kivonás, önrész biztosítása stb.) 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, építőipari kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosságbiztosítás, marketing. 

Indikátorok Nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: 6-8 db;  

Újonnan létesített iparterületek területe: 14 ha 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény kb. 150.000.000,- Ft 

Ütemezés 2016. I. negyedév - 2017. III. negyedév 
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Agrárlogisztikai központ létrehozása 

A projekt tartalma Meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő korábban is mezőgazdasági célra használt, 
elhagyott épület átalakítása mezőgazdasági integrátori feladatok elvégzésére alkalmas 
létesítménnyé. Az épületben mezőgazdasági termelés-szervezés, kertészeti kultúrákból 
származó vetőmag feldolgozás, mezőgazdasági terménytárolás és kiszállítás történik. A 
projekt a közel 5 éve tartó "Startmunka" mintaprogram mezőgazdasági moduljának 
kiteljesedését szolgálja járási szintre, jövedelemszerzési lehetőséget biztosítva a térségben 
élő mezőgazdasággal foglalkozó lakosságnak. 

A projekt fő elemei: 550m2 alapterületű, 4 szintes épület külső homlokzatának teljes 
megújítása, megújuló energiaforrásra épülő épületgépészeti korszerűsítése, külső lift és 
közel 200m2 alapterülő fedett, nyitott szín létesítése, udvari útburkolatok kialakítása, 
szállítóeszközök, hídmérleg, magszárítási és tisztítási technológiai gépsor, anyagmozgató 
gépek, irodatechnikai eszközök és bútorok beszerzése); egyéb tevékenységek: projekt 
előkészítés (tervek, tanulmány, igényfelmérés), közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, 
projektmenedzsment, nyilvánosság 

Indikátorok Újonnan létesített iparterület területe: 2000m2 

Logisztikai szolgáltatásba bevont termelők száma: 15-20 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 150.000.000,- Ft 

Ütemezés 2016. III. negyedév - 2017. IV. negyedév 

 

Feltáró út gazdaságfejlesztési céllal 

A projekt tartalma Az iparterület létrehozásával szorosan összefüggő projekt. Csikéria irányából, az 
5501 jelzésű útvonalon érkezők részére nyílik lehetőség az újonnan létesült 
iparterület, valamint a szintén fejlesztés előtt álló vasúti közlekedés elérésére. A 
közlekedésfejlesztési beruházás új, 4 számjegyű országos útvonalhoz csatlakozó 
út építésére, meglévő önkormányzati út (Kunbajai út) felújítására irányul. 

A projekt keretében egy 800 méter hosszú, 6 méter széles, két forgalmi sávos, 
sovány beton útalappal készített, 2 rétegű aszfaltburkolattal ellátott úttest, 
közvilágítási hálózattal és csapadékvíz elvezető rendszerrel a mentén kerül 
kialakításra. Előkészítési feladatok: területvásárlás, tulajdoni viszonyok rendezése, 
tervkészítés, településrendezési terv átdolgozásával számolni kell. 

Indikátorok Korszerűsített utak teljes hossza: 800 méter 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 110.000.000,- Ft 

Ütemezés 2016. I. negyedév - 2017. III. negyedév 
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Foglalkoztatási paktum 

A projekt tartalma A 2006 és 2010 között kistérségi szinten működött Bácsalmási Foglalkoztatási 
Partnerség újraélesztése azzal a céllal, hogy a meglévő képzési és foglalkoztatási 
stratégiák átdolgozásra kerüljenek, figyelembe véve az újonnan épülő iparterületre 
betelepülni szándékozó vállalkozások munkaerő igényeit, valamint az 
agrárlogisztikai központ működéséhez szükséges humánerőforrás biztosítását. 

Műszaki tartalom: A programban a foglalkoztatás feltételét képező célirányos 
elméleti és gyakorlati képzések és vállalkozói körben megvalósuló, támogatott 
foglalkoztatások valósulnak meg annak érdekében, hogy az önkormányzati és 
vállalkozói infrastrukturális fejlesztések révén létrejött munkahelyeken tartós 
foglalkoztatás valósuljon meg. 

Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés. 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele, 
bértámogatás, projektmenedzsment, nyilvánosságbiztosítás. 

Indikátorok Foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők 
száma: 100-120 fő 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 120.000.000,- Ft 

Ütemezés 2016. I. negyedév - 2017. IV. negyedév 

 

Komposztáló telep létesítése 

A projekt tartalma Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatai közül a közterületeken, 
zöldfelületeken, kertészetben illetve a lakosságnál keletkező zöld hulladék 
kezelésének, hasznosításának hatékony megoldása. A telepen keletkező komposzt 
hasznosításra kerül az önkormányzat növénykertjében, kertészetében közcélú 
fogyasztásra előállított konyhakerti növények termesztésénél. 

Műszaki tartalom: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon 400 m2 burkolt 
felület, 8-10 db 3*5 méter területű, 150 cm magas, felül nyitott falazott konténer 
építése, a csurgalékvíz számára gyűjtőakna, az adminisztratív munkavégzéshez 
3*3 méter nagyságú irodaház kialakítása. A projekt részét képezi még a területet 
határoló kerítés építése, nyitott zöldhulladék tároló létesítése, valamint pótkocsival 
ellátott, homlokrakóval felszerelhető erőgép (traktor), informatikai eszközök 
beszerzése. 

Előkészítési feladatok: tervek készítése. 

Megvalósítási időszak feladatai: építőipari kivitelezés, műszaki ellenőrzés, eszköz- 
és járműbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok Városi területeken létrehozott nyitott terek területe: 400m2 

Projektgazda Bácsalmás Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

Költségigény 30.000.000,- Ft 

Ütemezés 2018. II. negyedév - 2018. IV. negyedév 
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1-es számú akcióterületi vállalkozói fejlesztések 

A projekt tartalma A kijelölt Gazdaságfejlesztési akcióterületen található a legtöbb nagyobb 
bácsalmási gazdasági szervezet. Az Ő általuk tervezett fejlesztések szerves és 
kiemelt szerepet töltenek be az akcióterületi fejlesztések szempontjából. Jellemző 
vállalkozói fejlesztési elképzelések (ágazattól függetlenül): gépbeszerzés, 
telephelyfejlesztés, munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés. 

Indikátorok Támogatásban részesített vállalkozások száma: n.a. 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény n.a. 

Ütemezés 2015. IV. negyedév - 2020. IV. negyedév 

 

2-es számú akcióterület: Városközponti akcióterület 

Mint ahogy az a fentiekben már bemutatásra került, a városközponti akcióterület nem sorolható 
kizárólag egy típusba, itt több funkció együttes erősítése a cél, úgymint turisztikai, közigazgatási, 
oktatás-nevelési, kulturális és rekreációs. 

 

2-es számú akcióterület: Városközponti akcióterület tervezett fejlesztései: 

Rekreációs övezet kialakítása Bácsalmás szívében 

A projekt tartalma Bácsalmás központjában található Templom park és Kossuth park rekonstrukciója 
fásítási terv alapján, utcabútorok, tájékoztató és hirdető táblák kihelyezésével, 
vizes élőhely kialakításával. 

Műszaki tartalom: 

Templom park fejlesztése: tereprendezés; új sétaútvonal kiépítése; őshonos 
fafajok és növények ültetése növénytáblákkal; szoborpark bővítése: Bácsalmás 
történelmi eseményeinek bemutatására; a látogatók kényelmét és biztonságát 
szolgáló elemek beszerzése (hulladékgyűjtő, pihenő padok). 

Kossuth Park – természetvédelmi terület fejlesztése a Nemzeti Park 
Igazgatóságával együttműködve: tereprendezés; sétányok kialakítása: a park 
növény- és állat világának bemutatására, természetbe illő térbútorokkal, erdei 
játszótérrel; színházi lelátó és zenepavilon kialakítása; KRESZ park felújítása; vizes 
élőhely kialakítása a felduzzasztott Kígyós-patakból; híd felújítása; ligetes területek 
kialakítása sétaútvonalakkal; a látogatók kényelmét és biztonságát szolgáló elemek 
(hulladékgyűjtő, pihenő padok). 

Fiatalos pihenőhely és akcióterület a Hunyadi János Gimnázium és a 
Művelődési Központ között: építés; csobogó létesítése; ivókút kialakítása; 
zsánerszobor kihelyezése; kültéri fitnesz sporteszközök beszerzése, kihelyezése; a 
látogatók kényelmét és biztonságát szolgáló elemek (hulladékgyűjtő, pihenő 
padok). 

Környezettudatos szemléletmód terjedését ösztönző szemléletformáló akció 

Előkészítési feladatok: parkosítási terv készítés, engedélyeztetés 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, építőipari kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés, eszközbeszerzés, szemléletformáló akció, projektmenedzsment, 
nyilvánosság biztosítása. 
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Rekreációs övezet kialakítása Bácsalmás szívében 

Indikátorok Városi területeken helyreállított nyitott terek: 600 m2 

Megújult zöldfelület nagysága: kb. 45.000 m2 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 80.000.000,- Ft 

Ütemezés 2017. IV. negyedév - 2018. IV. negyedév 

 

Autóbusz közlekedés infrastrukturális fejlesztése 

A projekt tartalma A járás legfőbb tömegközlekedését jelentő autóbusz közlekedés feltételeinek 
javítása, biztonságosabbá, kényelmesebbé és utas barátabbá tétele. 

Műszaki tartalom: központi 4 állásos autóbusz pályaudvar korszerűsítése; 
útburkolati és peronburkolati hibák rekonstrukciója; buszmegállók fedettségének 
kialakítása, balesetmentesítés feltételeinek javítása; utas tájékoztató rendszer 
korszerűsítése; autóbusz állomás környezetében növényzet rehabilitációja; 
kerékpártároló létesítése; biztonsági kamerák telepítése. 

Új autóbuszöböl kialakítása a Backnang utcában (1 db) – ez már akcióterületen 
kívül eső fejlesztési elem. 

Meglévő autóbuszöböl korszerűsítése Backnang utcában, Kossuth utcában, 
Vasútállomásnál (5 db) – részint akcióterületen megvalósuló fejlesztés. 

Előkészítési feladatok: tervkészítés, engedélyeztetés. 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, építőipari kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés, eszközbeszerzés, zöldfelület-kezelés, projektmenedzsment, 
nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok Közlekedés biztonsági fejlesztést megvalósított települések száma: 1 db 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 50.000.000,- Ft 

Ütemezés 2018. IV. negyedév - 2019. II. negyedév 

 

Sport és szabadidős központ kialakítása 

A projekt tartalma A helyi fiatalság kulturált szabadtéri szabadidő eltöltésének megteremtése, 
Bácsalmás járásközponti szerepének megerősítése érdekében, sportolási célú 
szabadidős központ létesítése. A többféle sportolásra igénybe vehető létesítmény 
kiváló alkalmat biztosít a járási szintű diáksportesemények, nyári táborok, 
rendezvények megvalósítására, családi pihenésre, rekreációra. 

Műszaki tartalom: A Bácsalmási Tanuszoda, a sporttelep és a Kossuth Park által 
közrezárt, egykori strand területen a meglévő 50*20 méter területű, használaton 
kívüli úszómedencében kisebb méretű, feszített víztükrű, hatósági előírásoknak 
megfelelő, vízforgatóval ellátott 2 db 15*20 méter területű medence (úszásra illetve 
strandolásra) létesítése. 

A szabadidő hasznos eltöltésére a medencék környezetében strandröplabda pálya, 
strandfoci pálya, lengőteke, asztaliteniszezési lehetőség, teniszpálya és napozási 
területek, piknikező helyek kialakítása, lehetőség kialakítása szolgáltató és 
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Sport és szabadidős központ kialakítása 

kereskedelmi egységek letelepedésére. 

A projekt tartalmaz a megvalósítással kapcsolatos környezettudatos 
szemléletformáló akciót is – helyi szintű és térségi szórakoztató, interaktív 
projektismertetés. 

Előkészítési feladatok: tervkészítés, engedélyeztetés 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, építőipari kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés, eszközbeszerzés, zöldfelület-kezelés, szemléletformáló akció, 
projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok Városi területeken helyreállított nyitott terek: 13.000 m2 

Megújult zöldfelület nagysága: kb. 5.000 m2 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 300.000.000,- Ft 

Ütemezés 2019. I. negyedév - 2020. II. negyedév 

 

Egészségház fejlesztése 

A projekt tartalma Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgáltatásnak helyet biztosító önkormányzati 
tulajdonban lévő épület korszerűsítése, melynek célja a munkafeltételek 
minőségének és a szolgáltatások színvonalának javítása. 

Műszaki tartalom: Külső hőszigetelés: 701 m2 - Nyílászáró csere: 48 m2 - 
Fűtésszabályozás kiépítése: 7 db - Napkollektoros rendszer kiépítése: 2 db 

Előkészítési feladatok: tervek készítése. 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, építőipari kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 3 db 

Jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülő lakosság: 500 fő 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 70.000.000,- Ft 

Ütemezés 2017. III. negyedév - 2018. II. negyedév 
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Óvodák fejlesztése 

A projekt tartalma Bácsalmáson 4 feladatellátási hellyel működő óvodai ellátáshoz való hozzáférés 
javuljon, valamint az óvodai szolgáltatások minősége fejlődjön, színvonalas 
kisgyermekkori nevelés biztosítása. Óvodaudvar szabványoknak megfelelő 
fejlesztése, kültéri játékok beszerzése, telepítése. A projekt a kistelepüléseken 
működő óvodák megszűnéséből, illetve az óvodarendszer járási szintű 
központosításából adódó létszámbővülésre alapoz. (A projekt egyes részei 
akcióterületen kívül tervezettek megvalósítani.) 

Műszaki tartalom: Épületek kapacitáskihasználtságának meghatározását követően 
a jelentkező igények kielégítésére vonatkozó épület helységbővítése (belső 
átalakítás, toldaléképület), a meglévő infrastrukturális feltételek korszerűsítése 
(vizesblokkok, csoportszobák), a meglévő játékok, eszközállomány cseréje és 
bővítése. Az udvaron található játszótéri elemek szabványos cseréje (5*4 db játék), 
baleset megelőzést szolgáló játszóudvarok kialakítása, zöldfelületek és kerítések 
rekonstrukciója. 

Előkészítési feladatok: igényfelmérés, megvalósíthatósági tanulmánykészítés, 
játszótéri és udvar tervek készítése. 

Megvalósítási időszak feladatai: építőipari kivitelezés, játszótéri eszközök és egyéb 
eszközök beszerzése, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 200 fő 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 50.000.000,- Ft 

Ütemezés 2019. III. negyedév - 2020. II. negyedév 

 

Könyvtár épületének energetikai felújítása 

A projekt tartalma Önkormányzati tulajdonú, Hősök terén található patinás épületben működő Városi 
Könyvtár működési költségeinek csökkentése komplex energiahatékonysági 
fejlesztés megvalósításával. Minden fejlesztésből keletkező energia az épület 
működtetésénél kerül felhasználásra. 

Műszaki tartalom: helyi nyersanyagot hasznosító kazán beszerzés és üzembe 
helyezése; belső fűtési rendszer korszerűsítése, fűtőtest cserék, épületrészenkénti 
szabályozhatóság kialakítása; melegvíz ellátást és az energiafelhasználás 
költségének csökkentése érdekében napelemek beszerzése és telepítése; 
energiatakarékos lámpatestek, világítás kialakítása. 

Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés, tervkészítés. 

Megvalósítási időszak feladatai: építőipari kivitelezés, műszaki ellenőrzés, 
projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok A középület éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): n.a. 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 
(PJ/év): n.a. 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 40.000.000,- Ft 

Ütemezés 2017. IV. negyedév - 2018. III. negyedév 
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Családsegítő Központ energetikai korszerűsítése 

A projekt tartalma Önkormányzati tulajdonú, Dob utcában található épületben működő szociális 
intézet működési költségeinek csökkentése komplex energiahatékonysági 
fejlesztés megvalósításával. Minden fejlesztésből keletkező energia az épület 
működtetésénél kerül felhasználásra. 

Műszaki tartalom: helyi nyersanyagot hasznosító kazán beszerzés és üzembe 
helyezése, épületrészenkénti szabályozhatóság kialakítása; belső fűtési rendszer 
korszerűsítése, fűtőtest cserék; melegvíz ellátást és az energiafelhasználás 
költségének csökkentése érdekében napelemek beszerzése és telepítése; 
energiatakarékos lámpatestek, világítás kialakítása. 

Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés, tervkészítés. 

Megvalósítási időszak feladatai: építőipari kivitelezés, műszaki ellenőrzés, 
projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok A középület éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): n.a. 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 
(PJ/év): n.a. 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 40.000.000,- Ft 

Ütemezés 2018. I. negyedév - 2018. IV. negyedév 

 

Gondozási Központ energetikai korszerűsítése 

A projekt tartalma Önkormányzati tulajdonú, Rákóczi utcában található gazdaságtalanul működő 
szociális intézet működési költségeinek csökkentése komplex energiahatékonysági 
fejlesztés megvalósításával. Minden fejlesztésből keletkező energia az épület 
működtetésénél kerül felhasználásra 

Műszaki tartalom: helyi nyersanyagot hasznosító kazán beszerzés és üzembe 
helyezése, épületrészenkénti szabályozhatóság kialakítása; belső fűtési rendszer 
korszerűsítése, fűtőtest cserék; melegvíz ellátást és az energiafelhasználás 
költségének csökkentése érdekében napelemek beszerzése és telepítése; 
energiatakarékos lámpatestek, világítás kialakítása. 

Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés, tervkészítés. 

Megvalósítási időszak feladatai: építőipari kivitelezés, műszaki ellenőrzés, 
projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok A középület éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): n.a. 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 
(PJ/év): n.a. 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 40.000.000,- Ft 

Ütemezés 2018. IV. negyedév - 2019. III. negyedév 
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Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 

A projekt tartalma Bácsalmás Város költségvetésének legnagyobb kiadását a Polgármesteri Hivatal 
működtetése jelenti. Az épület tulajdoni szerkezete vegyes, kihasználtsága nem 
teljes körű, az épületben több szervezet (Járási Kormányhivatal, KLIK) végez 
közszolgáltatási feladatot. Az 1970-es években létesült épület átfogó fejlesztésére 
korábban nem került sor. A komplex energiahatékonysági fejlesztés 
megvalósításával valamennyi épületben működő szervezet működési költsége 
csökken. 

Műszaki tartalom: belső fűtési rendszer korszerűsítése, fűtőtest cserék, 
épületrészenkénti szabályozhatóság kialakítása; az épület külső nyílászáróinak 
cseréje – kb. 150 nyíló ablak, 100 bukó ablak, 6 ajtó; az épület homlokzatának 
szigetelése; energiatakarékos lámpatestek, világítás kialakítása. 

Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés, tervkészítés. 

Megvalósítási időszak feladatai: építőipari kivitelezés, műszaki ellenőrzés, 
projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok A középület éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): n.a. 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felh. csökk. (PJ/év): n.a. 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 250.000.000,- Ft 

Ütemezés 2019. IV. negyedév - 2020. III. negyedév 

3-as számú akcióterület: Szociális városrehabilitációs akcióterület 

A szociális városrehabilitációs területen cél, hogy a szegregáció megszüntetésre kerüljön részint 
a környezet rendezésével, részint pedig célzott programok megvalósításával. 

3-as számú akcióterület: Szociális városrehabilitációs akcióterület tervezett fejlesztései: 

Leromlott városi területek rehabilitációja 

A projekt tartalma Ez a projektelképzelés még nem került kidolgozásra! Megvalósítása esetén 
érintheti a 2. számú, városközponti akcióterületet is. 

Projektötlet: A KSH által a belterületen szegregátumként jelölt területen (a város 
É-Ny-i része: Árpád u. és Vörösmarty sor) cél a lakófunkció erősítése; közösségi és 
szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi 
státuszú lakosság felzárkóztatása, beilleszkedésének elősegítése, 
készségfejlesztése érdekében; közbiztonság javítása; foglalkoztatást elősegítő 
funkciók erősítése; a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok megvalósítása 

Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés, tervkészítés. 

Megvalósítási időszak feladatai: építőipari kivitelezés, műszaki ellenőrzés, 
szakmai/szoft programok megvalósítása, projektmenedzsment, nyilvánosság 
biztosítása. 

Indikátorok Szociális városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma: 157 fő 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 500.000.000,- Ft 

Ütemezés 2016. I. negyedév - 2020. II. negyedév 
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4-es számú akcióterület: Turisztikai akcióterület 

Ez az akcióterület elsősorban a külterületen került kijelölésre, ott, ahol a természeti értékekre 
alapozott fejlesztések tervezettek. 

 

4-es számú akcióterület: Turisztikai akcióterület tervezett fejlesztései: 

Tudásfejlesztés alapú turizmus kiépítése 

A projekt tartalma Egymásra épülő fejlesztések révén olyan idegenforgalmi látványosságok jöjjenek 
létre Bácsalmás közigazgatási területén, amely a járásba érkező turisták 
természetközpontú érdeklődését tudásszerzés útján kielégíti. A munkahelyteremtő 
fejlesztések révén a jelenlegi Horgásztó-Sóstó-Víztározó új turisztikai funkciót kap, 
a városban található önkormányzati tulajdonú épületekben ismeretterjesztő 
kiállítások, udvarok kerülnek kialakításra. Ez utóbbi projektelemek a kijelölt 
turisztikai akcióterületen kívül esnek, de szerves részét képezik a turisztikai 
projektcsomagnak. 

Műszaki tartalom: 

Kígyós-tavi mesés természetvédelmi oktató ifjúsági park (hrsz: 0646/2, 
0646/4,0646/60654, 0656/2, 0656/5, 0656/7, 0656/8, 0656/9): parkoló 500 m2; 
tereprendezés, földmunka, környezetrendezés (akadálymentességhez); fogadó 
épület 400 m2, információs ponttal, kiállítótérrel, helyi termékbolttal, mosdóval, 
irodával; természeti és kultúrtörténeti örökség megfigyelést biztosító elemek; erdei 
játszótér, meglévő ifjúsági tábor felújítása; eszközbeszerzés. 

Sós-tó tanösvény (hrsz: 0609, 0610, 0611, 0612, 0619/1): parkoló 500 m2; 
természeti és kultúrtörténeti örökség megfigyelést biztosító elemek; tereprendezés, 
földmunka, környezetrendezés (akadálymentesség érdekében). 

Mátételki-Kígyós víztározó menti madármegfigyelő park (hrsz.: Bácsalmás 
0146/5, 0146/6, 0201, 0202, 0207/53, 0209/40, Mátételke: 084, 078/2, 085/2): 
tereprendezés; parkoló 500 m2; természeti és kultúrtörténeti örökség megfigyelést 
biztosító elemek; eszközbeszerzés. 

Magyar történelmet oktató udvar (meglévő tájház udvarán): építés, 
kultúrtörténeti örökség bemutatását szolgáló elemek, akadálymentesítés. 

Interaktív magyar és afrikai trófeakiállítás: épület felújítás, udvar rendezése – 
fedett kültéri gyermekfoglalkoztató kialakítása, állatvilág bemutatását támogató 
elemek, eszközbeszerzés. 

Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés, tervek készítése. 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, építőipari kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés, eszközbeszerzés, szakmai munka, projektmenedzsment, nyilvánosság 
biztosítása. 

Indikátorok A látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható 
számának növekedése: 3000-4000 fő 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 620.000.000,- Ft 

Ütemezés 2016. II. negyedév - 2018. II. negyedév 
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Útfelújítás turisztikai attrakciók megközelítése érdekében 

A projekt tartalma A fejlesztés az 5503. számú országút végpontjától, a Sóstó és a Horgásztó 
irányába induló önkormányzati belterületi út felújítását célozza. A közel 800 méter 
hosszú gyűjtőút burkolatának és alépítményeinek felújítása két jelentős turisztikai 
látványosság (Sóstó, Horgásztó) megközelíthetőségét szolgálja. 

Műszaki tartalom: 1.250 méter hosszúságban, 6 méter szélességben meglévő 
elhasználódott, megtöredezett aszfalt úttest burkolatának megerősítése 4 cm 
kötőréteg és 4 cm kopóréteg kialakításával, meglévő csapadékvíz elvezető 
rendszer rekonstrukcióval. 

Előkészítési feladatok: engedélyes tervkészítés, engedélyeztetés. 

Megvalósítási időszak feladatai: közbeszerzés, építőipari kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. 

Indikátorok Korszerűsített utak teljes hossza: 1.250 méter 

Projektgazda Bácsalmás Város Önkormányzata 

Költségigény 120.000.000,- Ft 

Ütemezés 2016. IV. negyedév - 2017. IV. negyedév 

4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település 

egésze szempontjából jelentős fejlesztések 

4.3.1 Kulcsprojektek 

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely 
(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél 
nem vagy csak kismértékben érhető el. Általában a kulcsprojekt megvalósulása előfeltétele 
egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének. A 
kulcsprojekt nem feltétlenül integrált projekt, de célszerű, ha ehhez további projektek 
kapcsolódnak. 

Bácsalmás város 2014-2020-as időszakra vonatkozó kulcsprojektjeit az 5. táblázat foglalja össze. 
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5. táblázat: Bácsalmás város 2014-2020 időszak során megvalósítandó kulcsprojektjei főbb témakörönként 

Kulcsprojekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

SZERVEZET- ÉS HUMÁNFEJLESZTÉS 

Önkormányzati szervezet- és humánfejlesztés 

Vidékfejlesztési, turisztikai, 
városmarketing és pályázatkészítési 
ismeretekkel rendelkező 
szakemberekből álló szolgáltató 
szervezet/egység továbbvitele, 
fejlesztése (KP1) 

Az elmúlt időszakban (2007-2013) 
Bácsalmás városában felállításra került 
egy olyan menedzsment szervezet, akik 
jártasságot szereztek a projektek 
előkészítésében és megvalósításában, 
valamint aktív szerepet vállaltak a járási 
települések támogatási lehetőségek 
kihasználásának segítésében is. 
A cél az, hogy a menedzsment kapacitást 
a következő (2014-2020) időszakra is 
fenn lehessen tartani, adott esetben 
bővíteni lehessen. 
További cél, hogy a pályázati 
tevékenységek mellett ez a szervezet 
képes legyen turisztikai, városmarketing 
tevékenységet is végezni. 
Becsült éves költség: 30 millió Ft. 2016-
2020 közötti időszakban mindösszesen: 
150 millió Ft. 
 
Érintett városrész: Városközponti 
városrész, de a menedzsment szervezet 
tevékenysége az egész város területére, 
valamint a járás egészére kiterjedne. 
 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-
8. - Központi 
városrész 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

150 000 000 Ft 2016-2020 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 64 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Kulcsprojekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

Indikátor: megőrzött munkahelyek száma: 
3 fő/db; létrehozott munkahelyek száma: 
2fő/db 
 
A projekt megvalósulása előfeltétele 
annak, hogy a város által kitörési pontként 
megjelölt turisztikai fejlesztések elérjék 
céljukat, ugyanis erős 
város(járás)marketing és 
érdekérvényesítő tevékenység nélkül a 
turisták térségbe látogatása elmaradhat. 

Önkormányzaton kívüli szervezet- és humánfejlesztés 

Foglalkoztatási paktum (KP2, valamint 
akcióterületi projekt is egyben) 

A 2006 és 2010 között kistérségi szinten 
működött Bácsalmási Foglalkoztatási 
Partnerség újraélesztése azzal a céllal, 
hogy a meglévő képzési és foglalkoztatási 
stratégiák átdolgozásra kerüljenek, 
figyelembe véve az újonnan épülő 
iparterületre betelepülni szándékozó 
vállalkozások munkaerő igényeit, valamint 
az agrárlogisztikai központ működéséhez 
szükséges humánerőforrás biztosítását. 
Műszaki tartalom: A programban a 
foglalkoztatás feltételét képező célirányos 
elméleti és gyakorlati képzések és 
vállalkozói körben megvalósuló, 
támogatott foglalkoztatások valósulnak 
meg annak érdekében, hogy az 
önkormányzati és vállalkozói 

Város egész 
területe, de 
kiemelten a 
gazdaságfejlesztési 
akcióterület és a 
városközponti 
akcióterület 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

120 000 000 Ft 2016. I. negyedév - 
2017. IV. negyedév 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 65 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Kulcsprojekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

infrastrukturális fejlesztések révén létrejött 
munkahelyeken tartós foglalkoztatás 
valósuljon meg. 
Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés. 
Megvalósítási időszak feladatai: 
közbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele, 
bértámogatás, projektmenedzsment, 
nyilvánosságbiztosítás. 
Indikátorvállalás: 
Foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerőpiaci programokban résztvevők 
száma: 100-120 fő 
 
A projekt megvalósítása jelentősen 
hozzájárul a gazdaság fejlesztéséhez és 
fenntarthatóságához. 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS 

Általános gazdaságfejlesztési elképzelések 

Befektetés-ösztönző eszközök 
kidolgozása, fejlesztése (KP3) 

Vállalkozói kedvezmények kidolgozása - 
önkormányzati rendelet alkotása; 
kiadvány készítése a befektetők számára; 
városmarketing tevékenység a befektetők 
vonzására. 
A város fő célként jelölte meg a gazdaság 
fejlesztését és a befektetők térségbe 
vonzását. E tevékenységet erősíti, 
amennyiben előre kidolgozott 
kedvezmény-rendszert tud felvázolni a 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-
8. - Központi 
városrész 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2016 
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Kulcsprojekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

térségbe érkező befektetők számára az 
Önkormányzat. 

Turisztikai fejlesztések      

TDM szervezet kialakítása (KP4) 
A város a turizmust jelölte meg egyik 
kitörési pontjaként, ezért célszerű 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezet felállítása. 

Központi városrész Járási települések 
önkormányzatai 
által létrehozott 
Egyesület vagy 
Non-profit Kft. 

150 000 000 Ft 2015-2018 

Turizmusfejlesztési stratégia 
elkészítése (KP5) 

A város a turizmust jelölte meg egyik 
kitörési pontjaként, ezért célszerű e 
területre külön stratégiát alkotni, mely 
stratégia gyakorlati szemléletben készül, 
könnyen követhető, megvalósítható és az 
általa elért eredmények fenntarthatóak. 
A fejlesztési elképzelések 
összehangolásán túl szükségszerű, hogy 
tartalmazzon részletes igényfelmérést, 
kockázatelemzést, forrás-, likviditási és 
megtérülési tervet, valamint humán-
erőforrás kapacitás (kompetenciák és 
felelősségi körök megjelölésével) tervet, 
összehangolva az esetleges TDM 
szervezet és a városi 
projektmenedzsment csapat feladataival. 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-
8. - Központi 
városrész 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

10 000 000 Ft 2015-2016 

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Mélykút-Bácsalmás és Bácsalmás-
országhatár út fejlesztése, 

Az 5312 jelű út Bácsalmás város keleti 
városrészében található, a kijelölt 

5312 j. út - Keleti 
városrész 

NIF Zrt., KKK, 
Magyar Közút 

n.a. 2016-2020 
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Kulcsprojekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

tengelyterhelés-növelése (5312. számú 
út) (KP6) 

gazdaságfejlesztési akcióterületet érinti. 
Ez az út biztosítja a kapcsolatot az 55. 
számú főúttal és a Bácsalmás-Bajmok 
határátkelővel, ezért ennek felújítása 
mindenképpen erősíti a tervezett 
gazdaságfejlesztési akciókat és az általuk 
elérhető eredmények elérését, 
mindenképpen hozzájárul a gazdaság 
élénkítéséhez. Valamint a város jobb 
megközelíthetőségét segíti a projekt 
megvalósulása. 

Nonprofit Zrt. 

Kerékpáros közlekedés fejlesztése 
(KP7) 

13-as számú EuroVelo kerékpárúthoz 
való kapcsolódás kialakítása (külterületen 
és belterületen egyaránt). 
Kerékpáros közlekedés infrastrukturális 
fejlesztése (új utak kialakítása, hálózatba 
kapcsolása, meglévők korszerűsítése, 
hálózatba kapcsolása és kiegészítő 
létesítmények létesítése - tárolók, 
kölcsönzők). 
Tataháza-Bácsalmás-országhatár 
kerékpárút kialakítása. 
A projektek megvalósítása erősíti a 
turizmusfejlesztési projekteket, a sport és 
rekreációs tevékenységeket, valamint a 
lakosság életminőségének javítását. 

Egész városra 
kiterjedő projekt 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 
NIF Zrt., KKK, 
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

n.a. 2016-2020 

Feltáró utak fejlesztése 
gazdaságfejlesztési céllal (KP8, de 
akcióterületi projekt is egyben) 

I. sz.: külső iparterülethez vezető út 5501. 
sz. út és az iparterület között; II. sz.: belső 
iparterülethez vezető út: 
Az iparterület létrehozásával szorosan 

5501 számú út Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

110 000 000 Ft 2016. I. negyedév - 
2017. III. negyedév 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 68 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Kulcsprojekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

összefüggő projekt. Csikéria irányából , az 
5501 jelzésű útvonalon érkezők részére 
nyílik lehetőség az újonnan létesült 
iparterület, valamint a szintén fejlesztés 
előtt álló vasúti közlekedés elérésére. A 
közlekedésfejlesztési beruházás új, 4 
számjegyű országos útvonalhoz 
csatlakozó út építésére, meglévő 
önkormányzati út (Kunbajai út) felújítására 
irányul. 

Sós-tó és Horgásztó megközelítésének 
javítása (KP9, de akcióterületi projekt 
is egyben) 

A fejlesztés az 5503. számú országút 
végpontjától, a Sóstó és a Horgásztó 
irányába induló önkormányzati belterületi 
út felújítását célozza. A közel 800 méter 
hosszú gyűjtőút burkolatának és 
alépítményeinek felújítása két jelentős 
turisztikai látványosság (Sóstó, 
Horgásztó) megközelíthetőségét 
szolgálja. 
Műszaki tartalom: 1.250 méter 
hosszúságban, 6 méter szélességben 
meglévő elhasználódott, megtöredezett 
aszfalt úttest burkolatának megerősítése 4 
cm kötőréteg és 4 cm kopóréteg 
kialakításával, meglévő csapadékvíz 
elvezető rendszer rekonstrukcióval 
Előkészítési feladatok: engedélyes 
tervkészítés, engedélyeztetés. 
Megvalósítási időszak feladatai: 
közbeszerzés, építőipari kivitelezés, 

5503. számú 
országút 
végpontjától, a 
Sóstó és a 
Horgásztó irányába 
induló 
önkormányzati 
belterületi út 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

120 000 000 Ft 2016. IV. negyedév 
- 2017. IV. 
negyedév 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 69 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Kulcsprojekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, 
nyilvánosság biztosítása. 
Indikátorvállalás: Korszerűsített utak teljes 
hossza: 1.250 méter 
 
A projekt megvalósítása erősíti a 
turisztikai attrakciók megközelítését. 

Vasúti fejlesztések (KP10) Baja-Bácsalmás-Szabadka-Szeged 
vasútvonal felélesztése (KP10/A) 
(Gazdaságfejlesztést erősítő projekt.) 

  Magyar 
Államvasutak Zrt. 

n.a. n.a. 

Kiskunhalas-Bácsalmás-Baja vasút 
rekonstrukciója (KP10/B) 
(Gazdaságfejlesztést erősítő projekt.) 

  Magyar 
Államvasutak Zrt. 

n.a. n.a. 

Vasútállomás épülete, peron, az állomás 
környezetének infrastrukturális 
fejlesztése, P+R parkoló kialakítása 
(KP10/C) 
(Életminőség javítását, az élhető város 
jövőkép elérését célzó projekt.) 

Bácsalmás, 
Vasútállomás 
(Mártírok útja) 

Magyar 
Államvasutak Zrt. 

n.a. n.a. 

Határátkelő fejlesztése (KP11)  Buszjárat kialakítása a magyar-szerb 
határátkelőhöz (KP11/A) 

Bácsalmás-Bajmok 
határátkelő 

n.a. n.a. 2015-2020 

Bácsalmás-Bajmok határátkelő 
infrastrukturális fejlesztése (KP11/B) 

Bácsalmás-Bajmok 
határátkelő 

n.a. n.a. 2015-2020 
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4.3.2 Hálózatos projektek 

A hálózatos projektek egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek. A hálózatos 
projektek lehetnek: 

 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből álló projektek,  

 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjedő projektek,  

 olyan projektek, amelyben az egyes projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit 
képezik.  

A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző 
jellegűek, adott esetben akár más-más a megvalósítójuk. 

Bácsalmás város hálózatos projektjeit foglalja össze a 6. táblázat. A táblázatban feltüntetésre 
került, amennyiben egy hálózatos projekt akcióterületi vagy kulcsprojektnek is tekintendő. 
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6. táblázat: Bácsalmás város 2014-2020 időszak során megvalósítandó hálózatos projektjei főbb témakörönként 

Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

SZERVEZET- ÉS HUMÁNFEJLESZTÉS  

Önkormányzaton kívüli szervezet- és humánfejlesztés  

Foglalkoztatási paktum (HP1, mely 
egyben kulcs- és akcióterületi projekt is) 

A 2006 és 2010 között kistérségi szinten 
működött Bácsalmási Foglalkoztatási 
Partnerség újraélesztése azzal a céllal, hogy 
a meglévő képzési és foglalkoztatási 
stratégiák átdolgozásra kerüljenek, 
figyelembe véve az újonnan épülő 
iparterületre betelepülni szándékozó 
vállalkozások munkaerő igényeit, valamint 
az agrárlogisztikai központ működéséhez 
szükséges humánerőforrás biztosítását. 
Műszaki tartalom: A programban a 
foglalkoztatás feltételét képező célirányos 
elméleti és gyakorlati képzések és 
vállalkozói körben megvalósuló, támogatott 
foglalkoztatások valósulnak meg annak 
érdekében, hogy az önkormányzati és 
vállalkozói infrastrukturális fejlesztések 
révén létrejött munkahelyeken tartós 
foglalkoztatás valósuljon meg. 
Előkészítési feladatok: tanulmánykészítés. 
Megvalósítási időszak feladatai: 
közbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele, 
bértámogatás, projektmenedzsment, 
nyilvánosságbiztosítás. 

Város egész területe, 
de kiemelten a 
gazdaságfejlesztési 
akcióterület és a 
városközponti 
akcióterület 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

120 000 000 Ft 2016. I. negyedév - 
2017. IV. negyedév 
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Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

Indikátorvállalás: 
Foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerő-piaci programokban résztvevők 
száma: 100-120 fő 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS 

Turisztikai fejlesztések 

Határon átnyúló turisztikai 
együttműködés és tematikus utak (HP2) 

n.a. Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a 2016-2020 

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Mélykút-Bácsalmás és Bácsalmás-
országhatár út fejlesztése, 
tengelyterhelés-növelése (5312. számú 
út) (HP3, mely egyben kulcsprojekt is) 

Az 5312 jelű út Bácsalmás város keleti 
városrészében található, a kijelölt 
gazdaságfejlesztési akcióterületet érinti. Ez 
az út biztosítja a kapcsolatot az 55. számú 
főúttal és a Bácsalmás-Bajmok 
határátkelővel, ezért ennek felújítása 
mindenképpen erősíti a tervezett 
gazdaságfejlesztési akciókat és az általuk 
elérhető eredmények elérését, 
mindenképpen hozzájárul a gazdaság 
élénkítéséhez. Valamint a város jobb 
megközelíthetőségét segíti a projekt 
megvalósulása. 

5312 j. út - Keleti 
városrész 

NIF Zrt., KKK, 
Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

n.a. 2016-2020 

Kerékpáros közlekedés infrastrukturális 
fejlesztése (újak kialakítása, meglévők 
korszerűsítése, hálózatba kapcsolása és 

13-as számú EuroVelo kerékpárúthoz való 
kapcsolódás kialakítása (külterületen és 
belterületen egyaránt) (HP4/A) 

Egész városra 
kiterjedő projekt 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 
NIF Zrt., KKK, 

n.a. 2016-2020 
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Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

kiegészítő létesítmények létesítése - 
tárolók, kölcsönzők) (HP4, mely egyben 
kulcsprojekt is) 

Új kerékpárutak kialakítása és azok 
hálózatba kapcsolása (HP4/B) 

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

Meglévő kerékpárutak korszerűsítése, 
hálózatba kapcsolása (HP4/C) 

Kerékpáros közlekedést kiegészítő 
létesítmények, szolgáltatások fejlesztése 
(tárolók, kölcsönző, szerviz) (HP4/D) 

Tataháza-Bácsalmás-országhatár közötti 
kerékpárút kiépítése 

Feltáró utak fejlesztése 
gazdaságfejlesztési céllal (HP5, mely 
egyben akcióterületi és kulcsprojekt is) 

I. sz.: külső iparterülethez vezető út 5501. 
sz. út és az iparterület között; II. sz.: belső 
iparterülethez vezető út: 
Az iparterület létrehozásával szorosan 
összefüggő projekt. Csikéria irányából, az 
5501 jelzésű útvonalon érkezők részére 
nyílik lehetőség az újonnan létesült 
iparterület, valamint a szintén fejlesztés előtt 
álló vasúti közlekedés elérésére. A 
közlekedésfejlesztési beruházás új, 4 
számjegyű országos útvonalhoz csatlakozó 
út építésére, meglévő önkormányzati út 
(Kunbajai út) felújítására irányul. 

5501 számú út Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

110 000 000 Ft 2016. I. negyedév - 
2017. III. negyedév 

Belterületi utak fejlesztése (HP6) Kossuth Lajos utca felújítása Kossuth Lajos utca Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Szent János út rehabilitációja Szent János út Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 
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Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

Kunbajai út felújítása Kunbajai út Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Dózsa Gyögy út felújítása Dózsa Gyögy út Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Toldi utca (Kossuth u. – Gr. Teleki u. közötti 
szakasza) felújítása 

Toldi utca (Kossuth 
u. – Gr. Teleki u. 
közötti szakasza) 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Szabadság u. (végig) felújítása Szabadság u. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Kinizsi Pál utca (végig) felújítása Kinizsi Pál utca Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Bartók Béla u. (végig) felújítása Bartók Béla u. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Dugonics u. (József A. u. – Dobokai u. 
közötti szakasz) felújítása 

Dugonics u. (József 
A. u. – Dobokai u. 
közötti szakasz) 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Bizovac utca teljes hosszban felújítása Bizovac utca Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Korona utca (teljes hosszában) felújítása Korona utca Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Kishíd utca (Hősök tere – Damjanich u. 
között) felújítása 

Kishíd utca (Hősök 
tere – Damjanich u. 
között) 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 
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Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

Határ út és tanyás térségeket feltáró utak 
aszfaltozása 

Határ út és tanyás 
térségeket feltáró 
utak 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Horgásztóhoz vezető út felújítása 
(Göböljárási úttal tudna kapcsolódni 
közvetlenül Madarashoz) 

Horgásztóhoz vezető 
út 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

5503. számú országút végpontjából a Sóstó 
és a Horgásztó irányába induló 
önkormányzati belterületi út felújítása 
turisztikai céllal. 

5503. számú 
országút 
végpontjából a Sóstó 
és a Horgásztó 
irányába induló 
önkormányzati 
belterületi út 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

120 000 000 Ft 2016. IV. negyedév - 
2017. IV. negyedév 

5312 sz. út belterületi szakaszának 
felújítása, két balesetbiztonságot szolgáló 
körforgalom kialakításával (egyik a Szent 
János utca és a Damjanich utca 
találkozásánál (Penny Market üzletnél), a 
másik a Damjanich utca és a Backnang út 
találkozásánál) 

5312 j. út belterületi 
szakasza 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

5501 sz. út belterületi szakaszának felújítása 5501 sz. út belterületi 
szakasza 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Szent János utca-Kossuth Lajos utca 
kereszteződés balesetbiztonsági 
szempontból történő fejlesztése 

Szent János utca-
Kossuth Lajos utca 
kereszteződése 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Egyéb útfejlesztések (HP7)  Bácsszőlős, Csikéria felé vezető 5501 és 
5507 -es utak szélesítése, felújítása 

Bácsszőlős, Csikéria 
felé vezető 5501 és 
5507 -es utak 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 
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Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

5503-as számú, Tataháza felé vezető út 
felújítása 

5503-as számú út Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Vasúti pályák rekonstrukciója (HP8, mely 
egyben kulcsprojektek is)) 

Bácsalmás-Csikéria-Szabadka vasútvonal 
fejlesztése (HP8/A) 

n.a. n.a. n.a. 2016-2020 

Kiskunhalas-Bácsalmás-Baja vasút 
rekonstrukciója (HP8/B) 

n.a. n.a. n.a. 2016-2020 

Vasútállomás épülete, peron, az állomás 
környezetének infrastrukturális fejlesztése, 
P+R parkoló kialakítása (HP8/C) 

n.a. n.a. n.a. 2016-2020 

Parkoló fejlesztések (HP9) Parkoló kapacitások felmérése (HP9/A) Egész város területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Korona u. (Hősök tere- Rákóczi u. között 
nyugati oldal) (HP9/B) 

Korona u. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Hősök tere (Korona u. – Petőfi u. közötti 
szakasz) (HP9/C) 

Hősök tere Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Hősök tere 3. sz. előtt (Csauscher- ház előtt) 
(HP9/D) 

Hősök tere Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Művelődési központ mögött (lila büfé helyén) 
(HP9/E) 

Gróf Teleki József 
utca 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

SZTK előtt (park felöli oldalon a Kígyósig) 
(HP9/F) 

Gróf Teleki József 
utca 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 

Gr. Széchenyi utca keleti oldala (Rákóczi u. 
– Szt. János között) (HP9/G) 

Gr. Széchenyi u. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 
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Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

Városi infrastruktúra, egyéb közszolgáltatások  és kommunális szolgáltatások fejlesztése 

Csapadék- és belvíz-elvezetés 
rendszerének fejlesztése (I. és II. ütem) 
(HP10) 

Csapadékvíz elvezetés I. ütem: 
A csapadékvíz által okozott vízkárok 
veszélyeztetettségének csökkentése valósul 
meg a központi csapadékvíz elvezető 
rendszere, a főgyűjtő csatornák 
rekonstrukciója által. 
A településen átfolyó - csapadékvíz 
elvezetés szempontjából központi szerepet 
betöltő - Kígyós patak belterületi medrének 
kotrása közel 2000 méter hosszon. Emellett 
záportározók kialakítása, a központi 
csapadékvíz elvezető főgyűjtő csatornák 
rekonstrukciója közel 2000 méter hosszon. A 
csapadékvíz elvezetéséhez és 
átemeléséhez szükséges műszaki eszközök 
(szivattyúk, csőelemek) beszerzése. 
Környezettudatos szemléletformáló akció 
megvalósítása. (HP10/A) 

n.a. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

100 000 000 Ft 2019. I. negyedév - 
2019. IV. negyedév 
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Hálózatos projekt megnevezése Projekt rövid tartalma 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett költség 
(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

Csapadékvíz elvezetés II. ütem: 
A gyakori, nagy mennyiségű csapadékvíz 
elvezetésének megoldása valósul meg. 
Meglévő mederburkolt csapadékvíz elvezető 
árkok, ezen a szakaszon található átereszek 
rekonstrukciója kb. 2500 méter hosszon 200 
áteresz. Meglévő szikkasztásos rendserű, 
mederburkolattal nem rendelkező árkok 
rekonstrukciója kb. 20.000 méter hosszon. 
Jelentősebb útkereszteződéseknél található 
átvezetések karbantartása. A csapadékvíz 
elvezetés szempontjából megoldatlan 
területeken szikkasztós, meder burkolat 
nélküli csapadékvíz elvezető árok létesítése 
kb. 300 méter hosszon. A csapadékvíz 
elvezetés szempontjából jelentős, jelenleg 
mederburkolattal nem rendelkező 
csapadékvíz elvezető árkok 
mederburkolatának kialakítása kb. 1000 
méter hosszon. Környezettudatos 
szemléletformáló akció megvalósítása. 
(HP10/B) 

n.a. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

200 000 000 Ft 2020. I. negyedév - 
2020. IV. negyedév 

Járdák és vízelvezető árkok felújítása 
(HP11) 

n.a. n.a. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2016-2020 
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4.3.3 Egyéb projektek 

Egyéb, a fenti kategóriákba be nem sorolható projektek, azaz nem akcióterület, nem kulcs- és 
nem hálózatos projektek, hanem egyedi, pontszerű fejlesztések. 

Bácsalmás város egyedi, pontszerű projekt ötleteit foglalja össze a 7. táblázat. 
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7. táblázat: Bácsalmás város 2014-2020 időszak során megvalósítandó egyedi, pontszerű projektjei főbb témakörönként 

Egyedi projektek megnevezése 
Projekt rövid tartalma (felsorolás 

szerűen) 
Projekt helyszíne 

(Cím, hrsz) 
Projektgazda 
megnevezése 

Tervezett 
költség 

(Ft) 

Megvalósítás 
időtartama 

SZERVEZET- ÉS HUMÁNFEJLESZTÉS 

Önkormányzati szervezet- és humánfejlesztés 

Egyedi önkormányzati szervezet- és 
humánfejlesztési projektek (EP1) 

Önkormányzat szervező szerepének 
erősítése: helyi közösség működése, helyi 
gazdaság szervezése, szervezési, 
termelésösztönzési, piacszervezési, 
védjegyezés-támogatási szerep 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Vállalkozók, 
Szociális 
Szövetkezet 

n.a. 2015-2020 

Járási és városi fejlesztési dokumentumok 
egységesítése, modernizációja 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Településközi kapcsolatok fejlesztése Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Szervezetfejlesztés a Polgármesteri 
Hivatalnál 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Általános közigazgatási szolgáltatás 
fejlesztése 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Járási Hivatal n.a. 2015-2020 

E-government Bácsalmáson Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Partnerségi fórumok szervezése Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 
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Önkormányzaton kívüli szervezet- és humánfejlesztés 

Egyedi önkormányzaton kívüli szervezet- 
és humánfejlesztési projektek (EP2) 

Tanfolyamok szervezése a kis- és közepes 
vállalkozásokra vonatkozó gazdálkodási, 
pénzügyi, közigazgatási és jogi 
szabályozásról: Vezetőképzések 
Bácsalmáson, valamint vállalkozóvá válás 
segítése képzésekkel 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 
Bács-Kiskun 
Megyei 
Iparkamarával 
együttműködve 

n.a. 2015-2020 

Szociális szövetkezet fejlesztése Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Szociális 
Szövetkezet 

n.a. 2015-2020 

Felnőttoktatás létrehozása Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata a 
Türr István Képző 
és Kutató Intézettel 
együttműködve 

n.a. 2015-2020 

Információáramlás javítása, vállalkozókkal 
kapcsolattartás erősítése: Honlap-fejlesztés, 
vállalkozói klubok szervezése, vállalkozókkal 
történő állandó kapcsolattartás 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS 

Általános gazdaságfejlesztési elképzelések 

Egyedi általános gazdaságfejlesztési 
projektötletek (EP3) 

Bácsalmási munkahelyek elérését segítő 
rendszer kialakítása az igényeknek 
megfelelően 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Települési és járási vállalkozások (ágazattól 
függetlenül) fejlesztései, melyek jellemzően 
gépberuházásra, telephelyfejlesztésre, 
munkahelyteremtésre, munkahely 
megőrzésre, külföldi vásárokon való 
megjelenésre irányulnak. 

Város egész 
területe, de 
jellemzően a keleti 
városrész, illetve a 
gazdaságfejlesztési 
akcióterület 

Vállalkozások n.a. 2015-2020 
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Agrárfejlesztés 

Egyedi mezőgazdasági fejlesztések (EP4) Mezőgazdasági öntözőfürt 
infrastruktúrájának létrehozása 

n.a. n.a. n.a. 2015-2020 

Rostkender elsődleges és másodlagos 
feldolgozása technológiai feltételeinek 
kialakítása 

n.a. n.a. 1 500 000 000 Ft 2015-2020 

Közösségi alapú termelő infrastruktúra 
létrehozása (pl. laska gomba, eper) 

n.a. Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

500 000 000 Ft 2016-2017 

Állattenyésztési tevékenységek 
kialakításának, fejlesztésének ösztönzése 
(pl. tojásüzem) 

Iparterület felső 
részén 

Vállalkozások n.a. 2015-2023 

Agrárgazdasági, élelmiszeripari, 
környezettechnológiai cégek fejlesztése, 
letelepedésük támogatása 

n.a. Vállalkozások n.a. 2015-2023 

Helyi termékek körének, helyi termékpiac 
fejlesztése: "Bácsalmási finomságok" 
termékkultúra piaci térnyerésének 
továbbvitele, Egészséges Bácsalmásért 
Mintabolt fejlesztése 

Bácsalmás, Rákóczi 
utca 11. 

Bácsalmási 
Önkormányzati 
Közszolgáltatási 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

n.a. 2015-2023 

Helyi termékekre alapozott feldolgozóipari 
tevékenység fejlesztése: Feldolgozó üzem 
továbbfejlesztése 

Bácsalmás, Rákóczi 
utca 11. 

Bácsalmási 
Önkormányzati 
Közszolgáltatási 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

n.a. 2015-2023 

Egyéb helyi termékre alapozott 
feldolgozóipari tevékenység kialakítása, 
továbbfejlesztése 

Város egész 
területén Vállalkozások 

n.a. 2015-2023 

Helyi gazdaszövetség fejlesztései Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Helyi 
gazdaszövetség 

n.a. 2015-2020 
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Turisztikai fejlesztések 

Egyedi turisztikai fejlesztések (EP5) Szálláshely-fejlesztés Járás és város 
egész területe 

Vállalkozások n.a. 2015-2023 

Turisztikai kiszolgáló létesítmények 
fejlesztése 

Járás és város 
egész területe 

Vállalkozások n.a. 2015-2023 

Városi zöldfelületek fejlesztése Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

SPORT ÉS REKREÁCIÓS FEJLESZTÉSEK 

Egyedi, sportolási tevékenységeket 
kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések 
(EP6) 

Sportpályák felújítása, továbbfejlesztése Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Lovaspálya felújítása Bácsalmás, 
Lovaspálya 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Vállalkozás 

n.a. 2015-2020 

Egyéb sportlétesítmények kialakítása, 
felújítása, továbbfejlesztése 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Szabadtéri sporttevékenységek 
infrastrukturális fejlesztése 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Játszóterek felújítása, fejlesztése, új 
játszóterek kialakítása 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

FOGLALKOZTATOTTSÁG JAVÍTÁSA 

Egyedi foglalkoztatást javító fejlesztések 
(EP7) 

A lakosság foglalkoztatottságának fokozása Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Vállalkozások 

n.a. 2015-2020 

Komplex foglalkoztatási program hátrányos 
helyzetűek számára 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 
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Komplex foglalkoztatási program 
megváltozott munkaképességűek számára 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Komplex foglalkoztatási program 
munkanélküliek számára 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Tanyaprogram Külterület Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Tanyák 

n.a. 2015-2020 

EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Egyedi egészségügyi- és szociális 
rendszer fejlesztési projektek (EP8) 

Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált 
Szociális Intézmény Bácsalmási 
telephelyének fejlesztése 

6430 Bácsalmás, 
Dugonics utca 5. 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Önkormányzat 

n.a. 2015-2020 

Szociális szakemberek továbbképzése Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Bácsalmási Járásban élő hátrányos helyzetű 
emberek felzárkózásának és integrációjának 
elősegítése 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Időskorúak ellátó rendszerének fejlesztése, 
ellátást végző intézmények kapacitás 
bővítése (nappali ellátás) 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Egészségügyi szolgáltatások bővítése 
(alternatív gyógyászati kezelések) 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Szociálishálózat fejlesztése (Szociális 
ellátások reformja) 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Biztos Kezdet Gyermekház fejlesztése Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 
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OKTATÁSI-NEVELÉSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE 

Egyedi oktatási-nevelési és kulturális 
szervezetek/intézmények fejlesztése 
(EP9) 

Gyűjtemények háza fejlesztése 6430 Bácsalmás, 
Hősök tere 7. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Kollégiumi épület infrastrukturális felújítása 6430 Bácsalmás, 
Szent János u. 5. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

VÁROSI INFRASTRUKTÚRA, EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

Egyedi városi projektek (EP10)  Köztisztasági szolgáltatás-fejlesztés 
(eszközpark megújítása, városüzelmetetési 
eszközök beszerzése, szolgáltató 
infrastruktúra fejlesztése) 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Tűzoltóság épületének rekonstrukciója 
(A projekt magában foglalja a települési 
polgári védelmi szervezet eszközparkjának 
esetleges bővítési, fejlesztési 
lehetőségének, és egy a jövőben tervezendő 
központi raktár-bázis létesítés 
lehetőségének vizsgálatát is.) 

6430 Bácsalmás, 
Szent János u. 3. 

Bácsalmás 
Önkormányzati 
Tűzoltó 
Parancsnokság 

n.a. 2015-2020 

SZOFT PROGRAMOK 

Egyedi szoft program javaslatok (EP11)  Energiatudatosságra és 
környezettudatosságra nevelő programok 

Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata és 
intézményei, 
egyéb oktatás-
nevelési intézmény 

n.a. 2015-2020 

Interkulturális kapcsolatok fejlesztése Város egész területe Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 
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Önkormányzati projektgenerálás Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Civil szervezetek együttműködésének 
segítése 

Város egész területe Civil szervezetek n.a. 2015-2020 

Határon átnyúló együttműködések Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8., 
város egész területe 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Civil szervezetek, 
Vállalkozások 

n.a. 2015-2020 

Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8., 
Város egész területe 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Civil szervezetek és egyházak fejlesztési 
elképzelései és egymás közötti 
együttműködések 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Civil szervezetek és 
egyházak 

n.a. 2015-2020 

A kerékpáros közlekedés népszerűsítése Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata és 
intézményei, 
Egyéb oktatás-
nevelési intézmény, 
Civil szervezetek 

n.a. 2015-2020 

A sport és egészséges életmód 
népszerűsítését szolgáló programok 
megvalósítása 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Civil szervezetek, 
egészségügyi 
intézmények 

n.a. 2015-2020 
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Információs napok szervezése a 
foglalkoztatottság növelésére 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata, 
Munkaügyi Központ 

n.a. 2015-2020 

A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

A helyi identitás és kohézió erősítését 
szolgáló programok (pl. helyi értékek) 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata és 
intézményei, 
Egyéb oktatás-
nevelési intézmény, 
Civil szervezetek, 
Egyházak 

n.a. 2015-2020 

Évente visszatérő városi programok 
megvalósítása 

Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 

Egyedi városi programok megvalósítása Bácsalmás, Gróf 
Teleki József u. 4-8. 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 

n.a. 2015-2020 
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4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai 

céljaihoz 

A 8. táblázat tartalmazza a tervezett fejlesztések illeszkedését a stratégia céljaihoz. 

 

8. táblázat: Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 
Egyéb projektek 

T1. Helyi 

gazdaság 

fejlesztése 

- Vidékfejlesztési, 

turisztikai, 

városmarketing 

és 

pályázatkészítés

i ismeretekkel 

rendelkező 

szakemberekből 

álló szolgáltató 

szervezet/egysé

g továbbvitele, 

fejlesztése  

- Foglalkoztatási 

paktum 

- Befektetés-

ösztönző 

eszközök 

kidolgozása, 

fejlesztése  

- TDM szervezet 

kialakítása  

- Turizmus-

fejlesztési 

stratégia 

elkészítése  

- Feltáró utak 

fejlesztése 

gazdaságfejleszté

si céllal  

- Foglalkoztatási 

paktum 

 

- Iparterület 

kialakítása 

- Agrár-logisztikai 

központ 

létrehozása 

- Feltáró út 

gazdaságfejleszté

si céllal 

- Foglalkoztatási 

paktum 

- 1-es számú 

akcióterületi 

vállalkozói 

fejlesztések 

- Tudásfejlesztés 

alapú turizmus 

kiépítése 

- Útfelújítás 

turisztikai 

attrakciók 

megközelítése 

érdekében 

 

- Egyedi 

önkormányzati 

szervezet- és 

humánfejlesztési 

projektek  

- Egyedi 

önkormányzaton 

kívüli szervezet- és 

humánfejlesztési 

projektek  

- Egyedi általános 

gazdaságfejlesztési 

projektötletek  

- Egyedi 

mezőgazdasági 

fejlesztések  

- Egyedi turisztikai 

fejlesztések  

- Egyedi szoft program 

javaslatok  

 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

  - Rekreációs 

övezet 

kialakítása 

Bácsalmás 

szívében 

- Sport és 

szabadidős 

- Egyedi 

önkormányzati 

szervezet- és 

humánfejlesztési 

projektek  

- Egyedi, sportolási 

tevékenységeket 
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Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 
Egyéb projektek 

központ 

kialakítása 

kiszolgáló 

infrastrukturális 

fejlesztések  

- Egyedi 

foglalkoztatást javító 

fejlesztések  

- Egyedi szoft program 

javaslatok  

T3. Élethosszig 

tartó tanulás, 

művelődés 

támogatása 

  - Óvodák 

fejlesztése 

- Könyvtár 

épületének 

energetikai 

felújítása 

- Egyedi 

önkormányzati 

szervezet- és 

humánfejlesztési 

projektek  

- Egyedi 

önkormányzaton 

kívüli szervezet- és 

humánfejlesztési 

projektek  

- Egyedi oktatási-

nevelési és kulturális 

szervezetek/intézmé

nyek fejlesztése  

- Egyedi szoft program 

javaslatok  

T4. 

Egészségügyi- 

és szociális 

ellátások 

fejlesztése 

  - Egészségház 

fejlesztése 

- Családsegítő 

Központ 

energetikai 

korszerűsítése 

- Gondozási 

Központ 

energetikai 

korszerűsítése 

- Egyedi, sportolási 

tevékenységeket 

kiszolgáló 

infrastrukturális 

fejlesztések  

- Egyedi 

egészségügyi- és 

szociális rendszer 

fejlesztési projektek  

 - Egyedi szoft 

program javaslatok  

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

- Mélykút-

Bácsalmás és 

Bácsalmás-

országhatár út 

fejlesztése, 

tengelyterhelés-

növelése (5312. 

számú út)  

- Kerékpáros 

- Mélykút-

Bácsalmás és 

Bácsalmás-

országhatár út 

fejlesztése, 

tengelyterhelés-

növelése (5312. 

számú út) 

- Kerékpáros 

- Komposztáló 

telep létesítése 

- Autóbusz 

közlekedés 

infrastrukturális 

fejlesztése 

- Rekreációs 

övezet 

kialakítása 

- Egyedi turisztikai 

fejlesztések 

- Egyedi 

foglalkoztatást javító 

fejlesztések 

- Egyedi városi 

projektek 

- Egyedi szoft program 

javaslatok 
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Középtávú 

városi célok 

(tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 
Egyéb projektek 

közlekedés 

fejlesztése  

- Feltáró utak 

fejlesztése 

gazdaságfejleszt

ési céllal  

- Sós-tó és 

Horgásztó 

megközelítésének 

javítása  

- Vasúti 

fejlesztések  

közlekedés 

infrastrukturális 

fejlesztése (újak 

kialakítása, 

meglévők 

korszerűsítése, 

hálózatba 

kapcsolása és 

kiegészítő 

létesítmények 

létesítése - 

tárolók, 

kölcsönzők) 

- Feltáró utak 

fejlesztése 

gazdaságfejlesz

tési céllal  

- Belterületi utak 

fejlesztése 

- Egyéb 

útfejlesztések  

- Vasúti pályák 

rekonstrukciója 

- Parkoló 

fejlesztések  

- Csapadék- és 

belvíz-elvezetés 

rendszerének 

fejlesztése (I. és 

II. ütem) 

- Járdák és 

vízelvezető 

árkok felújítása  

Bácsalmás 

szívében 

- Polgármesteri 

Hivatal 

energetikai 

korszerűsítése 

- Leromlott városi 

területek 

rehabilitációja 

T6. Határon 

átnyúló 

együttműködés

ek erősítése 

- Határátkelő 

fejlesztése  

- Határon átnyúló 

turisztikai 

együttműködés 

és tematikus 

utak  

 - Egyedi 

önkormányzati 

szervezet- és 

humánfejlesztési 

projektek  

- Egyedi szoft program 

javaslatok  

 

 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

STRATÉGIA  91 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

4.5 A fejlesztések ütemezése 

9. táblázat: A fejlesztések ütemterve 

Szint Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

1 

1.sz. akcióterület: 
Gazdaságfejlesztési 
akcióterület 2015. október 2020. december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 Iparterület kialakítása 2016.január 2017.szeptember     1 1 1 1                   0 0 0 

2 
Agrárlogisztikai központ 
létrehozása 2016.július 2017. december 0     1 1 1                   0 0 0 

2 
Feltáró út 
gazdaságfejlesztési céllal 2016.január 2017. szeptember 0   1 1 1 1                   0 0 0 

2 Foglalkoztatási paktum 2016.január 2017.december     1 1 1 1                         

2 
Komposztáló telep 
létesítése 2018.április 2018.december             1 1                     

2 
1-es számú akcióterületi 
vállalkozói fejlesztések 2015. október 2020. december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             

1 

2.sz. akcióterület: 
Városközponti 
akcióterület 2017.július 2020.szeptember 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 

Rekreációs övezet 
kialakítása Bácsalmás 
szívében 2017.október 2018. december 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0         0 0 
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Szint Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

2 
Autóbusz közlekedés 
infrastrukturális fejlesztése 2018. október 2019. június 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0         0 0 

2 
Sport és szabadidős 
központ kialakítása 2019.január 2020.június 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1           0 0 

2 Egészségház fejlesztése 2017. július 2018.június           1 1 1                     

2 Óvodák fejlesztése 2019. július 2020. június                   1 1               

2 
Könyvtár épületének 
energetikai felújítása 2017. október 2018.szeptember           1 1 1                     

2 
Családsegítő Központ 
energetikai korszerűsítése 2018.január 2018. december             1 1                     

2 
Gondozási Központ 
energetikai korszerűsítése 2018. október 2019.szeptember               1 1 1                 

2 
Polgármesteri Hivatal 
energetikai korszerűsítése 2019. október 2020.szeptember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1       0 0 0 

1 

3.sz. akcióterület: 
Szociális 
városrehabilitációs 
akcióterület 2016. január 2020.június 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1         0 0 0 

2 
Leromlott városi területek 
rehabilitációja 2016.január 2020.június 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1         0 0 0 

1 
4.sz. akcióterület: 
Turisztikai akcióterület 2016. április 2018.június 0 0 1 1 1 1 1 0               0 0 0 

2 
Tudásfejlesztés alapú 
turizmus kiépítése 2016. április 2018.június     1 1 1 1 1                       
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Szint Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

2 

Útfelújítás turisztikai 
attrakciók megközelítése 
érdekében 2016.október 2017.december       1 1 1                         

1 Kulcsfejlesztések 2015.október 2020.december 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       0 0 0 

2 

Vidékfejlesztési, turisztikai, 
városmarketing és 
pályázatkészítési 
ismeretekkel rendelkező 
szakemberekből álló 
szolgáltató 
szervezet/egység 
továbbvitele, fejlesztése  2016.január 2020.december 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       0 0 0 

2 Foglalkoztatási paktum  2016.január 2017.december     1 1 1 1                         

2 

Befektetés-ösztönző 
eszközök kidolgozása, 
fejlesztése  2015.október 2016.december   1 1 1                             

2 TDM szervezet kialakítása  2015.október 2018.december   1 1 1 1 1 1 1                     

2 
Turizmusfejlesztési stratégia 
elkészítése  2015.október 2016.december   1 1 1                             

2 

Mélykút-Bácsalmás és 
Bácsalmás-országhatár út 
fejlesztése, tengelyterhelés-
növelése (5312. számú út)  2016.január 2020.december     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             

2 Kerékpáros közlekedés 2016.január 2020.december     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             
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Szint Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

fejlesztése  

2 
Feltáró utak fejlesztése 
gazdaságfejlesztési céllal  2016.január 2017.szeptember     1 1 1 1                         

2 
Sós-tó és Horgásztó 
megközelítésének javítása  2016.október 2017.december       1 1 1                         

2 Vasúti fejlesztések  nincs adat nincs adat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Határátkelő fejlesztése  2015.október 2020.december 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1 Hálózatos fejlesztések 2016. január 2020.december 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 Foglalkoztatási paktum  2016.január 2017.december 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Határon átnyúló turisztikai 
együttműködés és tematikus 
utak (HP2) 2016.január 2020.december 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 

Mélykút-Bácsalmás és 
Bácsalmás-országhatár út 
fejlesztése, tengelyterhelés-
növelése (5312. számú út)  2016.január 2020.december 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 

Kerékpáros közlekedés 
infrastrukturális fejlesztése 
(újak kialakítása, meglévők 
korszerűsítése, hálózatba 
kapcsolása és kiegészítő 
létesítmények létesítése - 
tárolók, kölcsönzők)  2016.január 2020.december     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0     



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

STRATÉGIA  95 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Szint Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

2 
Feltáró utak fejlesztése 
gazdaságfejlesztési céllal  2016.január 2017.szeptember     1 1 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0     

2 Belterületi utak fejlesztése  2016.január 2020.december     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0     

2 Egyéb útfejlesztések  2016.január 2020.december     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0     

2 
Vasúti pályák 
rekonstrukciója  2016.január 2020.december     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0     

2 Parkoló fejlesztések  2016.január 2020.december     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0     

2 

Csapadék- és belvíz-
elvezetés rendszerének 
fejlesztése (I. és II. ütem)  2019.január 2020.december                 1 1 1 1 0 0 0 0     

3 
Csapadékvíz elvezetés I. 

ütem: 2019.január 2019.december                 1 1 0 0 0 0 0 0     

3 
Csapadékvíz elvezetés II. 

ütem: 2020.január 2020.december                 0 0 1 1 0 0 0 0     

2 
Járdák és vízelvezető árkok 
felújítása  2016.január 2020.december 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1 Egyéb fejlesztések 2015.október 2023.december 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

2 

Egyedi önkormányzati 
szervezet- és 
humánfejlesztési projektek  2015.október 2020.december 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 

Egyedi önkormányzaton 
kívüli szervezet- és 
humánfejlesztési projektek  2015.október 2020.december 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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Szint Fejlesztések 
Kezdési 
időpont 

Befejezési 
időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2021. II. félév 

2022. I. félév 

2022. II. félév 

2023. I. félév 

2023. II. félév 

2 

Egyedi általános 
gazdaságfejlesztési 
projektötletek  2015.október 2020.december 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 
Egyedi mezőgazdasági 
fejlesztések  2015.október 2023.december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Egyedi turisztikai 
fejlesztések  2015.október 2023.december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

Egyedi, sportolási 
tevékenységeket kiszolgáló 
infrastrukturális fejlesztések  2015.október 2020.december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             

2 
Egyedi foglalkoztatást javító 
fejlesztések  2015.október 2020.december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             

2 

Egyedi egészségügyi- és 
szociális rendszer fejlesztési 
projektek  2015.október 2020.december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             

2 

Egyedi oktatási-nevelési és 
kulturális 
szervezetek/intézmények 
fejlesztése  2015.október 2020.december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             

2 Egyedi városi projektek  2015.október 2020.december   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             
Forrás: saját szerkesztés 2015. 
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A fenti tervezett ütemterv az önkormányzat és partnerei szándékainak és az aktuális 
költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével készült. Amennyiben a fejlesztéseket lehetővé 
tevő pályázati felhívások a fentiektől eltérő ütemezésben jelennek meg, az ütemterv a pályázati 
megjelenések figyelembevételével módosulhat. 

Az ütemterv kialakításakor figyelembe vettük a projekttípusokra jellemző korábbi projekt 
előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó tapasztalatokat, a projektek 
finanszírozhatóságát (pályázati lehetőségeket, önkormányzati saját erő nagyságát, bevonható 
magán források mértékét, fenntarthatóságot), valamint, hogy a projektek előkészítésére még 
ezután kerül sor. Mivel a projektek alapvetően nem egymásra épülőek, ez jellemzően nem 
befolyásolta az ütemezést, de természetesen az egymásra épülő projektek esetén figyelembe 
vettük azok egymáshoz való viszonyát.  

4.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos 

pénzügyi terve 

Bácsalmás tervezett fejlesztései számára releváns források a 2015-2020-ig terjedő időszakban 
az alábbi Operatív Programokban állnak rendelkezésre.  

 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a térségi adottságokra szabottan 
támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását. A 
TOP fejlesztések kedvezményezettjei döntően az önkormányzatok, elsősorban térségi és 
helyi jelentőségű fejlesztéseket finanszíroz, valamint a fejlesztései területileg összehangolva 
valósulnak meg.  

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a kis- és középvállalkozások, ipari 
parkok fejlesztését, a K+F+I, illetve infokommunikációs fejlesztéseket, energiahatékonysági 
beruházásokat, társadalmi célú gazdaságot, foglalkoztathatóság javítását, szociális 
alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátást támogatja.  

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által valósulnak meg a humán tőke 
növelésével és a társadalmi környezet javításával kapcsolatos fejlesztések. 

 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program elsősorban és közvetlenül az energia- 
és erőforrás hatékonyság növeléséhez hozzájáruló fejlesztéseket támogatja.  

 Integrált- Közlekedés Fejlesztési Operatív Program a 2014 és 2020 közötti EU 
támogatásokból megvalósuló közlekedésfejlesztések többségét tartalmazza. 

 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program – Élelmiszert és/vagy alapvető anyagi 
támogatást biztosító Operatív Program - a szegénység csökkentésére, a szegény 
gyermekek étkeztetésére irányuló fejlesztési elképzeléseket támogatja. 

 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program célja a közigazgatás és a 
közszolgáltatások megfelelő működésének támogatása. 

 Vidékfejlesztési Program célja az agrárágazat fejlesztéseinek támogatása. 

 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program jelen esetben nem releváns. 

 INTERREG - IPA CBC Magyar-Szerb Együttműködési Program, mely alapvetően a 2014-
2020 közötti időszakban megvalósuló határmenti együttműködési kezdeményezéseket 
támogatja. 
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A város szempontjából a legtöbb fejlesztési elképzelésre a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program nyújthat forrást. A városok számára a következő támogatási időszakban 
kiemelt figyelmet érdemel a TOP források új eljárás szerinti felhasználása. –A Bács-Kiskun 
megyei ITP (Integrált Területi Program) 2015. májusi egyeztetési változatában szereplő, a 7 éves 
forráskeret intézkedések szerinti megoszlását a 10. táblázat foglalja össze. 

 

10. táblázat: TOP intézkedések és a hozzájuk rendelt Bács-Kiskun megyei forráskeret 

TOP intézkedés 
Megyei keret 

(Mrd Ft) 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 9,018 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 5,666 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését  
szolgáló közlekedésfejlesztés  4,047 

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát,  
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 4,880 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés  11,699 

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  4,894 

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló  
energia - felhasználás arányának növelése  10,954 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 1,794 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 1,429 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 1,834 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási  
együttműködések (paktumok 5,157 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű  
komplex programok   0,683 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 1,171 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Program egyeztetési változat 2015. május 

 

11. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Akcióterületi 

projektek 

Iparterület kialakítása 150 TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő képességének 

ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi 

feltételek biztosításával 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Agrárlogisztikai központ 

létrehozása 

150 TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő képességének 

ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi 

feltételek biztosításával 

Feltáró út gazdaságfejlesztési 

céllal 

110 TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Foglalkoztatási paktum 120 TOP 5.1 A foglalkoztathatóság 

javítása és a helyben, a helyi és 

térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának 

növelése 

Komposztáló telep létesítése 30 KEHOP Egyedi célkitűzés 1. 

Elkülönített hulladékgyűjtés 

fejlesztése 

KEHOP Egyedi célkitűzés 2. 

Települési hulladékkezelő 

létesítmények hálózatának 

rendszerszerű fejlesztése 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

1-es számú akcióterületi 

vállalkozói fejlesztések 

n.a. GINOP NEC 2.1 A kkv-k 

növekedési lehetőségeinek 

megteremtése (II.) 

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő képességének 

ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi 

feltételek biztosításával 

Rekreációs övezet kialakítása 

Bácsalmás szívében 

80 TOP 2.1 Vállalkozói tevékenységek 

ösztönzése és a a népesség 

megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Autóbusz közlekedés 

infrastrukturális fejlesztése 

50 TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Sport és szabadidős központ 

kialakítása 

300 TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése a 

helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

segítségével 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Egészségház fejlesztése 70 TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása egészségügyi, 

szociális és társadalmi felzárkózási 

területen 

Óvodák fejlesztése 50 EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz való 

hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a nem 

formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

Könyvtár épületének 

energetikai felújítása 

40 TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése a 

helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

Családsegítő Központ 

energetikai korszerűsítése 

40 TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása egészségügyi, 

szociális és társadalmi felzárkózási 

területen 

Gondozási Központ 

energetikai korszerűsítése 

40 TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

EFOP: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása egészségügyi, 

szociális és társadalmi felzárkózási 

területen 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

STRATÉGIA 101 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Polgármesteri Hivatal 

energetikai korszerűsítése 

250 TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

Leromlott városi területek 

rehabilitációja 

500 TOP 4.3. Leromlott városi területek 

rehabilitációja 

Tudásfejlesztés alapú 

turizmus kiépítése 

620 GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális és 

természeti örökségi helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

Útfelújítás turisztikai attrakciók 

megközelítése érdekében 

120 GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális és 

természeti örökségi helyszíneken 

TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével. 

Kulcsprojektek Vidékfejlesztési, turisztikai, 

városmarketing és 

pályázatkészítési ismeretekkel 

rendelkező szakemberekből 

álló szolgáltató 

szervezet/egység 

továbbvitele, fejlesztése 

150 TOP 2.1 Vállalkozói tevékenységek 

ösztönzése és a népesség 

megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Foglalkoztatási paktum 120 TOP 5.1 A foglalkoztathatóság 

javítása és a helyben, a helyi és 

térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának 

növelése 

Befektetés-ösztönző eszközök 

kidolgozása, fejlesztése 

n.a TOP 1.1 A vállalkozások 

munkahelyteremtő képességének 

ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

feltételek biztosításával 

TDM szervezet kialakítása 150 GINOP 3.1 Piacképes és 

együttműködő kkv szektor 

megteremtése (I). 

Turizmusfejlesztési stratégia 

elkészítése 

10 Saját forrás 

Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár út 

fejlesztése, tengelyterhelés-

növelése (5312. számú út) 

n.a. TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

HU-SRB Együttműködési Program 

Kerékpáros közlekedés 

fejlesztése 

n.a. TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési céllal 

110 TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Sós-tó és Horgásztó 

megközelítésének javítása 

120 TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Vasúti fejlesztések n.a. TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Határátkelő fejlesztése n.a. TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

HU-SRB Együttműködési Program 

Hálózatos 

projektek 

Foglalkoztatási paktum 120 TOP 5.1 A foglalkoztathatóság 

javítása és a helyben, a helyi és 

térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának 

növelése 

Határon átnyúló turisztikai 

együttműködés és tematikus 

utak 

n.a TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális és 

természeti örökségi helyszíneken 

HU-SRB PA3 Együttműködés 

támogatása a turizmus és a 

kulturális örökség területén 

Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár út 

fejlesztése, tengelyterhelés-

növelése (5312. számú út) 

n.a. TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

HU-SRB Együttműködési program 

Kerékpáros közlekedés 

infrastrukturális fejlesztése 

(újak kialakítása, meglévők 

korszerűsítése, hálózatba 

kapcsolása és kiegészítő 

létesítmények létesítése - 

tárolók, kölcsönzők) 

n.a. TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

TOP 1.3. A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

 

Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési céllal 

110 TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Belterületi utak fejlesztése n.a. TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Egyéb útfejlesztések n.a. TOP 1.3 A munkahelyek 

elérhetőségének javítása, a 

munkavállalók mobilitásának 

segítése a közlekedési feltételek 

fejlesztésével 

Vasúti pályák rekonstrukciója n.a. TOP 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése 

Parkoló fejlesztések n.a. TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

Csapadék- és belvíz-elvezetés 

rendszerének fejlesztése (I. és 

300 TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

II. ütem) népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

KEHOP Egyedi célkitűzés 2: A 

vízkészletekkel történő fenntartható 

gazdálkodás feltételeinek javítása 

Járdák és vízelvezető árkok 

felújítása 

n.a. TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

beavatkozásokkal  

Egyéb projektek Egyedi önkormányzati 

szervezet- és 

humánfejlesztési projektek 

n.a. GINOP 7.1 Állampolgárok IKT-hoz 

való hozzáférésének növelése 

Egyedi önkormányzaton kívüli 

szervezet- és 

humánfejlesztési projektek 

n.a. GINOP NEC 10.1 Álláskeresők, 

különösen az alacsony iskolai 

végzettségűek növekvő körének 

munkaerőpiaci integrációja valósul 

meg 

GINOP 10.2 A társadalmi célú 

vállalkozások foglalkoztatási 

kapacitásai erősödnek 

GINOP 13.1 A munkavállalási korú 

lakosság, különösen az alacsony 

végzettségűek javuló hozzáférése 

a munkaerőpiaci kompetenciákat 

javító formális képzési 

lehetőségekhez 

EFOP 3.7Az emberi erőforrás 

fejlesztése az egész életen át tartó 

tanulás eszközeivel 

TOP 2.1 Vállalkozói tevékenységek 

ösztönzése és a a népesség 

megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Egyedi általános 

gazdaságfejlesztési 

projektötletek 

n.a. GINOP NEC 2.1 A kkv-k 

növekedési lehetőségeinek 

megteremtése (II.) 

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő képességének 

ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi 

feltételek biztosításával 

Egyedi mezőgazdasági 

fejlesztések 

min. 2000 GINOP NEC 2.1 A kkv-k 

növekedési lehetőségeinek 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

megteremtése (II.) 

TOP 1.1. A vállalkozások 

munkahelyteremtő képességének 

ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi 

feltételek biztosításával 

Vidékfejlesztési Program 

Egyedi turisztikai fejlesztések n.a. TOP 1.2. A turizmus területi 

adottságaiban rejlő endogén 

potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 

érdekében 

GINOP NEC 15.1 A belföldi és 

nemzetközi turistáktól származó 

bevételek növelése a kulturális és 

természeti örökségi helyszíneken 

TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a 

népesség megtartása 

településfejlesztési 

Egyedi, sportolási 

tevékenységeket kiszolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

n.a. TOP 7.1. A városi lakosság 

közösségi aktivitásának növelése a 

helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés 

segítségével 

Egyedi foglalkoztatást javító 

fejlesztések 

n.a. TOP 5.1 A foglalkoztathatóság 

javítása és a helyben, a helyi és 

térségi gazdasági szereplők által 

foglalkoztatottak számának 

növelése 

TOP 5.2 A leromlott városi 

területeken a jobb 

életlehetőségekkel rendelkező 

hátrányos helyzetű személyek 

számának növelése 

Tanyaprogram 

GINOP 10.3. A nem állami 

szervezetek által szervezett 

munkaerő-piaci programokban 

résztvevő inaktívak és 

munkanélküliek száma nő 

Egyedi egészségügyi- és 

szociális rendszer fejlesztési 

projektek 

n.a. TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

EFOP 2.B: Minőségi 

közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása egészségügyi, 

szociális és társadalmi felzárkózási 

területen 

EFOP 3.8 A humán 

közszolgáltatásokban dolgozók 

szak-, át- és továbbképzése  

EFOP 4.1. A köznevelést és nem 

formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

EFOP 3.3 A neveléshez és 

képzéshez való hozzáférés 

biztosítása a nem formális és 

informális tanulási formákon 

keresztül 

Egyedi oktatási-nevelési és 

kulturális 

szervezetek/intézmények 

fejlesztése 

n.a. EFOP 4. A. Minőségi 

közneveléshez és oktatáshoz való 

hozzáférés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése 

EFOP 4.1 A köznevelést és a nem 

formális képzést szolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

Egyedi városi projektek n.a. TOP 4.1. Önkormányzati 

közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése 

Egyedi szoft program 

javaslatok 

n.a. TOP 7.1. A városi lakosság 
közösségi aktivitásának növelése a 
helyi közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

TOP 5.3. Helyi szintű társadalmi 

párbeszéd és helyi identitás 

erősödése 

 

A fenti táblázatok alapján látható, hogy az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek 
forrásigénye (amely több mint 5.910 millió Ft) jelentősen meghaladja a tervezési időszakban 
reálisan bevonható források mértékét. Mivel az elérhető források összetétele nem ismert, ennek 
okán az ITS ténylegesen végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető 
forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján 
a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét képezi.  
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5 Anti-szegregációs program 

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által 

veszélyeztetett területeinek bemutatása 

Bácsalmáson az alacsony státuszú lakosság aránya az aktív korú népességen belül 12,8%. Ez 
493 aktív korú embert jelent. Az alacsony státuszú lakosság 70%-a a 2. városrészben lakik. A 
lakónépesség arányánál magasabb százalékponttal itt és a külterületeken él ezen lakosság. A 
KSH egy szegregátumot és két veszélyeztetett területet határolt le. A szegregátum a 2. 
városrészben, a veszélyeztetett területek a külterületeken találhatóak. Az önkormányzat adatai 
megerősítik a lehatárolás pontosságát, más terület sem szegregátumnak, sem szegregációval 
veszélyeztetett területnek nem minősíthető. 

 

9. térkép: Bácsalmás szegregátumot (a térképen bekarikázva) jelző térképe. 

 

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH 

 

A legkedvezőtlenebb mutatókkal a két külterületi szegregációval veszélyeztetett terület 
rendelkezik. A városközponttól és így a fontosabb szolgáltatásoktól való jelentősebb távolsága 
miatt is erősen szegregálódott. A lakóházak állapota rossz, a szociális és foglalkoztatási mutatók 
kedvezőtlenek. A házak átlagéletkora magas, illetve sok a rossz, leromlott állagú ingatlan. 
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12. táblázat: Bácsalmás város KSH által kijelölt és a város által jóváhagyott szegregátumainak státusza – a legsúlyosabb helyzetben lévő területek kiemelésével 

 
Társadalom 1. 

(Demográfia) 

Társadalom 2. 

(Foglalkoztatottság) 
Lakáshelyzet  

Épített környezet / 

Közterületek 

minősége  

Szolgáltatásokhoz 

(közintézményi/piaci 

jellegű) való 

hozzáférés 

Etnikai 

szegregáció 

Eddigi 

beavatkozások 

nyomán 

bekövetkezett 

változások  

Szegregátum 1.  

A lakónépesség 

száma 157 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 33, a 60 év 

felettieké 13%. Az 

alacsony státuszú 

lakosoké 46%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

71,4%.  

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

52, az egyszobás 

lakásoké 4%.  

Az infrastruktúra 

rendelkezésre áll.  

A területen kizárólag 

lakóházak találhatóak. 

A városközpont 

mintegy 1,5 km-re 

található. 

A területen nem 

magas a roma 

lakosság aránya. 

Érdemi változás 

nem történt. 

Szegregátum 2. 

(Óalmás) 

A lakónépesség 

száma 82 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 12, a 60 év 

felettieké 32%. Az 

alacsony státuszú 

lakosoké 33%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

76,1%.  

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

69, az egyszobás 

lakásoké 20%. 

Az infrastruktúra 

kiépítettsége 

hiányos. 

A szegregátumban 

kizárólag lakóházak 

vannak. A 

szolgáltatások 

igénybe vétele a 

távolság miatt gondot 

okoz. 

A területen nem 

magas a roma 

lakosság aránya. 

Érdemi változás 

nem történt. 

Szegregátum 3. 

(Ószőlők) 

A lakónépesség 

száma 61 fő. 

A 0-14 évesek 

aránya 15, a 60 év 

felettieké 33%. Az 

alacsony státuszú 

lakosoké 31%. 

A rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 69%. 

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

61,5%. Az 

egyszobás 

lakások aránya 

4%. 

Az infrastruktúra 

kiépítettsége 

hiányos. 

A szegregátumban 

kizárólag lakóházak 

vannak. A 

szolgáltatások 

igénybe vétele a 

távolság miatt gondot 

okoz. 

A területen nem 

magas a roma 

lakosság aránya. 

Érdemi változás 

nem történt. 
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5.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat 

érintő beavatkozások 

A 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése óta érdemi változás nem 
történt a szegregátumok infrastrukturális ellátottságában. A szociális és foglalkoztatási mutatók 
tekintetében nem áll rendelkezésre összehasonlítható adatsor. 

A 13. számú táblázat tartalmazza azon beavatkozásokat, amelyek az integráció érdekében 
megvalósultak a 2009-es IVS elkészítése óta. A szegregáció oldása és a szegregátumok 
lakhatási, infrastrukturális helyzetében nem történt jelentős változás, a lakosság száma nem 
csökkent a területeken. Ilyen jellegű beavatkozásokat nem is terveztek korábban. Az IVS 
horizontális, általános anti-szegregációs beavatkozások tervezését tartalmazta. 

 

13. táblázat: Anti-szegregációs célú beavatkozások és azok eredményei (2009-2014) a városban 

 
Korábbi IVS antiszegregációs terv 

megvalósult intézkedései 
Eredmény /értékelés  

Horizontális anti-

szegregációs 

beavatkozások  

Kistérségi Tartós munkanélküliek 
foglalkoztatási programja 

 

LHH program keretében sikeresen 

megvalósult 

Kistérségi székhely integrált fejlesztése – 
Tudás és Információs Központ 

 

LHH program keretében sikeresen 

megvalósult 

Kompetencia alapú oktatás valamint IPR 
bevezetése 

 

LHH program keretében sikeresen 

megvalósult 

Alternatív napközbeni ellátások biztosítása 

 

LHH program keretében sikeresen 

megvalósult 

Hitéleti és szociális segítségnyújtás 

 

LHH program keretében sikeresen 

megvalósult 

Integrált Szolgáltató Központ létrehozása 

 

LHH program keretében sikeresen 

megvalósult 
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5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv 

5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó 

intézkedések 

5.3.1.1 Anti-szegregációs célok  

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

 

14. táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai 

Horizontális célok  Alcélok  

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden 

fejlesztési beavatkozásánál, annak figyelembe 

vételével, hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat 

hozzá a településen belüli, vagy kívüli szegregáció 

kialakulásához és erősödéséhez 

Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség 

biztosítása a településen 

 

2. Oktatási integráció biztosítása Az iskolai sikeresség feltételeinek 

megteremtése 

A lemorzsolódás csökkentése 

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási 

helyzetének javítása 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők 

számának emelkedése 

Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők 

számának növekedése 

4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása 

A szociális szolgáltatások színvonalának 

emelkedése 

Új szociális szolgáltatások biztosítása 

 

A szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú 
ingatlanok felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a 
szegregátumokban élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával 
megteremtsük az élhető lakókörnyezetet. 
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15. táblázat: Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai és azok relevanciája az egyes 
szegregátumokban 

Terület specifikus célok Szegregátum 1 Szegregátum 2 Szegregátum 3 

Mobilizációs program kidolgozása az 

alacsony státuszú lakosság 

koncentrációjának csökkentése 

érdekében 

X X X 

A lakókörnyezet rehabilitációja X X X 

A szegregátumban élők számának 

csökkentése, a szegregáció oldása 

szociális bérlakásokkal 

X X X 

A közüzemi tartozások csökkentése 

előrefizetés, kártyás mérőórákkal 
X X X 

A hiányzó infrastruktúra kiépítése  X X 

 

5.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú 
szegregáció feloldása, Bácsalmás számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek 
tudatában a város messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy 
azok nem okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy 
erősödését. Emellett az önkormányzat a Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
közösen Anti-diszkriminációs jelzőrendszert működtet annak érdekében, hogy a településen az 
esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok részévé váljon. 

Az anti-szegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők a szerint, hogy az adott 
beavatkozás „kemény” (alapvetően fizikai jellemzők szerint mérhető, pl. infrastrukturális) vagy 
„puha” (alapvetően humán tényezőkre irányuló) jellegű-e. Általában elmondható, hogy 
önmagában a kemény, illetve a puha beavatkozás ritkán vezet eredményre, hatásos és 
maradandó eredmény ezek optimális kombinációjával érhető el. Ennek megfelelően a város által 
alkalmazott intézkedések tartalmaznak kemény és puha elemeket egyaránt. 

A városvezetés meggyőződése, hogy az esélyteremtés legfontosabb eszközét a megfelelő 
színvonalú és mindenki számára hozzáférhető oktatás jelenti. Ugyanakkor már az óvodába lépés 
előtt szükségesek olyan fejlesztések, melyek a korai fejlesztés és egyéb szociális szolgáltatások 
körébe tartoznak. Ennek érdekében Biztos Kezdet Gyerekházat alakít ki és a szolgáltatást 
működteti.  

A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében létre kell hozni 
egy szakmaközi hálózatot, amely a rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében 
összehangoltabb, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges 
jelzőrendszer kialakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek 
meghívásra: közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és 
családsegítő munkatársak, igazgatási és foglalkoztatási intézmények munkatársai. 

Nyári napközit biztosítunk, nyári étkeztetéssel, a hátrányos helyzetű tanulók részére.  

A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális 
területen dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta 
tevékenységek bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek 
számára támogatást nyújtsunk a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés 
megelőzése érdekében, a családsegítő munka fejlesztésében. Mindezek mellett rendkívül fontos, 
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hogy a szociális szakemberek rendkívül leterheltek, ezért a szociális intézmény családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatást ellátó részlegét 1-1 fővel szükséges növelni. 

Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat 
előnyben részesíti a beruházások során azon vállalkozásokat, akik alacsony státuszú 
lakosságból választanak munkavállalókat. Számukra helyi adókedvezmények biztosítunk. 

Az alacsony státuszú lakosok részére felnőttképzést szervezünk a tervezett gazdaságfejlesztési 
projektjeinkhez kapcsolódóan. 

 

16. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

Horizontális cél 
Megvalósítást célzó 

intézkedés 
Felelős 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

1. Esélyegyenlőség 

biztosítása 

Anti-diszkriminációs 

jelzőrendszer 

működtetése 

Jegyző, 

együttműködve 

a RNÖ 

elnökével 

Nem releváns 2015- 

2. Oktatási integráció  
Nyári napközi 

biztosítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

3. Az alacsony státuszú 

lakosság foglalkoztatási 

helyzetének javítása 

Alacsony státuszú 

lakosokat 

foglalkoztató 

vállalkozások 

adókedvezményben 

részesítése 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Felnőttképzés a 

tervezett 

gazdaságfejlesztési 

projektekhez 

kapcsolódóan 

Polgármester Saját forrás 2016- 

4. A szociális 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

A korai fejlesztés 

érdekében Biztos 

Kezdet Gyerekház 

működtetése 

Polgármester Hazai forrás 2016- 

Szakmaközi hálózat 

működtetése, 

szakmai műhelyek 

szervezése a 

jelzőrendszer 

sikeresebb 

működése 

érdekében 

Jegyző Nem releváns 2015- 

Szociális 

szakemberek 

képzése 

szociális 

intézmény 

vezetője 

Saját forrás 2016- 
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5.3.1.3 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések  

A Bácsalmáson található szegregált területek mindegyike városszerkezetileg is szegregált 
területen helyezkedk el: a szegregátum a város szélén, a veszélyeztetett területek pedig a 
külterületeken találhatóak. A külterületeken szükséges a hiányzó infrastruktúrák kiépítése. 
Mindhárom területen vannak az életveszélyes állapothoz közeli ingatlanok. Ezek bontásával, a 
családok integrált környezetben található bérlakásokban történő elhelyezésével és családsegítők 
általi mentorálással segíteni kell ezen családok lakhatását. 

A közműszolgáltatókkal együttműködve kártyás mérőórák kihelyezését szükséges 
kezdeményezni azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az 
ingatlanokról. 

 

17. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, szegregátum specifikus intézkedései 

Szegregátum 

sorszáma 

Konkrét 

intézkedés/ 

beavatkozás 

Érintett terület 

specifikus cél 

Felelős 

partner 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

Szegr. 2., 3. Hiányzó 

infrastruktúra 

kiépítése 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgármester Saját forrás 2016-2020 

Szegr. 1., 2., 

3. 

Az életveszélyes, 

leromlott állagú 

épületek 

lebontása, a 

családok 

bérlakásokban 

történő 

elhelyezése 

A szegregáció 

oldása 

polgármester Saját forrás 2016- 

Szegr. 1., 2., 

3. 

Bérlakások 

kialakítása 

integrált 

lakókörnyezetben 

A szegregáció 

oldása 

polgármester Saját forrás 2016- 

Szegr. 1., 2., 

3. 

A bérlakásokba 

költöző családok 

támogatása 

szociális 

mentorokkal 

A szegregáció 

oldása 

polgármester Saját forrás 2016- 

Szegr. 1., 2., 

3. 

Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

Az elvárható 

életminőséghez 

szükséges 

feltételek 

elősegítése 

szociális 

intézmény 

vezetője 

Saját forrás 2015- 
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5.3.1.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

 

18. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Anti-diszkriminációs 

jelzőrendszer működtetése 

X X X X X X X X X 

Nyári napközi biztosítása X X X X X X X X X 

Alacsony státuszú lakosokat 

foglalkoztató vállalkozások 

adókedvezményben 

részesítése 

X X X X X X X X X 

Felnőttképzés  X X X X X X X X 

A korai fejlesztés érdekében 

Biztos Kezdet Gyerekház 

működtetése 

 X X X X X X X X 

Szakmaközi hálózat 

működtetése, szakmai 

műhelyek szervezése a 

jelzőrendszer sikeresebb 

működése érdekében 

X X X X X X X X X 

Szociális szakemberek 

képzése 

 X X X X X X X X 

Bérlakások kialakítása 

integrált lakókörnyezetben 

 X X X X X X X X 

Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

X X X X X X X X X 

A bérlakásokba költöző 

családok támogatása 

 X X X X X X X X 
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5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére 

hozott intézkedések 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás 
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához 
járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és 
a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. 

A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. 
Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges 
formáit. A Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzatot bevonjuk ezen folyamatokba.  

A közösségi térként és szociális, oktatási célra is használt épületet integrált lakókörnyezetben 
alakítjuk ki, hogy biztosítsuk a többségi társadalom tagjainak a részvételét a szolgáltatásokban. A 
különböző fejlesztések fizikai megközelíthetőségének tervezése elengedhetetlen a mindenki 
számára biztosított hozzáférés érdekében. 
Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló 
esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a 
hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására. A stratégiában definiált fejlesztések nem járulnak 
hozzá a szegregáció erősödéséhez, vagy konzerválódásához. 

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 

mérséklésére teendő intézkedések 

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a 
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a 
legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az 
eladósodás és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése. 

A legtöbb önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut 
forrás. A településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az 
önkormányzatnak, annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön. A rossz 
szociális helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az 
alapfeltétele a család jobb helyzetbe kerülésének. A lakhatási programok megvalósításánál 
elsődleges szempont megakadályozni, hogy a legszegényebbek egy tömbbe lakjanak, mivel ez 
gettósodási folyamatot indít el. Szegregálódási folyamatokat indíthat el, ha egy városrész 
leromlása elindul, az önkormányzat felelőssége, hogy ha ezt észleli, gyorsan reagáljon. Az 
önkormányzatban, ha valóban kialakul a tulajdonosi szemlélet, mindent el fog követni, hogy a 
leromló területek további pusztulását megállítsa. Ennek egyik eszköze lehet a hiányzó 
közszolgáltatások elérhetővé tétele, akár azok átszervezésével. 

A fentebb jelzett problémák és lehetséges megoldások – az integrált oktatás kivételével – 
forrásigényesek, ezért az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső, 
leginkább pályázati forrásokat, amelyek segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő 
családjait tudja támogatni.  

A szegregátumok létrejötte részben spontán folyamat eredménye. A jelenlegi városfejlesztési 
elképzelések szerint nem ismert olyan beavatkozás, amely a területeken az ingatlanok 
nagyszámú bontását követelné meg, ezzel esetlegesen hozzájárulva újabb szegregátumok 
létrejöttéhez. A fiatal családok lakhatáshoz jutásának elősegítése érdekében bérlakásokat 
alakítunk ki. A beóvodázáskor az óvodai feladatellátási helyek között a HH és HHH gyermekek 
egyenletes elosztását biztosítjuk. A településen más ágazatot érintő szegregációs 
mechanizmusok nem ismertek.  
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5.3.4 Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon 

követése – monitoring 

Az önkormányzat Integrációs kerekasztalt hoz létre. A Kerekasztal tagjai közé meghívja a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot, a program megvalósításába bevont (szociális, köznevelési) 
intézmények vezetőit, illetve a releváns civil szervezeteket. A Kerekasztal látja el a Programban 
leírt tervezett intézkedések monitoringját is.  

A Kerekasztal folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek 
véleményének kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel 
kapcsolatos elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes 
intézkedések felelősei félévente beszámolnak a képviselőtestületnek. A Kerekasztal monitoring 
munkája kiterjed az egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.  

Bácsalmás Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve 
kötelezettséget vállal az Anti-szegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesítésére. A 
fennhatósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, hogy 
döntéseik, tevékenységük során a kialakult területi és/vagy etnikai szegregációs folyamatok 
megfordítására kell, törekedjenek, azok a szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő. 
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6 A stratégia külső és belső összefüggései 

6.1 Külső összefüggések 

6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében 
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak: 

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

akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

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

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

előmozdítása; 
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 
(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem; 
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. 

Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz a 19. táblázat mutatja be. Egy tervezett fejlesztés természetszerűleg 
egyszerre több tematikus cél megvalósításához is hozzájárul, így egyes EU tematikus célok és 
hozzájuk tartozó beruházási prioritások több tematikus célhoz is kapcsolódnak egyszerre. 
Bácsalmás városa a gazdaság- és az ökoturizmus fejlesztését emelte ki fő fejlesztési irányként, 
így az alapvetően az ezen célok megvalósítását támogató EU tematikus célok és hozzájuk 
tartozó beruházási prioritások kerültek a 19. táblázatban bemutatásra, de megjelennek az egyéb 
célok megvalósítását célzó beruházási prioritások is. Ahhoz, hogy a kapcsolódások teljesen 
átláthatóak legyenek, ismerni kell az egyes tematikus célok mögött meghúzódó tervezett 
fejlesztési elképzeléseket, amelyeket a 4.4-es fejezet tartalmaz. 
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19. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez 
és beruházási prioritásokhoz 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

T1. Helyi gazdaság fejlesztése (1) a kutatás, a technológiai 

fejlesztés és az innováció 

erősítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) az IKT-hoz való 

b) a vállalkozások K+I beruházásainak 

előmozdítása, valamint a 

vállalkozások, a kutatási és fejlesztési 

központok és a felsőoktatási ágazat 

közötti kapcsolatok és szinergiák 

létrehozása, különös tekintettel a 

termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a 

technológiaátadásba, a társadalmi 

innovációba, az ökoinnovációba és a 

közszolgálati alkalmazásokba, a 

keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, 

a klaszterekbe és az intelligens 

specializáció általi nyílt innovációba 

történő beruházásokra, továbbá a 

technológiai és alkalmazott kutatás, a 

kísérleti programok, a korai 

termékhitelesítési intézkedések, az 

alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és próbagyártásának 

támogatása, valamint az általános célú 

technológiák terjesztése (ERFA); 

(1) a tudásátadás és az innováció 

előmozdítása a mezőgazdaságban, az 

erdőgazdálkodásban és a vidéki 

térségekben, különös tekintettel a 

következő területekre (EMVA): 

a) az innovációnak, az 

együttműködésnek és a tudásbázis 

gyarapításának az ösztönzése a vidéki 

térségekben; 

b) a kapcsolatok erősítése a 

mezőgazdaság, az élelmiszer- 

termelés és az erdőgazdálkodás, 

valamint a kutatás és az innováció 

között, egyebek mellett a 

környezetgazdálkodás és a környezeti 

teljesítmény javítása céljából; 

c) az egész életen át tartó tanulás és a 

szakképzés előmozdítása a 

mezőgazdasági és az erdészeti 

ágazatban 

 

 

a) a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

hozzáférésnek, azok 

használatának és 

minőségének a javítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) a kkv-k, (az EMVA 

esetében) a 

mezőgazdasági, illetve (az 

ETHA esetében) a halászati 

és akvakultúra-ágazat 

versenyképességének a 

növelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagy sebességű hálózatok kiépítése, 

és a digitális gazdaság új 

technológiáinak és hálózatai 

alkalmazásának támogatása (ERFA); 

b) az IKT-termékek és szolgáltatások, 

az e-kereskedelem továbbfejlesztése 

és az IKT iránti kereslet fokozása 

(ERFA); 

c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az 

e-befogadás és az e-egészségügy IKT 

alkalmazásainak megerősítése (ERFA) 

 

 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 

különösen az új ötletek gazdasági 

hasznosításának megkönnyítése, 

valamint új cégek alapításának – 

többek között üzleti inkubátorházak 

segítségével történő – ösztönzése 

(ERFA); 

c) a korszerű termék- és 

szolgáltatásfejlesztési képességek 

megteremtésének és bővítésének 

támogatása (ERFA); 

d) a kkv-k abban való segítése, hogy 

növekedni tudjanak a regionális, 

nemzeti és nemzetközi piacokon, és 

hogy az innovációs folyamatokban 

részt tudjanak venni (ERFA) 

(2) a mezőgazdasági üzemek 

életképességének javítása és a 

versenyképesség fokozása valamennyi 

régióban és a mezőgazdasági termelés 

valamennyi típusa esetében, valamint 

az innovatív gazdálkodási technológiák 

és a fenntartható erdőgazdálkodás 

előmozdítása, különös tekintettel a 

következő területekre (EMVA): 

a) valamennyi mezőgazdasági üzem 

gazdasági teljesítményének javítása, 

valamint a mezőgazdasági üzemek 

szerkezetátalakításának és 

korszerűsítésének a megkönnyítése, 

mindenekelőtt a piaci jelenlét, a 

piacorientáltság, és a mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikálásának 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé 

történő elmozdulás 

támogatás minden 

ágazatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) a környezet megóvása 

és védelme és az erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

fokozása céljából; 

b) a megfelelően képzett 

mezőgazdasági termelők 

mezőgazdasági ágazatba való 

belépésének megkönnyítése és ezen 

belül is különösen a generációs 

megújulás elősegítése; 

(3) az élelmiszerlánc szervezésének – 

többek között a mezőgazdasági 

termékek feldolgozásának és 

forgalmazásának, az állatjólétnek és a 

mezőgazdaság terén alkalmazott 

kockázatkezelésnek – az 

előmozdítása, különös tekintettel a 

következő területekre (EMVA): 

a) az elsődleges termelők 

versenyképességének javítása, 

mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb 

módon integrálják őket az agrár-

élelmiszeripari láncba a 

minőségrendszerek révén, a 

mezőgazdasági termékek értékének 

növelése, valamint a helyi piacokon, a 

rövid ellátási láncokban, továbbá a 

termelői csoportokban és 

szervezetekben és a szakmaközi 

szervezetekben folytatott promóció 

 

 

b) a vállalatokban az 

energiahatékonyság és a megújuló 

energia használatának elősegítése 

(ERFA és KA); 

c) az energiahatékonyság, az 

intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának 

támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a 

középületeket és a lakóépületeket is 

(ERFA és KA) 

 

 

c) a természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, elősegítése és 

fejlesztése (ERFA); 

(5) az erőforrás-hatékonyság 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

előmozdítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) a fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

előmozdítása, valamint a 

karbonszegény és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenállóképes 

gazdaság irányába történő elmozdulás 

támogatása a mezőgazdasági, az 

élelmiszeripari és az erdészeti 

ágazatban, különös tekintettel a 

következő területekre (EMVA): 

a) a mezőgazdaság általi 

vízfelhasználás hatékonyságának 

fokozása; 

b) a mezőgazdaság és az élelmiszer-

feldolgozó iparág általi 

energiafelhasználás hatékonyságának 

fokozása; 

c) a megújuló energiaforrások, a 

melléktermékek, a hulladékok, a 

maradékanyagok és más, nem 

élelmiszer jellegű nyersanyagok 

biogazdasági célokra történő 

átadásának és felhasználásának 

megkönnyítése 

 

 

a) üzleti inkubátorházak 

létrehozásának támogatása, valamint 

az önfoglalkoztatás, a 

mikrovállalkozások és a cégalapítás 

beruházásokkal való támogatása 

(ERFA); 

b) a foglalkoztatásbarát növekedés 

elősegítése a saját belső potenciál 

kifejlesztése által, az adott területeket 

érintő területi stratégia részeként, 

beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint az egyes 

természeti és kulturális erőforrások 

fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását (ERFA); 

c) helyi fejlesztési kezdeményezések 

és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó 

struktúrák támogatása munkahelyek 

teremtése érdekében, amennyiben 

ezek a tevékenységek a(z) 

1304/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, valamint a 

hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

küzdelem 

kívül esnek (ERFA); 

d) beruházás a foglalkoztatási 

szolgálatok infrastruktúrájába (ERFA); 

i. az álláskeresők és az inaktív 

személyek – többek között a tartós 

munkanélküliek és a munkaerőpiactól 

távol esők – foglalkoztatáshoz való 

hozzáférése, többek között a helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és a 

munkavállalói mobilitás ösztönzése 

révén is (ESZA); 

iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói 

készség és vállalkozások, közöttük 

innovatív mikro-, kis- és 

középvállalkozások létrehozása 

(ESZA); 

v. a munkavállalók, vállalkozások és 

vállalkozók alkalmazkodása a 

megváltozott körülményekhez (ESZA); 

vii. a munkaerő-piaci intézmények, 

például az állami és magán 

foglalkoztatási szolgáltatások 

modernizálása, és a munkaerő-piaci 

igényekhez való igazodás javítása, 

többek között a munkavállalók 

transznacionális mobilitását ösztönző 

intézkedések, valamint a mobilitási 

programok és az intézmények és az 

érdekeltek közötti együttműködés 

javítása révén (ESZA) 

 

 

c) a szociális vállalkozások támogatása 

(ERFA); 

d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiák keretében végzett 

beruházások (ERFA és ESZA); 

a) a diverzifikálásnak, kisvállalkozások 

alapításának és fejlesztésének, 

valamint a munkahelyteremtésnek a 

megkönnyítése (EMVA); 

b) a helyi fejlesztés előmozdítása a 

vidéki térségekben (EMVA); 

c) az információs és kommunikációs 

technológiák hozzáférhetőbbé tétele, 

használatuk előmozdítása, és 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

minőségük javítása a vidéki 

térségekben (EMVA); 

v) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

megkönnyítése érdekében a 

társadalmi vállalkozói szellem, a 

társadalmi vállalkozásokba történő 

szakmai integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása 

(ESZA) 

T2. Szabadidős, rekreációs és 
kulturális tevékenységek 
fejlesztése 

(6) a környezet megóvása 

és védelme és az erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

 

 

(8) a fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

 

 

(9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, valamint a 

hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

küzdelem 

c) a természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, elősegítése és 

fejlesztése (ERFA); 

 

 

 

 

vi. aktív és egészséges idősödés 

(ESZA) 

 

 

 

 

 

a) beruházás a nemzeti, regionális és 

helyi fejlődést szolgáló egészségügyi 

és szociális infrastruktúrába, az 

egészségügyi státuszbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a 

társadalmi befogadás elősegítése a 

szociális, kulturális és szórakozási 

szolgáltatások segítségével valamint 

átállás az intézményi szolgáltatásokról 

a közösségi alapú szolgáltatásokra 

(ERFA); 

b) a városi és vidéki területeken élő, 

rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági 

és társadalmi fellendülésének 

támogatása (ERFA); 

d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiák keretében végzett 

beruházások (ERFA és ESZA); 

ii. a marginalizálódott közösségek – 

például a romák – társadalmi-

gazdasági integrációja (ESZA) 

T3. Élethosszig tartó tanulás, (2) az IKT-hoz való c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

művelődés támogatása hozzáférésnek, azok 

használatának és 

minőségének a javítása 

 

 

(10) az oktatásba, és a 

képzésbe, többek között a 

szakképzésbe történő 

beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész 

életen át tartó tanulás 

érdekében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-befogadás és az e-egészségügy IKT 

alkalmazásainak megerősítése (ERFA) 

 

 

 

i. a korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a korai iskolaelhagyás 

megelőzése, valamint a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

előmozdítása a koragyermekkori 

nevelésben, az alap- és középfokú 

oktatásban, ideértve az oktatásba való 

visszatérést ösztönző formális, 

informális és nem formális tanulási 

formákat is (ESZA); 

ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő 

szintű oktatás minőségének, 

hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az 

oktatásban való részvétel növelése 

érdekében, különösen a hátrányos 

helyzetű csoportok számára (ESZA); 

iii. az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeihez való egyenlő 

hozzáférés javítása minden korcsoport 

számára formális, informális és nem 

formális módon egyaránt, a 

munkavállalók ismereteinek, 

készségeinek és kompetenciáinak 

naprakésszé tétele, valamint a 

rugalmas tanulási formák 

előmozdítása, többek között a 

pályaorientáció és a megszerzett 

kompetenciák elismerése révén 

(ESZA); 

iv. az oktatási és képzési rendszerek 

munkaerő-piaci igényekhez való 

igazodásának javítása, a tanulásból a 

munkába történő átmenet 

megkönnyítése, a szakmai oktatás és 

a képzési rendszerek megerősítése és 

minőségének javítása többek között a 

készségek iránti igény előrejelzésén 

alapuló mechanizmusok, a tananyagok 

kiigazítása, a munkaalapú tanulási 

rendszerek – beleértve a duális 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

 

 

 

 

 

(11) a hatóságok és az 

érdekelt felek intézményi 

kapacitásának javítása és 

hatékony közigazgatáshoz 

történő hozzájárulás 

tanulási rendszereket és a 

tanulószerződéses gyakorlati 

képzéseket – létrehozása és 

továbbfejlesztése (ESZA) 

 

 

ii. az oktatással, az egész életen át 

tartó tanulással és a képzéssel 

foglalkozó politikák, valamint a 

foglalkoztatási és szociálpolitika 

kidolgozásában érintett valamennyi 

érdekelt kapacitásának kiépítése 

többek között a nemzeti, regionális és 

helyi szintű reformok ösztönzését célzó 

ágazati és területi paktumok révén 

(ESZA) 

T4. Egészségügyi- és szociális 
ellátások fejlesztése 

(2) az IKT-hoz való 

hozzáférésnek, azok 

használatának és 

minőségének a javítása 

 

 

(4) az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé 

történő elmozdulás 

támogatás minden 

ágazatban 

 

 

 

 

(8) a fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az 

e-befogadás és az e-egészségügy IKT 

alkalmazásainak megerősítése (ERFA) 

 

 

 

c) az energiahatékonyság, az 

intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának 

támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a 

középületeket és a lakóépületeket is 

(ERFA) 

 

 

ii. a fiatalok, különösen a nem 

foglalkoztatottak, oktatásban és 

képzésben nem részesülők, közöttük a 

társadalmi kirekesztés kockázatának 

kitett és a marginalizálódott 

közösségekből jövő fiatalok 

fenntartható munkaerő-piaci 

integrációja, többek között az ifjúsági 

garancia végrehajtása révén (ESZA); 

iv. a nemek közötti egyenlőség minden 

területen, többek között a 

foglalkoztatáshoz való hozzáférés és a 

munkahelyi előmenetel terén, a munka 

és a magánélet összeegyeztetése és 

az „azonos munkáért azonos bér” 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

 

 

 

 

(9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, valamint a 

hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

küzdelem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvének előmozdítása (ESZA); 

vi. aktív és egészséges idősödés 

(ESZA) 

 

 

a) a nemzeti, regionális és helyi 

fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő 

beruházás, az egészségi állapotbeli 

egyenlőtlenségek csökkentése, a 

társadalmi, kulturális és rekreációs 

szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

megteremtésével a társadalmi 

befogadás előmozdítása, valamint az 

intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra való 

átállás (ERFA); 

b) a városi és vidéki területeken élő, 

rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági 

és társadalmi fellendülésének 

támogatása (ERFA); 

c) a szociális vállalkozások támogatása 

(ERFA); 

d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiák keretében végzett 

beruházások (ERFA és ESZA); 

i. az aktív befogadás, többek között az 

esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a 

foglalkoztathatóság javítása érdekében 

(ESZA); 

ii. a marginalizálódott közösségek – 

például a romák – társadalmi-

gazdasági integrációja (ESZA); 

iii. a hátrányos megkülönböztetés 

valamennyi formája elleni küzdelem és 

az esélyegyenlőség előmozdítása 

(ESZA); 

iv. a megfizethető, fenntartható és 

minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés biztosítása, beleértve az 

egészségügyi szolgáltatásokat és a 

közérdekű szociális szolgáltatásokat 

(ESZA);  

v. a foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
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ITS DA Konzorcium 

 
 

 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) az oktatásba, és a 

képzésbe, többek között a 

szakképzésbe történő 

beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész 

életen át tartó tanulás 

érdekében; 

megkönnyítése érdekében a 

társadalmi vállalkozói szellem, a 

társadalmi vállalkozásokba történő 

szakmai integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása 

(ESZA) 

 

 

i. a korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a korai iskolaelhagyás 

megelőzése, valamint a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 

előmozdítása a koragyermekkori 

nevelésben, az alap- és középfokú 

oktatásban, ideértve az oktatásba való 

visszatérést ösztönző formális, 

informális és nem formális tanulási 

formákat is (ESZA) 

T5.  Települési környezet, 
infrastruktúra fejlesztése 

(2) az IKT-hoz való 

hozzáférésnek, azok 

használatának és 

minőségének a javítása 

 

 

 

(4) az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé 

történő elmozdulás 

támogatása minden 

ágazatban 

 

 

 

 

(6) a környezet megóvása 

és védelme és az erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

 

 

 

 

 

 

 

a) a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és 

nagy sebességű hálózatok kiépítése, 

és a digitális gazdaság új 

technológiáinak és hálózatai 

alkalmazásának támogatása (ERFA) 

 

 

c) az energiahatékonyság, az 

intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának 

támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban, beleértve a 

középületeket és a lakóépületeket is 

(ERFA és KA) 

 

 

a) a hulladékágazatba történő 

beruházás az uniós környezeti 

vívmányok követelményeinek való 

megfelelés és a tagállamok által 

megállapított, e követelményeken 

túlmutató beruházási igények 

kielégítése érdekében (ERFA és KA);  

b) a vízgazdálkodási ágazatba történő 

beruházás az uniós környezeti 

vívmányok követelményeinek való 

megfelelés, és a tagállamok által 

megállapított, e követelményeken 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) a fenntartható 

közlekedés előmozdítása 

és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban; 

 

 

 

 

túlmutató beruházási igények 

kielégítése érdekében (ERFA és KA); 

c) a természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, elősegítése és 

fejlesztése (ERFA); 

d) a biológiai sokféleség és a talaj 

megóvása és helyreállítása és az 

ökoszisztéma-szolgáltatások 

elősegítése, többek között a Natura 

2000 és a zöld infrastruktúrák révén 

(ERFA és KA); 

e) a városi környezetfejlesztést, a 

városok megújítását, a rozsdaövezetek 

(köztük az átalakuló használatú 

területek) helyreállítását és 

szennyezésmentesítését és a 

légszenynyezettség csökkentését 

célzó intézkedések, valamint a 

zajcsökkentési intézkedések 

támogatása (ERFA és KA); 

f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a 

vízgazdálkodási ágazatban, a talaj 

tekintetében vagy a légszennyezettség 

csökkentése területén a 

környezetvédelem és az erőforrás-

hatékonyság javítását szolgáló 

innovatív technológiák előmozdítása 

(ERFA); 

g) az erőforrás-hatékony gazdaságra 

való ipari átállás támogatása, a zöld 

növekedés, az ökoinnováció és a 

környezeti teljesítményirányítás a köz- 

és a magánszektorban történő 

előmozdítása (ERFA) 

 

 

b) a regionális mobilitás fokozása a 

másodrangú és harmadrangú 

csomópontok TEN-T infrastruktúrához 

– többek között a multimodális 

csomópontokhoz – történő 

kapcsolásával (ERFA);  

c) környezetbarát (többek között 

alacsony zajkibocsátású) és alacsony 

szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek, többek között belvízi és 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) a fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) a társadalmi befogadás 

előmozdítása és a 

szegénység, valamint a 

hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése 

és korszerűsítése, a fenntartható 

regionális és helyi mobilitás 

előmozdítása érdekében (ERFA és 

KA); 

d) átfogó, magas szintű és 

interoperábilis vasúti rendszerek 

kifejlesztése és helyreállítása, valamint 

zajcsökkentő intézkedések 

előmozdítása (ERFA és KA) 

 

 

a) üzleti inkubátorházak 

létrehozásának támogatása, valamint 

az önfoglalkoztatás, a 

mikrovállalkozások és a cégalapítás 

beruházásokkal való támogatása 

(ERFA); 

b) a foglalkoztatásbarát növekedés 

elősegítése a saját belső potenciál 

kifejlesztése által, az adott területeket 

érintő területi stratégia részeként, 

beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint az egyes 

természeti és kulturális erőforrások 

fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását (ERFA); 

i. az álláskeresők és az inaktív 

személyek – többek között a tartós 

munkanélküliek és a munkaerőpiactól 

távol esők – foglalkoztatáshoz való 

hozzáférése, többek között a helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és a 

munkavállalói mobilitás ösztönzése 

révén is (ESZA); 

vi. aktív és egészséges idősödés 

(ESZA) 

 

 

b) a városi és vidéki területeken élő, 

rászoruló közösségek fizikai 

rehabilitációjának, valamint gazdasági 

és társadalmi fellendülésének 

támogatása (ERFA); 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

küzdelem d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiák keretében végzett 

beruházások (ERFA és ESZA); 

ii. a marginalizálódott közösségek – 

például a romák – társadalmi-

gazdasági integrációja (ESZA); 

iii. a hátrányos megkülönböztetés 

valamennyi formája elleni küzdelem és 

az esélyegyenlőség előmozdítása 

(ESZA); 

b) a helyi fejlesztés előmozdítása a 

vidéki térségekben (EMVA) 

T6.  Határon átnyúló 
együttműködések 
erősítése 

(1) a kutatás, a technológiai 

fejlesztés és az innováció 

erősítése; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) a környezet megóvása 

és védelme és az erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása; 

 

 

 

 

 

 

b) a vállalkozások K+I beruházásainak 

előmozdítása, valamint a 

vállalkozások, a kutatási és fejlesztési 

központok és a felsőoktatási ágazat 

közötti kapcsolatok és szinergiák 

létrehozása, különös tekintettel a 

termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a 

technológiaátadásba, a társadalmi 

innovációba, az ökoinnovációba és a 

közszolgálati alkalmazásokba, a 

keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, 

a klaszterekbe és az intelligens 

specializáció általi nyílt innovációba 

történő beruházásokra, továbbá a 

technológiai és alkalmazott kutatás, a 

kísérleti programok, a korai 

termékhitelesítési intézkedések, az 

alaptechnológiák fejlett gyártási 

kapacitásának és próbagyártásának 

támogatása, valamint az általános célú 

technológiák terjesztése (ERFA); 

 

 

c) a természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, elősegítése és 

fejlesztése (ERFA); 

b) a vízgazdálkodási ágazatba történő 

beruházás az uniós környezeti 

vívmányok követelményeinek való 

megfelelés, és a tagállamok által 

megállapított, e követelményeken 

túlmutató beruházási igények 

kielégítése érdekében (ERFA és KA); 
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Kapcsolódó EU tematikus 

célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

 

(7) a fenntartható 

közlekedés előmozdítása 

és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) a hatóságok és az 

érdekelt felek intézményi 

kapacitásának javítása és 

hatékony közigazgatáshoz 

történő hozzájárulás 

 

b) a regionális mobilitás fokozása a 

másodrangú és harmadrangú 

csomópontok TEN-T infrastruktúrához 

– többek között a multimodális 

csomópontokhoz – történő 

kapcsolásával (ERFA);  

c) környezetbarát (többek között 

alacsony zajkibocsátású) és alacsony 

szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek, többek között belvízi és 

tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése 

és korszerűsítése, a fenntartható 

regionális és helyi mobilitás 

előmozdítása érdekében (ERFA és 

KA); 

d) átfogó, magas szintű és 

interoperábilis vasúti rendszerek 

kifejlesztése és helyreállítása, valamint 

zajcsökkentő intézkedések 

előmozdítása (ERFA és KA) 

 

 

Nem releváns. 

(Tervezett OP szerinti cél: 

Együttműködési tevékenységek 

támogatása a kultúra, szabadidő, sport 

és a természetvédelem területén) 
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6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

9. ábra: Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy 
hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom 
specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 

 Szakpolitikai célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

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

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

 Területi célok: 

 Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

 A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
elősegítése 

 Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

Bácsalmás város célrendszere az alábbiak szerint illeszkedik az OFTK céljaihoz: 

 

20. táblázat: Bácsalmás tematikus céljainak illeszkedése az OFTK céljaihoz 

ITS tematikus célok és 

részcélok 

OFTK célok 

 

Kapcsolódó átfogó 

célok 

Kapcsolódó szakpolitikai 

célok 

Kapcsolódó területi 

célok 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

1. Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

3. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható 

használata, értékeink 

megőrzése és 

környezetünk védelme 

4. Térségi 

potenciálokra 

 Versenyképes, 
innovatív gazdaság 

 Gyógyító 
Magyarország, 
egészséges 
társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

 Életképes vidék, 
egészséges 
élelmiszertermelés és –
ellátás 

 Kreatív 
tudástársadalom, 

 Vidéki térségek 
népességeltartó 
képességének 
növelése 

 Kiemelkedő táji 
értékű térségek 
fejlesztése 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönz

OFTK-hoz 
illeszkedés 
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ITS tematikus célok és 

részcélok 

OFTK célok 

 

Kapcsolódó átfogó 

célok 

Kapcsolódó szakpolitikai 

célok 

Kapcsolódó területi 

célok 

alapozott, fenntartható 

térszerkezet 

piacképes készségek, 
K+F+I 

 Értéktudatos és 
szolidáris 
öngondoskodó 
társadalom 

 Stratégiai erőforrások 
megőrzése, 
fenntartható 
használata, 
környezetünk védelme 

és elősegítése 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

2. Népesedési 

fordulat, egészséges 

és megújuló 

társadalom 

3. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható 

használata, értékeink 

megőrzése és 

környezetünk védelme 

 Gyógyító 
Magyarország, 
egészséges 
társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

 Jó állam, szolgáltató 
állam és biztonság  

 Stratégiai erőforrások 
megőrzése, 
fenntartható 
használata, 
környezetünk védelme 

 Kiemelkedő táji 
értékű térségek 
fejlesztése 

 Összekapcsolt 
terek: az 
elérhetőség és 
mobilitás 
biztosítása 

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

1.Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

2. Népesedési 

fordulat, egészséges 

és megújuló 

társadalom 

 Gyógyító 
Magyarország, 
egészséges 
társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

 Értéktudatos és 
szolidáris 
öngondoskodó 
társadalom 

 Jó állam, szolgáltató 
állam és biztonság 

 Vidéki térségek 
népességeltartó 
képességének 
növelése 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönz
és elősegítése 

 Összekapcsolt 
terek: az 
elérhetőség és 
mobilitás 
biztosítása 

T4. Egészségügyi- és 

szociális ellátások 

fejlesztése 

1.Értékteremtő, 

foglalkoztatást 

biztosító gazdasági 

fejlődés 

2. Népesedési 

fordulat, egészséges 

 Gyógyító 
Magyarország, 
egészséges 
társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

 Értéktudatos és 

 Vidéki térségek 
népességeltartó 
képességének 
növelése 

 Területi 
különbségek 
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ITS tematikus célok és 

részcélok 

OFTK célok 

 

Kapcsolódó átfogó 

célok 

Kapcsolódó szakpolitikai 

célok 

Kapcsolódó területi 

célok 

és megújuló 

társadalom 

szolidáris 
öngondoskodó 
társadalom 

 Jó állam, szolgáltató 
állam és biztonság 

csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönz
és elősegítése 

 Összekapcsolt 
terek: az 
elérhetőség és 
mobilitás 
biztosítása 

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

3. Természeti 

erőforrásaink 

fenntartható 

használata, értékeink 

megőrzése és 

környezetünk védelme 

4. Térségi 

potenciálokra 

alapozott, fenntartható 

térszerkezet 

 Stratégiai erőforrások 
megőrzése, 
fenntartható 
használata, 
környezetünk védelme 

 Kiemelkedő táji 
értékű térségek 
fejlesztése 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönz
és elősegítése 

 Összekapcsolt 
terek: az 
elérhetőség és 
mobilitás 
biztosítása 

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

4. Térségi 

potenciálokra 

alapozott, fenntartható 

térszerkezet 

 Stratégiai erőforrások 
megőrzése, 
fenntartható 
használata, 
környezetünk védelme 

 Területi 
különbségek 
csökkentése, 
térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönz
és elősegítése 

 

Bács-Kiskun megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési programja négy átfogó és három 
tematikus stratégiai célt jelöl ki. A tematikus stratégiai célok mellett öt területi cél került 
azonosításra 

Bácsalmás tematikus céljai az alábbiak szerint illeszkednek a megyei célokhoz (a mátrix 
belsejében a színek erőssége a kapcsolat erősségét jelzi, lásd a táblázatok alatt lévő 
jelmagyarázatot). A 21. táblázatban jelöltek szerint a megyei átfogó célok kb. ugyan olyan súllyal 
jelennek meg a települési céloknál. A megyei tematikus célok közül az élhető és életképes 
vidékhez kapcsolódik a legtöbb városi tematikus cél; a területi célok közül pedig leginkább a 
határon átnyúló kohézió erősítése jelenik meg. 

 

 

Megyei 
területfejlesztési 
koncepcióhoz / 
programhoz 
illeszkedés 
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21. táblázat: Bácsalmás tematikus céljainak illeszkedése a Bács-Kiskun megyei célokhoz 

ITS tematikus célok Megyei átfogó célok  

 A megye társadalmi-

gazdasági súlyának 

növelése a kárpát-

medencében és az 

európai térben inkluzív 

növekedés révén 

Az emberek és a 

környezet 

harmonikus 

együttélésének 

megteremtése 

Területi 

felzárkózás, 

a megye 

belső 

kohéziójának 

erősítése 

Egészséges és 

megújuló 

társadalom 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

    

T2. Szabadidős, 

rekreációs és kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

    

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

    

T4. Egészségügyi- és 

szociális ellátások 

fejlesztése 

    

T5. Települési környezet, 

infrastruktúra fejlesztése 

    

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

    

 

ITS tematikus célok Megyei tematikus célok 

 Gazdasági 

versenyképesség 

erősítése, innovatív 

gazdaság a KKV szektor 

megerősítésével 

Élhető és 

életképes vidék 

A megye belső kohézióját és 

makrotérségi integrációját 

szolgáló intézményi és 

infrastrukturális fejlesztések 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

   

T2. Szabadidős, rekreációs 

és kulturális tevékenységek 

fejlesztése 

   

T3. Élethosszig tartó tanulás, 

művelődés támogatása 

   

T4. Egészségügyi- és 

szociális ellátások fejlesztése 

   

T5. Települési környezet, 

infrastruktúra fejlesztése 

   

T6. Határon átnyúló 

együttműködések erősítése 
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ITS tematikus 

célok 

Megyei területi célok 

 Ter1 A táji 

jellemzőkre 

koncentráló 

integrált 

fejlesztések a 

Homokhátságon

, kiemelt 

figyelemmel a 

klímaváltozásra 

Ter2 

Kecskemét 

fejlesztési 

körzet 

dinamikus 

növekedését 

elősegítő 

fejlesztési 

stratégia 

megvalósítás

a 

Tem3 A megye 

belső 

kohézióját és 

makrotérségi 

integrációját 

szolgáló 

intézményi és 

infrastrukturáli

s fejlesztések 

Ter4 A Duna-

mente 

logisztikai 

potenciáljána

k kiaknázását 

szolgáló 

integrált 

fejlesztések 

Ter 5 A határ-

menti térségek 

határon átnyúló 

szervezeti és 

térkapcsolatair

a alapozó 

kohézió erősítő 

fejlesztések 

T1. Helyi 

gazdaság 

fejlesztése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T3. Élethosszig 

tartó tanulás, 

művelődés 

támogatása 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T4. 

Egészségügyi- és 

szociális 

ellátások 

fejlesztése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

T6. Határon 

átnyúló 

együttműködése

k erősítése 

Nem releváns! Nem releváns!  Nem releváns!  

Forrás: Saját szerkesztés 2015. 

 

Jelmagyarázat: 

Gyenge kapcsolat  

Közepes mértékű kapcsolat  

Erős kapcsolat  
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2009-ben került közzétételre „A Duna-vízgyőjtő magyarországi része VÍZGYŐJTŐ-
GAZDÁLKODÁSI TERV”, azaz Országos Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv (továbbiakban OVGT), 
mely az alábbiakat fogalmazza meg a felszíni- és felszín alatti víztestek jó állapotának elérése 
és megtartása érdekében. 

„A víz életünk nélkülözhetetlen feltétele. A vizek, különösen az édesvizek léte, használata 
életünk egyik legfontosabb tényezője, amely miután nem korlátlanul áll rendelkezésünkre 
költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize, valamint a felszín alatti víz nemcsak 
természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és ráfordítási 
lehetőségeket kínál. 

Miután ez az erőforrás nem áll korlátlanul a rendelkezésünkre, ahhoz, hogy a jövőben is 
mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és a folyók, tavak tájaink, életünk meghatározó elemei 
maradhassanak, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és a felszín alatti vizek megóvásáért, 
állapotuk javításáért. Ez a felismerés vezetett az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz 
Keretirányelvnek” (2000/60/EK irányelve, továbbiakban VKI) kidolgozásához, mely 2000. 
december 22-én lépett hatályba. 

Magyarország és Baja város is - elhelyezkedése miatt – alapvetően érdekelt abban is, hogy a 
Duna nemzetközi vízgyűjtő kerületben mielőbb teljesüljenek a VKI célkitűzései. 

A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” 
kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a 
vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. 

A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők: 

 a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 
 a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 
 a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 
 a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása, 
 az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése. 

A célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (továbbiakban 
VGT) foglalja össze. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza az összes szükséges információt, amely a 
víztestekről rendelkezésre áll, az állapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémák 
jelentkeznek a tervezési területen és ennek milyen okai azonosíthatók, továbbá, hogy milyen 
környezeti célokat tűzhetünk ki, és ezek eléréséhez milyen műszaki és szabályozási 
intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzőkre van szükség.  

A VKI gyökeres szemléletváltozást jelent a vízgazdálkodás területén. A vízgyűjtő-gazdálkodási 
terv elsősorban azoknak a szabályozásoknak és programoknak az összefoglalása, amelyek 
biztosítják a környezeti célkitűzések elérését (azaz a jó ökológiai, kémiai és mennyiségi állapot 
elérését). A VGT nem kiviteli terv, hanem a vizek állapotát feltáró és annak „jó állapot”-ba 
hozását megalapozó koncepcionális és stratégiai terv. Célja az optimális intézkedések átfogó 
(műszaki, szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) ismertetése, amely meghatározza 
az intézményi feladatokat, és amely alapján folytathatók, illetve elindíthatók a megvalósítást 
szolgáló programok.”2 

                                                           
2 Forrás: MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett „A Duna-vízgyűjtő 

magyarországi része VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV” dokumentumának összefoglaló, rövidített változata (2010. február) 

Országos Vízgyűjtő-
Gazdálkodási 
Tervhez való 
illeszkedés 
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A bácsalmási stratégiában kialakított célok és tervezett fejlesztési projektek meghatározásakor 
figyelembe vételre kerültek a VKI és az OVGT által megjelölt fő célkitűzés, azaz a víztestek jó 
állapotának elérése és megtartása környezeti célkitűzés, valamint az ennek elérését célzó 
intézkedések.  

A tervezett fejlesztések közül elsősorban a „Csapadék- és belvíz-elvezetés rendszerének 
fejlesztése (I. és II. ütem)”, a „Járdák és vízelvezető árkok felújítása”, „Mezőgazdasági öntözőfürt 
infrastruktúrájának létrehozása”, a „Tudásfejlesztés alapú turizmus kiépítése” megnevezésű 
projektek támogatják leginkább az OVGT-ben megjelölt célok elérését.  

A jövőképben megjelölt „fenntarthatóság igénye”, „a tiszta és egészséges környezet igénye” 
mindenképpen illeszkedik az OVGT céljaihoz. 

Az átfogó célok közül leginkább a 2. illeszkedik az OVGT céljaihoz; a tematikus célok közül pedig 
a T2. (Szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek fejlesztése) és a T5. (Települési 
környezet, infrastruktúra fejlesztése). 

Az ITS célok leginkább a 8.2. Tápanyag és szervesanyag terhelések csökkentését célzó 
intézkedésekhez, úgymint 8.2.1. Településekről összegyűjtött kommunális szennyvizek 
elvezetése, tisztítása, elhelyezése; és a 8.2.2 Településekről származó egyéb szennyezésekkel 
kapcsolatos intézkedésekhez. illeszkednek, továbbá a 8.3. Egyéb szennyezésének megelőzése, 
illetve a szennyezések kárelhárítása, a 8.4 vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát 
javító intézkedésekhez, a 8.5. Fenntartható vízhasználatok, a 8.6. Megfelelő ivóvízminőséget 
biztosító intézkedésekhez, a 8.7 Vizes élőhelyekre és védett területekre vonatkozó egyedi 
intézkedésekhez. 

Az OVGT 2013-2015. évi felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, melynek várható befejezési 
határideje 2015. december 31. A tervezett projektek kidolgozását, előkészítését ezen módosított 
dokumentumban foglaltak figyelembe vételével javasolt végezni, szükség esetén javasolt a jelen 
ITS-ben megfogalmazott célok felülvizsgálatát elvégezni. 

 

 

6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való 

kapcsolat 

 

6.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

A településrendezési eszközöket tekintve Bácsalmás az alábbiakkal rendelkezik: 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat és 
szabályozási tervet, a 16/2009. (X. 07.) rendeletében fogadott el. 

 

Bácsalmás város Településszerkezeti Tervének 2014-ben készült egy aktualizált munkaközi 
változata. Az igényeknek megfelelően kijelöl új gazdasági - kereskedelmi - szolgáltató területeket, 
a településközpont vegyes területeket bővítésre javasolja a történeti főutcák mentén, valamint a 
tanyákat különleges beépítésre szánt területbe javasolta sorolni. 

 
Ezek együttesen a településrendezési eszközökhöz (TRT). 
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A fenti célokhoz az ITS alábbi céljai illeszkednek: 

1. Átfogó cél: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése, megerősítése, 
fejlesztése 

Ezen átfogó cél a város által meghatározott több kitörési pontot célzó fejlesztési irányokat jelöl ki, 
úgymint a gazdaságfejlesztést, a turizmusfejlesztést, valamint az ezeket kiszolgáló, támogató 
infrastrukturális (főként közlekedési és gazdasági) fejlesztéseket.  

Ezen fejlesztési irányok elsősorban a város versenyképességét hivatottak elősegíteni, a 
gazdaság fejlesztésével (infrastrukturális beruházások, pl. utak fejlesztése, feltáró utak 
létrehozása, kikötő fejlesztés) valamint a szolgáltatási és turisztikai szektorban biztosítanak újabb 
munkahelyeket. 

2. Átfogó cél: Életminőség javítása, élhető vidéki városi környezet megteremtése 

Ez az átfogó cél támogatni tudja mind az első, mind pedig a második átfogó cél megvalósítását 
is. Egészségügy, oktatás, szociális terület, közigazgatás, közösségi, kulturális élet, sport, 
rekreáció és az ezeket biztosító intézménye k fejlesztését irányozza elő kiegészítve az erre 
közvetetten ható tényezők (települési zöldfelületek, közterületek, közművek, vonalas 
infrastruktúrák állapota, kapcsolata, hálózata) fejlesztését is a környezet- és energiatudatosság 
jegyében. A jövőkép egészének megvalósulásához hozzá tud járulni a 3. átfogó cél, hiszen a 
helyi fejlődik a gazdaság erősödik Bácsalmás versenyképessége. Az ITS jövőképe és 
célrendszere maximálisan illeszkedik a Koncepcióban megjelölt távlati célokhoz és fejlesztési 
prioritásokhoz.  

Az életminőségre közvetlen pozitív hatással bír a települési központból való magas forgalom 
terhelésű utak kiváltása, vagy az Európa egyik egészségcentruma beruházás megvalósítása is. 

3. Átfogó cél: Bácsalmás járásközponti és térségszervező képességének 
megerősítése 

Ezen átfogó cél erősíti a gazdasági fejlesztések megvalósulását. Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal, a járás eszközrendszerének, infrastruktúrájának, fejlesztését irányozza elő a környezet- 
és energiatudatosság jegyében. 

Tematikus célok: 

Helyi adottságokra épülő gazdaság- és turizmusfejlesztés  

Ennek érdekében lakóterületi, gazdasági területi, üdülőterületi és intézményi fejlesztések 
lehetőségét teremtik meg a településrendezési eszközök nagy hangsúlyt helyez a turisztikai 
vonzerőt erősítő különleges övezetek kialakítására (3-tó vidéke turisztikai koncepció).  

Társadalmi megújuló-képesség támogatása  

Ennek érdekében természetjárást, rekreációt, sportolási célú területeket, turizmusfejlesztést és 
intézményi fejlesztést biztosítanak a településrendezési eszközök. 

A célok elérését megalapozó, kiszolgáló infrastruktúra, fenntartható közlekedés  

Az ITS Természettel, épített környezeti értékekkel harmonizáló városi környezetalakítás 
tematikus célja igazodik a településfejlesztési koncepcióban megjelölt alábbi távlati célokhoz és 
fejlesztési prioritásokhoz: 

 a város jelenlegi értékeinek megőrzése, a fenntartható fejlődés biztosítása (távlati cél); 

 a város társadalmának felemelkedése, az életszínvonal, az életminőség javítása 
(távlati cél); 
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 az idegenforgalom fejlesztése (fejlesztési prioritás); 

 az infrastruktúra fejlesztése (fejlesztési prioritás). 

6.1.3.2 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

Az ITS elkészítésével egyidejűleg készíti Bácsalmás város Önkormányzata a 2014-2019 ciklusra 
vonatkozó Gazdasági programját. AZ ITS-ben megfogalmazott jövőkép és a gazdasági 
programban található jövőkép azonos elképzelések mentén körvonalzódnak. 

A város hosszú távú jövőképe egy olyan, a lakóit megtartani képes kisváros, amely a 
lakosságának magas szintű életminőséget biztosít. Ennek érdekében jelentős feladatok a 
munkahelyteremtés, a helyi vállalkozások megerősítése, újak letelepítése, mely hozzájárul a 
fiatal népesség megtartásához. A város és környezetének értékei megfelelő alapot biztosítanak a 
turizmus fejlesztésére, a másik kiemelt fejlesztési terület pedig a városi közszolgáltatások és 
infrastruktúra színvonalának növelése. 

 

22. táblázat: Bácsalmás célrendszerének illeszkedése a Gazdasági programhoz 

ITS tematikus célok és részcélok Gazdasági program céljai 

T1. Helyi gazdaság fejlesztése  Ipari terület létrehozása, infrastrukturális 
fejlesztése; 

 Mezőgazdasági jellegű, tanyasi turizmus 
kialakítása; 

 Tanuszoda, gyógymedencék fejlesztése a 
strand területén; 

 Helyi termékek előállítása, feldolgozás, 
népszerűsítése. 

T2. Szabadidős, rekreációs és kulturális 

tevékenységek fejlesztése 

 Turisztikai attrakció kialakítása; 

 Kulturális, hagyományőrző rendezvények, 
kiállítások megvalósítása; 

 Ifjúsági közösségi terek létesítése. 

T3. Élethosszig tartó tanulás, művelődés 

támogatása 

 Közoktatási intézmények felújítása, szükség 
esetén bővítése. 

T4. Egészségügyi- és szociális ellátások 

fejlesztése 

 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, 
szakrendelések bővítése. 

T5. Települési környezet, infrastruktúra 

fejlesztése 

 Környezetbarát energiafelhasználás fokozása; 

 Tanuszoda, medencék fejlesztése; 

 Zöldfelületek fejlesztése; 

 Sportolási és rekreációs terek bővítése; 

 EuroVelo programhoz kapcsolódóan 
kerékpárút építés; 

 Elektronikus ügyintézés kialakítása. 

T6. Határon átnyúló együttműködések erősítése  Gazdaság fejlesztése érdekében határon 
átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépítése és 
fejlesztése. 
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6.1.3.3 A települési környezetvédelmi programmal való összhang 

A település környezetvédelmi programjának főbb célkitűzései az alábbiak: 

 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 ITS tematikus céljai között a Környezetvédelmi programmal összefüggő célok szerepelnek, a 
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése, megerősítése, fejlesztése és az Életminőség 
javítása, élhető vidéki városi környezet megteremtése átfogó célnál egy egyöntetűen 
megjelennek a környezet- és természetvédelmi elvek. A Versenyképes helyi gazdaság 
megteremtése, megerősítése, fejlesztése során cél a befektetés ösztönzése a környezet- és 
energiatudatosság jegyében jelenjen meg. Illetve a második tematikus cél esetében a az 
egészségügyi és szociális, társadalmi fejlesztések közvetetten kihatnak a Környezetvédelmi 
programban meghatározott elvek alapján a települési zöldfelületek, közterületek, közművek, 
vonalas infrastruktúrák kapcsolatának fejlesztésére is a környezet- és energiatudatosság 
jegyében. 

6.1.3.4 A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal való összhang 

Bácsalmás Helyi Esélyegyenlőségi Program célja a szociális szempontból befogadóbb 
társadalom megteremtése, a hátrányos helyzetben élő állampolgárok segítése, támogatása, 
életminőségük javítása. 
 
Bácsalmás Város Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
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szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program alapvető célja, hogy Bácsalmás város olyan település legyen, 
ahol a lehető legteljesebben érvényesül az az alapelv, mely szerint minden ember egyenlő. 
 
A fenti célokhoz az ITS alábbi céljai illeszkednek: 

Az Egészségügyi- és szociális ellátások fejlesztése tematikus cél: 

Az ITS célja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez hozzájáruljon, az 
egészségügyi szolgáltatások, valamint az élhető lakókörnyezet mindenki számára egyformán 
rendelkezésre álljon. Jelen tematikus cél a veszélyeztetett társadalmi rétegek, a leszakadó 
hátrányos rétegek felzárkózását is célozza. 

Célkitűzés, hogy a város minőségi és elérhető közigazgatási, közoktatási, egészségügyi, 
szociális és kulturális, közösségi közszolgáltatásai mindenki számára elérhetővé váljanak. Cél, 
hogy az esélyegyenlőtlenséggel küzdők életkörülményeit javítsák, a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számára kitörési lehetőséget biztosítsanak, az alacsony 
végzettségűek számára pedig a képzettségi szint emelésével jobb esélyeket a foglalkoztatásra. 

A célok elérését megalapozó, kiszolgáló infrastruktúra, fenntartható közlekedés fejlesztése és a 
Természettel, épített környezeti értékekkel harmonizáló városi környezetalakítás tematikus célok: 

A célkitűzéssel az önkormányzat a teljes közműellátást, valamint a közlekedési szempontú minél 
jobb elérhetőséget célozza a város minden területén, ezáltal javítva az ott élők mindennapi 
életkörülményeit, a munkalehetőségekhez való eljutást. 

A Helyi gazdaság fejlesztése tematikus cél: 

Bácsalmás a turizmusfejlesztési elképzelések megvalósításával olyan célt is megvalósít, amellyel 
foglalkoztatási lehetőséget, ezáltal biztos jövedelmet biztosít minden dolgozni kívánó személy 
számára. 

6.2 Belső összefüggések 

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák 

kapcsolata 

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

Városi szintű problémák 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

T4. Egészségügyi- 

és szociális 

ellátások 

fejlesztése 

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

A 

kapcsolódáso

k összesített 

erőssége 

A város népessége növekvő 

ütemben csökken 
3 3 3 2 2 1 14 

A képzett lakosság 

elvándorlása gyorsul 
3 3 3 2 2 1 14 

Alacsony vállalkozói kedv 3 1 1 0 2 2 9 

Alacsony befektetői aktivitás 3 1 1 0 2 2 9 

Hiányzik az infrastruktúrával 

ellátott iparterület 
3 0 0 0 2 2 7 

Magas munkanélküliségi ráta 3 0 3 2 0 1 9 

Alacsony a látogatószám és 

az eltöltött 

vendégéjszakaszám 

3 3 1 1 3 3 14 

Kevés a turisztikai attrakciók 

és nyújtott turisztikai 

szolgáltatások száma 

3 3 1 1 3 3 14 

Intézményi (egészségügyi, 

szociális, oktatási-nevelési és 

kulturális) infrastruktúra 

fejlesztésre szorul 

1 2 3 3 1 0 10 

Közlekedési infrastruktúra 

folyamatos fejlesztésre szorul 
2 2 0 0 3 2 9 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 145 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Városi szintű problémák 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

T4. Egészségügyi- 

és szociális 

ellátások 

fejlesztése 

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

A 

kapcsolódáso

k összesített 

erőssége 

Kevés a sportolási célra 

alkalmas terület 
0 3 1 3 3 0 10 

Bel- és csapadékvíz rendszer 

fejlesztésre szorul 
0 0 0 0 3 0 3 

Információáramlás javításra 

szorul mind a településen 

belül, mind a nemzeti, 

nemzetközi kapcsolatokban 

2 0 1 1 0 3 7 

A kapcsolódások 

összesített erőssége 
29 21 18 15 26 20  

 

Ahogy a fenti összefoglaló-értékelő táblából látszik, a problémák mérséklése szempontjából a város legfontosabb célkitűzése „A helyi gazdaság fejlesztése”. A 
települési problémákat közel hasonló mértékben csökkentheti a „Települési környezet, infrastruktúra fejlesztése”. Az „Élethosszig tartó tanulás, művelődés 
támogatása” és az „Egészségügyi- és szociális ellátások fejlesztése” tematikus célok a város problémáinak kezelése tekintetében csak korlátozott szerepű lehet, 
az intézményi szolgáltatások hatásai elsősorban közvetett módon jelenhetnek meg, de a gazdaság fejlesztését úgymond kiszolgálják, tehát ugyan olyan fontosak. 
Az egyes célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémákhoz eltérő mértékű, összességében a célok elérése kapcsán a népesség 
fogyása várhatóan csökken és a magasan képzett lakosság elvándorlása is jelentősebb mértékben lassulhat, a munkanélküliség csökkenhet, a turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások számának növelésével pedig növekedhet a látogatószám és a vendégéjszakák száma. A város által megfogalmazott célok legkevésbé 
a bel- és csapadékvíz rendszer javítását szolgálják; a probléma mérséklését tipikusan a város vezetése hatókörén kívül eső tényezők (hatósági egyeztetés és 
engedélyezés) is jelentős mértékben befolyásolják.  
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24. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai 

Városi szintű adottságok 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

T4. Egészségügyi- 

és szociális 

ellátások 

fejlesztése 

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

A 

kapcsolódáso

k összesített 

erőssége 

Jó termőföldi adottságok, 

korszerű agrotechnikai 

eszközök  

3 0 0 0 0 1 4 

Magas a napsütéses órák 

száma 
3 1 0 1 0 0 5 

Képzett mezőgazdasági 

szakemberek 
3 0 1 0 0 2 6 

Helyi termékek erős jelenléte 3 0 0 2 0 3 8 

Feldolgozóipar alapjai adottak 3 0 1 0 2 2 8 

Iparterület kialakítására 

alkalmas terület(ek) adottak 
3 0 0 0 3 2 8 

Szabad vállalkozási zóna 3 0 0 0 3 2 8 

Gazdag épített és természeti 

értékek 
3 3 2 2 3 2 15 

Sportolásra alkalmas területek 

adottak 
0 3 2 3 2 2 13 

Gazdag alternatív 

energiaforrások 
3 2 2 2 3 0 11 

Aktív civil szervezetek, aktív 1 3 3 3 0 3 13 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 147 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Városi szintű adottságok 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

T4. Egészségügyi- 

és szociális 

ellátások 

fejlesztése 

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

A 

kapcsolódáso

k összesített 

erőssége 

testvérvárosi kapcsolatok 

Az oktatási, nevelési, 

szociális, kulturális, 

művelődési, egészségügyi 

intézmények adottak 

1 2 3 3 1 2 12 

154-es vasútvonal érinti a 

várost 
3 1 1 1 3 2 11 

Eurovelo 13 kerékpárút 

nyomvonala érinti a várost 
3 3 1 2 3 3 15 

Baja-Bácsalmás-Szabadka-

Szeged vasútvonal 

újraélesztése tervezett 

3 1 1 1 3 3 12 

Határátkelőhely 3 1 1 1 3 3 12 

Aktív testvérvárosi 

kapcsolatok 
2 2 1 0 0 3 8 

A kapcsolódások 

összesített erőssége 
43 22 19 21 29 35  

 

Az értékelő táblázatból látható, hogy a város a „Helyi gazdaság fejlesztése” célkitűzés tekintetében kiemelkedően, a „Települési környezet, infrastruktúra 
fejlesztése” és a „Határon átnyúló együttműködések erősítése” célkitűzések tekintetében pedig közel azonos mértékben épít adottságaira. A többi célkitűzés 
tekintetében az adottságok csak kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet; ezen cél a meglévő adottságok szempontjából elsősorban városi „ágazati” 
célnak tekinthető. Az adottságok és a célok viszonyában kiemelkednek a gazdag természeti és épített környezeti értékek és az EuroVelo 13-s kerékpárút 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 148 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

településen átmenő tervezett nyomvonala, amelyek így a város legfontosabb adottságának tekinthetők, és amelyek további fejlesztése és minél szélesebb körű 
funkciókkal történő hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából meghatározó lehet. Ezen két fő adottság miatt, valamint a határmenti elhelyezkedésből 
adódó előnyök minél szélesebb körű kihasználása miatt épít a gazdaság fejlesztése mellett alapvetően a turizmusban rejlő lehetőségekre a város. 

 

25. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai 

Városrészi szintű problémák  

Városrészek és városrészi területi célok 

V1 Keleti városrész 

A gazdasági (ipari, 

mezőgazdasági, 

vállalkozói) funkció 

megerősítése 

V2 Nyugati városrész 

A lakófunkció 

megerősítése: élhető, 

vonzó és társadalmilag 

befogadó városrész 

V3 Központi városrész 

Városközponti-

kereskedelmi szerepkör 

megerősítése 

V4 Külterület 

Turisztikai potenciál 

kihasználása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Felújításra szoruló, funkcióhiányos 

közterületek és zöldfelületek 
0 3 3 2 8 

Kevés a sportolásra kialakított terület 0 3 3 2 8 

Bel- és csapadékcsatorna hálózat 

felújításra szorul 
3 3 3 0 9 

Foglalkoztatottság alacsony, a 

munkanélküliség magas 
3 3 3 3 12 

Lakosság képzettségi szintje alacsony 1 2 2 3 8 

Felsőfokú képzés hiánya 3 3 3 0 9 

Vállalkozói és befektetői aktivitás alacsony 3 0 2 0 5 

Megfelelő infrastruktúrával rendelkező 

iparterület hiánya 
3 0 0 2 5 

Kevés a kiépített és hálózatba kapcsolt 

kerékpárút és kiszolgáló létesítmények 

száma 

2 3 3 2 10 
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Városrészi szintű problémák  

Városrészek és városrészi területi célok 

V1 Keleti városrész 

A gazdasági (ipari, 

mezőgazdasági, 

vállalkozói) funkció 

megerősítése 

V2 Nyugati városrész 

A lakófunkció 

megerősítése: élhető, 

vonzó és társadalmilag 

befogadó városrész 

V3 Központi városrész 

Városközponti-

kereskedelmi szerepkör 

megerősítése 

V4 Külterület 

Turisztikai potenciál 

kihasználása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Belterületi utak hiányos aszfaltozásúak, 

vagy felújításra szorulnak 
3 3 2 1 9 

Gazdag természeti és épített környezeti 

értékek, de ezek turisztikai hasznosítása 

jelenleg alacsony 

2 2 3 3 10 

Közintézmények felújításra szorulnak mind 

infrastrukturálisan, mind a szolgáltatások 

terén 

0 2 3 0 5 

Vasútállomás infrastruktúrája leromlott 

állapotú 
3 2 2 2 9 

KSH által kijelölt szegregátum található a 

városban 
0 3 0 0 3 

A kapcsolódások összesített erőssége 26 32 32 20  

 

A városrészi szintű problémák közül kiemelkedik az alacsony foglalkoztatottsági szint (magas munkanélküliség), mely egyöntetűen mindegyik városrészt súlyosan 
érinti. Emellett kiemelkedő probléma még a kihasználatlan természeti és épített környezeti érték, azaz kevés a turisztikai attrakció és szolgáltatás, valamint az 
ezek kiszolgálását, megközelítését segítő, hálózatba kapcsolt kerékpárút hiánya és a kerékpáros közlekedést támogató kiszolgáló létesítmények hiánya. Amely 
mindhárom városrészt azonos súllyal érintő probléma még, a bel- és csapadékvíz csatornahálózat leromlott infrastruktúrája, mely mindenképpen fejlesztésre 
szorul. A városi lakosság elégedettségét, életminőségének javulását segítené elő a belterületi utak aszfaltozása, felújítása is, melyek helyenként leromlott állapota 
egyaránt érinti mindhárom városrész lakosságát (a központi városrészt talán kevésbé), valamint a vállalkozókat, befektetőket is, valamint közvetetten érinti a 
külterületre tervezett turisztikai attrakciók megközelítésének nehézségét is. A városban megszűnt a felsőoktatás, mely szintén az egész város lakosságát és a 
város térségi szerepkörét hátrányosan érinti.  
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26. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai 

Városrészi szintű adottságok  

Városrészek és városrészi területi célok 

V1 Keleti városrész 

A gazdasági (ipari, 

mezőgazdasági, 

vállalkozói) funkció 

megerősítése 

V2 Nyugati városrész 

A lakófunkció 

megerősítése: élhető, 

vonzó és társadalmilag 

befogadó városrész 

V3 Központi városrész 

Városközponti-

kereskedelmi szerepkör 

megerősítése 

V4 Külterület 

Turisztikai potenciál 

kihasználása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Jelentős számú természeti érték 1 2 3 3 9 

Jelentős számú épített környezeti érték 1 2 3 0 6 

Tiszta levegő, érintetlen természeti 

környezet  
1 2 1 3 7 

Iparterületre kijelölt alkalmas terület 3 1 1 2 7 

Érdeklődő befektetők 3 2 2 2 9 

Megfelelő számú oktatási, nevelési, 

szociális, egészségügy, kulturális, 

művelődési intézmény 

2 2 3 0 7 

Aktív civil szervezetek 3 3 3 0 9 

Sportolásra és aktív rekreációs 

tevékenységekre alkalmas területek 
2 2 3 3 10 

Szennyvíz- és ivóvíz hálózat ellátottság jó 

a városban 
3 3 3 0 9 

Kialakult, éves szinten megrendezésre 

kerülő programok 
3 3 3 3 12 

Határmentiség 3 3 3 3 12 
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Városrészi szintű adottságok  

Városrészek és városrészi területi célok 

V1 Keleti városrész 

A gazdasági (ipari, 

mezőgazdasági, 

vállalkozói) funkció 

megerősítése 

V2 Nyugati városrész 

A lakófunkció 

megerősítése: élhető, 

vonzó és társadalmilag 

befogadó városrész 

V3 Központi városrész 

Városközponti-

kereskedelmi szerepkör 

megerősítése 

V4 Külterület 

Turisztikai potenciál 

kihasználása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Aktív testvérvárosi kapcsolatok 3 3 3 3 12 

A kapcsolódások összesített erőssége 28 28 31 22  

 

A városrészi adottságok tekintetében egyértelműen megállapítható, hogy a központi városrész rendelkezik a legtöbb adottsággal, hiszen ide összpontosul a 
legtöbb műemlékvédelmi épület, a közigazgatási egységek, a szociális és egészségügyi, oktatás-nevelési intézmények, valamint a jelentős zöldfelület is adott. A 
másik két városrész közel azonos számú adottsággal rendelkezik, funkciójuk tekintetében van eltérés, ugyanis a keleti városrész inkább gazdasági, míg a nyugati 
városrész inkább lakófunkcióval és ennek okán az ezeket támogató adottságokkal rendelkezik. Bár külön városrészként nem definiálható a külterület, Bácsalmás 
városa esetén az elemzésbe azért célszerű belevenni, mert itt található a legtöbb, turisztikai potenciállal rendelkező természeti érték, amelyekre alapozza a város 
a fő turisztikai fejlesztési elképzeléseit. 
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6.2.2 A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható 
összefüggéseit mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes 
területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok 
megvalósulását. Az alábbi táblázatban a tematikus és területi célok közötti összefüggések 
erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős 
kapcsolódást jelöli. 

Az alábbi, a különböző célok logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb 
megállapításokat tehetjük: 

 A központi városrészben meghatározott fejlesztési célok összességében jelentősebben 
járulnak hozzá a város fejlődéséhez, mint a többi városrész céljai. 

 A helyi gazdaság (beleértve a turizmust is) fejlesztéséhez a nyugati városrész, amely 
alapvetően lakófunkciót tölt be kivételével mindegyik városrész jelentősen hozzájárul. 

 A szabadidős, rekreációs és kulturális tevékenységek fejlesztéséhez leginkább a központi 
városrész és a külterület fejlesztési elképzelései járulnak hozzá. 

 Az egészségügyi, szociális ellátások fejlesztéséhez a központi városrész mellett a keleti 
városrész is jelentősen hozzájárul annak okán, hogy itt található az Őszi Napfény Integrált 
Szociális Intézmény 

 A határon átnyúló együttműködések erősítése és a települési környezet, infrastruktúra 
fejlesztése célok megvalósítását ugyan úgy támogatja mindhárom városrész kitűzött célja, 
sőt még a külterületen tervezett fejlesztések is. 
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27. táblázat: A települési célok logikai összefüggései 

Városrészek és városrészi területi 

célok 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

T1. Helyi 

gazdaság 

fejlesztése 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

T3. Élethosszig 

tartó tanulás, 

művelődés 

támogatása 

T4. 

Egészségügyi- 

és szociális 

ellátások 

fejlesztése 

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

T6. Határon 

átnyúló 

együttműködése

k erősítése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

V1 Keleti városrész: 

A gazdasági (ipari, mezőgazdasági, 

vállalkozói) funkció megerősítése 

3 1 2 3 3 3 15 

V2 Nyugati városrész: 

A lakófunkció megerősítése: élhető, 

vonzó és társadalmilag befogadó 

városrész 

2 2 2 2 3 3 14 

V3 Központi városrész: 

Városközponti-kereskedelmi szerepkör 

megerősítése 

3 3 3 3 3 3 18 

V4 Külterület: 

Turisztikai potenciál kihasználása 
3 3 2 2 3 3 16 

A kapcsolódások összesített 

erőssége 
11 9 9 10 12 12  
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6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az 
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők 
jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként 
jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd 
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást 
befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél 
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi 
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására 
koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során 
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik 
ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet 
fejti ki. 

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

 Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez 
történő alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is 
lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez 
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a 
megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő 
intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer 
kialakítása” című fejezet tartalmazza. 

 Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi 
források megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során 
ezek elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső 
anyagi lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának 
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint 
a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza. 

 

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 

egymásra gyakorolt hatása 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott, az önkormányzat döntése értelmében a 2020-
ig terjedő időszakban prioritást élvező fejlesztések között azonosítható logikai összefüggéseit 
mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes beavatkozások milyen 
mértékben kapcsolódnak más beavatkozásokhoz, mennyiben segítik, vagy éppen rontják azok 
eredményességét. Az alábbi táblázatban a beavatkozások közötti összefüggések erősségét egy -
2 – 0 - +2 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, a -2 az erős negatív hatást, 
míg a „+2” érték az erős pozitív kapcsolódást jelöli. A sorösszegek azt mutatják, hogy az adott 
beavatkozás milyen mértékű hatással van az összes többi beavatkozásra, míg az 
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oszlopösszegek megmutatják, hogy az adott beavatkozás eredményeit mennyiben javítja a többi 
beavatkozás megvalósulása. 

Az alábbi, a beavatkozások logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb 
megállapításokat tehetjük: 

 Olyan fejlesztési elképzelés, amely rontaná egy másik beavatkozás eredményességét nem 
került azonosításra. 

 Megállapítható, hogy a legnagyobb hatással a többi beavatkozás megvalósítására és 
hatásosságára a városi szintű menedzsment (projekt előkészítő és megvalósító, de ide 
sorolható a TDM szervezet is) szervezet kialakítása, fenntartása van, amely „projekt” inkább 
a többi projekt háttérbázisát adja, ennek okán majdnem mindegyikhez valamilyen szinten 
hozzájárul. A táblázat alapján úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy a város fejlesztési elképzeléseit 
sikerrel megvalósítsa, mindenképpen szükséges az erős menedzsment szervezet. 

 A konkrét projektelképzelések közül azok, amelyek leginkább hatást gyakorolnak a többi 
projektre, az alábbiak: 

 Iparterület kialakítása, fejlesztése 

 Agrárlogisztikai központ kialakítása 

 Sport- és szabadidős központ kialakítása 

 Tudásfejlesztés alapú turizmus fejlesztés 

 Turizmusfejlesztési stratégia megalkotása 

 Kerékpáros fejlesztések 

 A fentiekben felsorolt projektektől kisebb hatással, de jelentős hatással vannak még az 
úgynevezett szoft programok, amelyek mintegy kiegészítik a többi projekt pl. kifejezetten 
infrastrukturális tevékenységeit. 

 Jellemzően elmondható, hogy főképp a fentiekben bemutatott beavatkozások elérni kívánt 
céljait, eredményeit javítja leginkább a többi fejlesztési elképzelés, ugyanakkor ez a kör 
kiegészül az alábbiakkal: 

o Egyedi vállalkozói fejlesztések 

o Befektetés ösztönző eszközök kidolgozása 

o TDM szervezet kialakítása 

o Infrastrukturális fejlesztések 

o Határon átnyúló fejlesztések 

 Jellemzően az egyedi, lokális energetikai fejlesztések azok, amelyeknek szinte semmilyen 
integrált hatása nincs, azaz sem pozitívan, sem negatívan nem érintik a többi tervezett 
beavatkozást. 
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28. táblázat: A beavatkozások logikai összefüggései 

 

Beavatkozások 
logikai összefüggései_Bácsalmás.xlsx

Iparterület kialakítása

Agrárlogisztikai központ 

létrehozása

Feltáró út 

gazdaságfejlesztési céllal Foglalkoztatási paktum

Komposztáló telep 

létesítése

1-es számú akcióterületi 

vállalkozói fejlesztések

Rekreációs övezet 

kialakítása Bácsalmás 

szívében

Autóbusz közlekedés 

infrastrukturális fejlesztése

Sport és szabadidős 

központ kialakítása Egészségház fejlesztése Óvodák fejlesztése

Könyvtár épületének 

energetikai felújítása

Családsegítő Központ 

energetikai korszerűsítése

Gondozási Központ 

energetikai korszerűsítése

Polgármesteri Hivatal 

energetikai korszerűsítése

Leromlott városi területek 

rehabilitációja

Tudásfejlesztés alapú 

turizmus kiépítése

Útfelújítás turisztikai 

attrakciók megközelítése 

érdekébe

Vidékfejlesztési, turisztikai, 

városmarketing és 

pályázatkészítési 

ismeretekkel rendelkező 

szakemberekből álló 

szolgáltató 

szervezet/egység 

továbbvitele, fejlesztése Foglalkoztatási paktum

Befektetés-ösztönző 

eszközök kidolgozása, 

fejlesztése TDM szervezet kialakítása

Turizmusfejlesztési 

stratégia elkészítése

Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár út 

fejlesztése, tengelyterhelés-

növelése (5312. számú út)

Kerékpáros közlekedés 

fejlesztése

Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési céllal

Sós-tó és Horgásztó 

megközelítésének javítása Vasúti fejlesztések Határátkelő fejlesztése Foglalkoztatási paktum

Határon átnyúló turisztikai 

együttműködés és 

tematikus utak

Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár út 

fejlesztése, tengelyterhelés-

növelése (5312. számú út)

Kerékpáros közlekedés 

infrastrukturális fejlesztése 

(újak kialakítása, meglévők 

korszerűsítése, hálózatba 

kapcsolása és kiegészítő 

létesítmények létesítése - 

tárolók, kölcsönzők)

Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési céllal Belterületi utak fejlesztése Egyéb útfejlesztések

Vasúti pályák 

rekonstrukciója Parkoló fejlesztések

Csapadék- és belvíz-

elvezetés rendszerének 

fejlesztése (I. és II. ütem)

Járdák és vízelvezető 

árkok felújítása

Egyedi önkormányzati 

szervezet- és 

humánfejlesztési projektek

Egyedi önkormányzaton 

kívüli szervezet- és 

humánfejlesztési projektek

Egyedi általános 

gazdaságfejlesztési 

projektötletek

Egyedi mezőgazdasági 

fejlesztések

Egyedi turisztikai 

fejlesztések

Egyedi, sportolási 

tevékenységeket 

kiszolgáló infrastrukturális 

fejlesztések

Egyedi foglalkoztatást 

javító fejlesztések

Egyedi egészségügyi- és 

szociális rendszer 

fejlesztési projektek

Egyedi oktatási-nevelési 

és kulturális 

szervezetek/intézmények 

fejlesztése Egyedi városi projektek

Egyedi szoft program 

javaslatok

Iparterület kialakítása 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 50

Agrárlogisztikai központ 

létrehozása 2 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 53

Feltáró út 

gazdaságfejlesztési céllal 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15

Foglalkoztatási paktum 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 25

Komposztáló telep 

létesítése 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 29

1-es számú akcióterületi 

vállalkozói fejlesztések 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 26

Rekreációs övezet 

kialakítása Bácsalmás 

szívében 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 56

Autóbusz közlekedés 

infrastrukturális fejlesztése 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 29

Sport és szabadidős 

központ kialakítása 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 2 59

Egészségház fejlesztése 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 13

Óvodák fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

Könyvtár épületének 

energetikai felújítása 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7

Családsegítő Központ 

energetikai korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Gondozási Központ 

energetikai korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Polgármesteri Hivatal 

energetikai korszerűsítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Leromlott városi területek 

rehabilitációja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9

Tudásfejlesztés alapú 

turizmus kiépítése 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 49

Útfelújítás turisztikai 

attrakciók megközelítése 

érdekében 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Vidékfejlesztési, turisztikai, 

városmarketing és 

pályázatkészítési 

ismeretekkel rendelkező 

szakemberekből álló 

szolgáltató 

szervezet/egység 

továbbvitele, fejlesztése 2 2 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 62

Foglalkoztatási paktum 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 25

Befektetés-ösztönző 

eszközök kidolgozása, 

fejlesztése 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 20

TDM szervezet kialakítása 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 28

Turizmusfejlesztési 

stratégia elkészítése 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 55

Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár út 

fejlesztése, tengelyterhelés-

növelése (5312. számú út) 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 33

Kerékpáros közlekedés 

fejlesztése 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 45

Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési céllal 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15

Sós-tó és Horgásztó 

megközelítésének javítása 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 24

Vasúti fejlesztések 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 32

Határátkelő fejlesztése 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 34

Foglalkoztatási paktum 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 25

Határon átnyúló turisztikai 

együttműködés és 

tematikus utak 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 28

Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár út 

fejlesztése, tengelyterhelés-

növelése (5312. számú út) 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 33

Kerékpáros közlekedés 

infrastrukturális fejlesztése 

(újak kialakítása, meglévők 

korszerűsítése, hálózatba 

kapcsolása és kiegészítő 

létesítmények létesítése - 

tárolók, kölcsönzők) 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 45

Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési céllal 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15

Belterületi utak fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17

Egyéb útfejlesztések 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17

Vasúti pályák 

rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Parkoló fejlesztések 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19

Csapadék- és belvíz-

elvezetés rendszerének 

fejlesztése (I. és II. ütem) 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17

Járdák és vízelvezető 

árkok felújítása 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11

Egyedi önkormányzati 

szervezet- és 

humánfejlesztési projektek 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 19

Egyedi önkormányzaton 

kívüli szervezet- és 

humánfejlesztési projektek 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26

Egyedi általános 

gazdaságfejlesztési 

projektötletek 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16

Egyedi mezőgazdasági 

fejlesztések 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11

Egyedi turisztikai 

fejlesztések 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 21

Egyedi, sportolási 

tevékenységeket 

kiszolgáló infrastrukturális 

fejlesztések 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 15

Egyedi foglalkoztatást 

javító fejlesztések 1 2 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 18

Egyedi egészségügyi- és 

szociális rendszer 

fejlesztési projektek 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7

Egyedi oktatási-nevelési 

és kulturális 

szervezetek/intézmények 

fejlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8

Egyedi városi projektek 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Egyedi szoft program 

javaslatok 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 39

39 40 11 23 28 35 39 19 37 10 11 5 3 4 2 22 40 24 24 22 39 25 36 29 42 13 24 29 30 21 40 31 40 14 18 19 19 29 15 13 14 14 30 24 28 24 32 15 17 24 52

Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek

A kapcsolódások összesített erőssége
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7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb 

kockázatai 

A kockázatelemzés a kockázatmenedzselési eljárásban a lehetséges kockázatok azonosítása, 
csoportosítása és értékelése a projekttel kapcsolatban. E résztevékenység során a kockázatok 
bekövetkezési valószínűségét, okozott hatását, illetve a kockázat bekövetkeztének elkerülésére, 
illetve hatásának csökkentésére teendő intézkedéseket vizsgáljuk. Az ITS készítés során a 
megvalósítással kapcsolatban az alábbi kockázati csoportok azonosíthatók: 

 pénzügyi-gazdasági: a projektek előkészítését és megvalósítását biztosító 
pénzügyi-gazdasági tényezők egyrészt az önkormányzat részéről, mint pl.. az 
önkormányzat finanszírozási forrásainak rendelkezésre állása, az önkormányzat 
likviditási helyzete, másrészt az önkormányzatra ható ilyen típusú makrogazdasági 
tényezők, pl. az infláció alakulása. 

 jogi-intézményi kockázatok: a projektek előkészítését és megvalósítását 
befolyásoló olyan típusú kockázatok, amelyek a jogszabályi környezetből, 
előírásokból vagy pedig az önkormányzati vagy érintett állami intézményi 
változásokból, szabályozásból adódnak, mint pl. a közbeszerzési kockázat, 
természetvédelmi szabályozás hatásai. 

 műszaki kockázatok: a projektek előkészítését és megvalósítását befolyásoló 
műszaki, technikai jellegű kockázatok, mint pl. a műszaki kivitelezési problémák 
felmerülése, a megvalósítás helyszínének problémás adottságai stb. 

 társadalmi kockázatok: a projektek előkészítését és megvalósítását befolyásoló 
lakossági reakciók, társadalmi csoportok reakciói pl. lakossági ellenállás a tervezett 
projekttel szemben, vagy a foglalkoztatási projektekben résztvevők esetleges 
negatív hozzáállása, amely veszélyeztetheti a projektmegvalósítást. 

 

29. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Srsz. Kockázat megnevezése 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés 

módja 

Kockázat 

besorolása 

1. 

A jogszabályi környezet 

kedvezőtlen irányba 

változása 
magas jelentős 

Az jogszabályi 

változások folyamatos 

figyelemmel kísérése 

Rugalmas, gyors 

reagálás a megváltozó 

jogszabályi 

körülményekhez 

Kritikus 

kockázat 

2. 

Közbeszerzési 

eljárásokból adódó 

kockázatok (időbeli 

elhúzódások) 

közepes közepes 

Az eljárásrend szigorú 

betartása minden 

érintett részéről 

A közbeszerzési 

Alacsony 

kockázat 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kock%C3%A1zat#Kock.C3.A1zatmenedzsment
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kock%C3%A1zat
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Srsz. Kockázat megnevezése 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés 

módja 

Kockázat 

besorolása 

dokumentumok 

megfelelő szakmai 

előkészítettségének 

biztosítása 

3. 
Hatósági dokumentumok 

hiánya, késése  
közepes közepes 

A hatsági 

dokumentumok 

ügyintézési 

időkereteinek 

figyelembe vétele 

Esetleges késésre, 

csúszásra előre 

felkészülés már az 

előkészítés során 

Alacsony 

kockázat 

4. 

Érintett állami 

szervezetekkel való 

hosszadalmas 

kommunikáció 

megnehezíti, hosszabbítja 

a projektek előkészítését 

(pl. Nemzeti Park 

Igazgatóság, ADUVIZIG), 

kapcsolódó szigorú 

szabályozás 

magas jelentős 

A tervezett fejlesztési 

elképzelések minél 

korábbi szintű 

egyeztetése az érintett 

állami szervezetekkel 

a megvalósíthatóság 

érdekében 

Az érintett állami 

szervezetekkel 

partneri kapcsolat 

kialakítása, 

fenntartása 

Kritikus 

kockázat 

5. 

Az önkormányzat a 

fejlesztések 

megvalósításakor nem 

veszi figyelembe az ITS-

ben foglaltakat, a 

szükséges teendőket (pl. 

antiszegregációs terv 

elemei) 

közepes jelentős 

A megvalósítás 

figyelemmel 

kísérésére felelős 

kinevezése 

A kötelező jogszabály 

által előírt 

felülvizsgálaton kívül 

negyedéves testületi 

beszámoló az 

előrehaladásról. 

Magas 

kockázat 

6. 

Saját forrás 

előteremtésének 

kockázata 

közepes jelentős 

Alternatív 

forráslehetőségek 

felkutatása 

Magas 

kockázat 

7. 

Hazai illetve Európai 

Uniós fejlesztési források 

elmaradása 

közepes jelentős 

A forrás lehívás 

késedelmére való 

felkészülés 

Magas 

kockázat 

8. 
Önkormányzat likviditási 

problémái 
alacsony alacsony 

A projektköltségek 

likviditási tervbe 

Alacsony 

kockázat 
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Srsz. Kockázat megnevezése 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés 

módja 

Kockázat 

besorolása 

illesztése 

Folyamatos likviditás 

biztosítása 

9. 

A tervezett projektek 

megvalósítási költsége 

jóval meghaladja a 

tervezett mértéket 

közepes közepes 

Részletes 

projekttervek, 

átgondolt műszaki 

tervek, költségvetések 

készítése 

Tartalékkeret 

meghatározása 

Alacsony 

kockázat 

10. 

A megvalósításhoz 

szükséges szakemberek 

hiánya 

alacsony közepes 

Az Önkormányzat 

feladata, hogy 

megfelelő szakmai 

hátteret biztosítson 

Alacsony 

kockázat 

11. 
Előre nem látható műszaki 

problémák 
magas jelentős 

Részletes 

tanulmánytervek 

készítése, alapos 

helyzetfelmérés 

Kritikus 

kockázat 

12. 

Műszaki tervek nem állnak 

rendelkezésre a 

szükséges időben 

közepes közepes 

Az Önkormányzat a 

lehetőségei szerint a 

műszaki terveket 

időben elkészítteti 

A tervezői 

szerződésbe 

szankciók beépítése 

az időbeni csúszásra 

Alacsony 

kockázat 

13. 
Nem megfelelő műszaki 

tervek vagy kivitelezés 
alacsony közepes 

A tervezők és 

kivitelezők 

kiválasztása során 

kiemelt figyelem 

fordítása a szakmai 

alkalmasság, 

megfelelő referenciák 

meglétére. 

Alacsony 

kockázat 

14. Többletmunka felmerülése közepes közepes 

Esetleges 

többletmunkára 

felkészülés már az 

előkészítés során 

Alacsony 

kockázat 

15. 

A projektekbe bevont 

célcsoport negatív 

hozzáállása, részvétel 

felmondása a projekt 

megvalósítás során 

közepes jelentős 

Lehetőség szerint 

elkötelezett személyek 

bevonása a 

célcsoportba 

A célcsoport tagok 

Magas 

kockázat 
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Srsz. Kockázat megnevezése 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés 

módja 

Kockázat 

besorolása 

számára szankciók 

beépítése a részvétel 

felmondása 

16. 
Az indikátorok teljesítése 

nem lehetséges 
alacsony jelentős 

Teljesíthető és 

mérhető indikátorok 

meghatározása 

Magas 

kockázat 

17. 

A fejlesztési 

programokhoz szükséges 

befektetők, partnerek 

hiánya 

közepes közepes 

Megfelelő marketing 

és promóciós 

tevékenységek, a 

befektetési 

lehetőségek kapcsán 

Alacsony 

kockázat 

18. 

Társadalmi szempontok 

kockázatai: lakossági 

ellenállás, negatív 

közvélemény 

közepes közepes 

Magas szintű 

partnerség biztosítása 

Folyamatos 

kommunikáció a 

lakossággal, helyi 

fórumok szervezése 

Alacsony 

kockázat 

 

10. ábra: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

 

 

Nem releváns! 1, 9, 11 

2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 
18 

5, 6, 7, 15, 16 
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8 A megvalósítás eszközei és nyomon 

követése 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem 

beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek 

 Kiszámítható és transzparens környezet 

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

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

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

 
 Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás 

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során felszabaduló 
kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló kapacitás lehet többek 
között egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli ingatlan, amelyben teret lehet 
engedni annak közösségi, vagy civil szervezetek által történő időleges hasznosítására (pl. az 
eladás vagy felújítás megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon célszerű a folyamatosan 
használaton kívüli, az önkormányzat tevékenysége szempontjából funkcióval nem rendelkező 
ingatlanok hasznosítása. Hasonló módon lehet eljárni más olyan eszközök, erőforrások esetében 
(pl. gépkocsi, hangtechnikai és informatikai eszközök stb.), amelyek időszakosan 
hasznosíthatóak, és azokkal úgy termelhetünk mások számára értéket, hogy az önkormányzat 
számára annak nem jelentkezik közvetlen költsége. 

Ezzel a jólét puszta javításán felül többek között támogatható a stratégia megvalósítását is 
segítő, de önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális, vagy közösségi értékek létrejötte. 

 
 Hatékony és következetes városmarketing tevékenység pozitív arculat és 

identitás erősítése 

A városfejlesztési stratégia céljainak kijelölésével párhuzamosan be kell azonosítani a 
fejlesztések (gazdasági, turisztikai, stb.) potenciális érintettjeit, megkülönböztetve a 
haszonélvezőket és potenciális kárvallottakat. Az érintettek közül az alábbi célcsoportokra kell 
intenzív városmarketing akciókat irányozni: 
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 városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek, 

 a városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, 

 turistaként a városba látogatók, 

 a város és a környező települések lakossága. 

 
 Tanulmányok, javaslatok előkészítése 

Beépítési javaslatok és tervek elkészítése annak érdekében. hogy pontos képet kapjanak a 
városlakók, az önkormányzat és a projektekbe később bevont tervező, befektetők. Előre 
tervezhetők és paraméterezhetők legyenek az adott projekt elemei, adott esetben a teljes átfogó 
fejlesztés kulcsprojektjei. Összefüggéseiben vizsgálható legyen az egyes projektek 
megvalósításának hatása a városra, és időben fel lehessen készülni az esetleges kedvezőtlen 
változások ellensúlyozására. 
 

 Városmarketing 

A hatékony és következetes városmarketing-tevékenység, a pozitív arculat- és identitáserősítés 
csak kedvező hatással lehet a város gazdasági életére. A fejleszteni kívánt ágazathoz és 
célcsoporthoz kell alakítani a marketingstratégiát, valamint meg kell teremteni a kommunikáció 
megfelelő felületeit. 
A városi marketingstratégia a település versenyképességének, komparatív előnyeinek, 
vonzerejének feltárásában, a településről alkotott kép javításában hivatott közreműködni. A 
marketingstratégia célcsoportjai: 

 Helyi lakosság és a vonzáskörzethez tartózó települések lakossága; 

 A városban befektetni szándékozó vállalatok, gazdasági társaságok; 

 A városban működő gazdasági társaságok, vállalkozások; 

 Városba látogató turisták. 

 A lakosság tevékeny bevonása 

A lakókörnyezet építését, szépítését szolgáló megmozdulások szervezése, a civil szervezetek 
ösztönzése, támogatása fontos hajtóerő lehet a lakóközösség számára az adott fejlesztés és pl. 
egy összefüggő rendszert jelentő akcióterv elfogadásában. 

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

 Magántőke mozgósítása önkormányzati kedvezményekkel 

A helyi gazdasági szervezetek, vállalkozások együttműködési, beruházási szándékai, a 
befektetők vonzása fokozható helyi kedvezmények felkínálásával: 

 kedvezményes árú önkormányzati tulajdonú telekbiztosítás 

 adókedvezmények, az iparűzési adó meghatározott idejű mérséklése vagy 
elengedése az ingatlanadó mérséklésével (megfelelve az uniós és hazai 
adószabályoknak) új munkahelyteremtő beruházások esetén, 

 a fejlesztési területeken működő vállalkozásoknak tartós bérletre tett ajánlat az 
önkormányzat részéről. 
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8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere 

Bácsalmáson a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a Képviselő-testület 
rendelkezik. A Képviselő-testület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek 
között az erre célra rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű 
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. Ezen túlmentően a Képviselő-testület feladata a 
város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A Képviselő-testület 
döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző 
bizottságai. 
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11. ábra: Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti ábrája 

 

Forrás: Bácsalmás Város Önkormányzata
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Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2011. (IV. 27.) határozatával fogadta el 
Bácsalmás Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza a javaslattevő, előkészítő, döntéshozó és végrehajtó 
mechanizmusok rövid leírását is, továbbá meghatározza a Hivatal belső szervezeti egységeinek 
elkülönítése mellett annak feladatait is. A 13/2011. (IV. 27.) határozat 1. sz. melléklete mutatja be 
a Bácsalmás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete általa létrehozott állandó bizottságok 
feladatait. A pénzügyi és fejlesztési bizottság kiemelendő, a fejezet szempontjából, 
pénzügyi-költségvetési feladatok és foglalkoztatási feladatok mellett fejlesztési feladatokat lát el: 
 

 „részt vesz az önkormányzat gazdasági programjának, területfejlesztési 
programjának kidolgozásában; kezdeményezi gazdaságélénkítő program 
készítését, részt vesz annak teljes kidolgozásában 

 vizsgálja, hogy a fejlesztési koncepciók milyen mértékben fedik le a város, 
szükségleteit; törekszik a koncepciók hasznosítására, illetve megvalósítására, 
különös tekintettel az uniós pályázatokra 

 folyamatos jelleggel vizsgálja a teljes vagyonkör használatának hatékonyságát és 
ésszerűségét, közreműködik a vagyonhasznosítási koncepciók kidolgozásában 

 részt vesz olyan monitoring rendszer megvalósításában, amely információkat 
szolgáltat a térségfejlesztésbe bevonható tőkéről és a térség gazdasági 
helyzetéről, illetve fejlesztési lehetőségeiről 

 kezdeményezi az informatikai fejlesztéseket 

 közreműködik javaslatok kidolgozásával a város és környékének összefogása, a 
térség fellendítése érdekében 

 kiemelt figyelmet fordít a város környezet védelmére, különös tekintettel a 
gazdasági és a környezetvédelem harmonikus fejlődésére 

 vizsgálja a város infrastruktúrájának helyzetét (hiányosságait); kezdeményezik 
ilyen fejlesztések előkészítését és megvalósítását (pl.: szennyvízcsatorna) 

 megfogalmazza elvárásait a településrendezési terv vonatkozásában; ellenőrzi a 
rendezési terv hatályosulását: javaslatot tesz arra, hogy a rendezési tervben 
szereplő elképzelések megvalósítás, ütemezése milyen rendben történjen 

 vizsgálja a közszolgáltatások helyszínét, színvonalát, javaslatot tesz ezek 
fejlesztésére, korszerűsítésére” 

 

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása Bácsalmás Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi, Beruházási és Üzemeltetési Osztályának feladata.  

8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere 

A 8.2.1. fejezet alapján bemutatásra került, hogy az önkormányzati pályázatokat a Pénzügyi, 
Beruházási és Üzemeltetési Osztály munkatársai készítik el, a támogatásban részesített 
pályázatok menedzsment feladatait is részben ők látják el.  

A pályázatok elkészítését és a projektmenedzsment feladatokat az önkormányzat eddig is 
hatékonyan ellátta, rendelkezik a megfelelő belső szakértelemmel. Ennek figyelembevételével 
kívánja a jövőben is megvalósítani a beruházásokat. Azonban a jövőre való tekintettel érdemes 
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lehet az Önkormányzatnál a nagyberuházások megvalósítására a belső szervezetet bővíteni 
vagy új egységet létrehozni, esetleg külső szervezet segítségét igénybe venni. 

Egyelőre a város nem kíván külön társaságot létrehozni az ITS-ben tervezett projektek 
előkészítésére és megvalósítására vonatkozó projektmenedzsment feladatok ellátására, 
hanem a jövőre vonatkozó fejlesztési elképzelések megvalósításához az önkormányzati 
kapacitásokra építenek a városfejlesztés során (szükség esetén a megyei önkormányzat 
bevonásával). A Pénzügyi, Beruházási és Üzemeltetési Osztály munkatársainak zöme felsőfokú 
végzettséggel és több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik (korábbi projektmenedzsment 
feladatokban is részt vettek), amely garantálja a tervezett fejlesztések sikeres megvalósítását. 

 

A projektek előkészítésével és megvalósításával megbízott projektmenedzser feladatai közé 
tartozik: 

 a projektek teljeskörű előkészítése 

 a projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges információk 
előkészítése (döntéselőkészítés) 

 beszámolási kötelezettség a Képviselő-testület és a Polgármester felé; 

 folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (KSz); 

 a külső menedzsment szolgáltatóval való folyamatos közös munka; 

 a KSz felé benyújtandó dokumentumok (jelentések, kifizetési kérelmek) 
összeállításában való részvétel; 

 helyszíni ellenőrzéseken való részvétel; 

 a projektmenedzsmentben részt vevő pénzügyi és műszaki kollégák munkájának 
koordinációja;  

 monitoring feladatok elvégzése  

 kapcsolattartás az akcióterületen található civil és gazdasági szereplőkkel;  

 folyamatos partnerségi egyeztetések a megvalósítás során;  

 külső szolgáltatókkal való kapcsolattartás, munkájuk irányítása.  

 

Kapacitáshiány esetén az önkormányzat a jelenleg hatályban lévő 272/2014 (XI. 5.) 
Kormányrendelet értelmében a projektjavaslatok kidolgozásához és a projektek megvalósítása 
alatti projektmenedzsmenthez a megyei önkormányzat által nyújtott szakértői szolgáltatást vehet 
igénybe.  

A fenti kormányrendelet értelmében jelenleg a külső szakértői szolgáltatást kizárólag akkor 
számolhatja el költségként a projektben az Önkormányzat, ha mindezt állami vagy önkormányzati 
költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, 
egyéb szervezet látja el.  

Az egyes projektek előkészítéséhez az önkormányzat kérheti a megyei önkormányzat 
részvételét, de külső szakértőt is bevonhat a kötelező előzetes tanulmányok elkészítésébe a 
272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. mellékletének 3.2.1.1. pontja értelmében, mint például, 
környezeti hatásvizsgálatok, egyéb háttértanulmányok, piacelemzések, stb. elkészítése. 
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Bácsalmás város tekintetében mindenképpen megemlítendő, hogy az adott kormányrendeletet 
nem kell alkalmazni az ERFA-ból származó, az Európai Területi Együttműködés programjaiból 
nyújtandó támogatásokra. 

Előfordulhat, hogy az önkormányzat saját kapacitásán és a megyei önkormányzat kapacitásán túl 
is szüksége lesz külső szolgáltató igénybevételére egyes projektek előkészítési és/vagy 
megvalósítási projektmenedzsment feladatok ellátása kapcsán, ez esetben mindenképpen 
figyelembe kell vennie, hogy a jelenlegi szabályozások tekintetében, az európai uniós alapokból 
finanszírozott projektek esetén – kivéve ETE programok – saját forrásból tudja csak megtenni. 
Külső szolgáltató cég igénybevételekor minden esetben olyan cég kiválasztására kell törekedni, 
amely nagyfokú szakmai tapasztalattal rendelkezik hasonló nagyságú Európai Uniós projektek 
előkészítésében és/vagy megvalósításában. 

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, 

együttműködési javaslatok 

Bácsalmás városának jelentős térségközponti szerepe révén környező településekkel való 
kapcsolata napi szinten is jelentős. A járási rendszer 2013-as felállásával lényegében nem 
változott, tulajdonképpen a korábban kialakult funkcionális együttműködés további erősödése, 
bővülése jellemző. Bácsalmás közigazgatási, oktatási, egészségügyi intézményei, 
kiskereskedelmi létesítményei a környező településeket funkcionálisan kiszolgálják. A járáson 
belül erős a város foglalkoztatási szerepe. 

Bácsalmás város és a járás települései között, a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenykedése és a közösen megvalósított térségi fejlesztések révén kötődés alakult ki. Az 
összehangolt térségi együttműködés megőrzése, további erősítése és tématerületi szélesítése a 
jövőben kiemelt cél. 

 

Intézményesült településközi együttműködések 

2004-ben alakult meg a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás, amelynek célja a térségi 
sokoldalú együttműködés kereteinek biztosítása, a kötelezően előírt és önként vállalt térségi 
feladatok ellátása. A Kistérségi Társulás látja el a központi orvosi ügyeletet; 5 település 
(Bácsalmás, Csikéria, Kunbaja, Mátételke, Tataháza) vonatkozásában az alapfokú oktatás-
nevelési intézmények fenntartását végzi, mozgókönyvtárat üzemeltet Bácsszőlősön, Katymáron, 
Mátételkén, Tataházán. 

 
Projektszintű (adott esetben intézményesült) településközi együttműködések 

Kettő jelentősebb településközi együttműködést tartunk fontosnak kiemelni, úgymint  

 Ivóvízminőség-javító program 
 Megyei 2014-2020-as időszaki összehangolt, tervezett fejlesztések a járásban 

 

Ivóvízminőség-javító program: 

Bácsalmás tagja a 25 tagtelepülést magában foglaló Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulásnak. A Társulás 2010 februárjában alakult a Felső-Bácskai 
Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítására. A projekt a tagtelepülések vízminőség-javító 
fejlesztésének végrehajtását, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítását 
hivatott megvalósítani. A beruházás a tervek szerint 2015 szeptemberében valósul meg. A 

Bácsalmás 
Kistérségi Többcélú 
Társulás 

Felső-Bácskai 
Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati 
Társulás 
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projekt keretében minden tagtelepülésre, egységre vonatkozóan a megvalósuló műszaki 
megoldás során a meglévő rendszer fejlesztése, úgynevezett önálló megoldás, kialakítása kerül 
előirányzásra, amelyben a kutak felszínre hozott rétegvize előírás szerinti állapotba hozatala 
valósul meg egy központi vízmű telepen, ennek értelmében Bácsalmáson is önálló fejlesztés 
valósul meg. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Program és a Bács-Kiskun Megyei ITP előkészítése 
kapcsán Bácsalmás városa aktívan kezdeményezte a járás többi településével való intenzív 
kapcsolatot a 2014-2020-as időszakban tervezett, járást érintő projektek összehangolt fejlesztése 
érdekében, ezzel is segítve a megyei feladatok elvégzését és erősítve a településközi 
együttműködéseket. 

 

Településközi együttműködések az ITS megvalósítása során 

Bácsalmás városa a település térségi szerepköréhez igazodva az ITS megvalósítása során is 
fenn kívánja tartani, lehetőség szerint erősíteni és szélesíteni a környező településekkel már 
jelenleg is meglévő, különböző tématerületeket felölelő intézményesült együttműködéseit. A fent 
említettek szerint továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a térségi hatással bíró projektek esetén 
a környező településekkel való projekt szintű együttműködéseket. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtása során a tervezés során megkezdett 
térségi egyeztetéseket különböző információs csatornákon keresztül a város továbbra is elvégzi, 
amelyek biztosítják, hogy a város stratégiai fejlesztési irányai és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztések, beavatkozások összhangban legyenek a járás és a környező települések 
stratégiáival és tervezett projektjeivel.  

Bácsalmás partnerségi terve szerint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat mellett a következő 
szomszédos települési önkormányzatokat vonják be/vonták be a településközi egyeztetésekbe: 
Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza 

A járásszékhely pozícióból adódóan kiemelt jelentőséggel bír a partnerség kiterjesztése a 
funkcionális várostérségbe tartozó településekre. 

E települések bevonása elsődlegesen a település vezető tisztségviselőinek megszólításával 
történt/történik, mindazonáltal a nyilvánosságot szolgáló események, rendezvények (lakossági 
fórum) nyitva álltak/állnak a környező települések lakossága, vállalkozásai előtt is. 

 

8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és 

megvalósítása során 

Bácsalmás Város Önkormányzata 2015 januárjában elkészítette a város fenntartható 
városfejlesztési programjának – (településfejlesztési koncepciójának és) integrált 
településfejlesztési stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi 
egyeztetési tervét, összhangban a képviselőtestület által elfogadott partnerségi egyeztetési 
szabályzattal. 

A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került 
kidolgozásra: 

Megyei 2014-2020-
as tervezés 
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 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

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

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

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a 
tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek 
megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő (településfejlesztési koncepció 
és) integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek 
már a tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. 

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

 

A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok 
kerülnek bevonásra: 

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

 államigazgatási szervek 

 önkormányzatok 

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek 

 Lakossági szint 

 

Megvalósult egyeztetések: 

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

 A településközi egyeztetés 

 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak, valamint a 314./2012. 
Kormányrendeletben meghatározott államigazgatási szerveknek 2015. május 27-
én került továbbításra a Megalapozó vizsgálat, Településfejlesztési Koncepció, 
valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezésre.  

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek:  

A stratégiakészítési projektindító megbeszélésre 2015. január 20-án került sor, ezt követően az 
önkormányzat által elfogadott partnerségi tervnek megfelelően három munkacsoport (Irányító 
csoport, Önkormányzati munkacsoport és Helyi egyeztetési munkacsoport) kialakítására került 
sor. Az Irányító csoport az önkormányzat döntéshozóiból, vezető tisztségviselőiből áll, míg az 
Önkormányzati munkacsoport az önkormányzati operatív szakembereiből. A Helyi egyeztetési 
munkacsoportot az önkormányzati intézmények vezetői, az egyházak, a helyi civil szervezetek 
képviselői, vállalkozások képviselői alkotják. Az első munkacsoport ülésre 2015. február 4-én 
került sor információgyűjtési céllal a Megalapozó vizsgálat helyzetelemzés részéhez. Az első 
workshopra 2015. március 25-én került sor, melynek témája a Megalapozó vizsgálat végleges 
megállapításainak ismertetése, a célmeghatározás első változatának egyeztetése, a város 

Partneri csoportok 

Megvalósult 
egyeztetések 
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jövőképének, átfogó céljainak meghatározása, városrészenkénti összegzése volt. A második 
workshopra 2015. április 16-án került sor, ekkor már az ITS elkészítéséhez szükséges 
információk beszerzése, a végleges célrendszer és fejlesztési elképzelés-meghatározása, a 
város akcióterületeinek lehatárolása volt a fő cél. 

 Lakossági szint:  

 2015. április 16-án lakossági fórumot tartott az Önkormányzat a Megalapozó 
tanulmányban foglaltak ismertetésére, a célok egyeztetésére. Az itt elhangzott 
lakossági vélemények, fejlesztési elképzelések bekerültek jelen dokumentumba. 

 A Megalapozó Vizsgálat 2015. május 11-én került fel a települési honlapra 
lakossági véleményezés céljából. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015. 
június 4-én, a Településfejlesztési Koncepció pedig 2015. június 4-én jelent meg a 
városi honlapon, ugyanezen céllal. 

 

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint 
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének 
dokumentációja elérhető Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi, 
Beruházási és Üzemeltetési Osztályánál. 

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

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

 

8.5 Monitoring rendszer kialakítása 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk 
birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai 
célokat és az azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk 
hiányos jellege miatt (pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak 
pályázati feltételei), részint a külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) 
folytonos változásai miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem 
tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit 
jelenleg nem vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia 
megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan 
visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján 
újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a 
monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, 
információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a 
folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól 
eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a 
monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók 
számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a 
szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, a 

Vélemények 
kezelése 

http://www.bacsalmas.hu/
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stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz rendelt erőforrásokat. 
Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron 
a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős 
menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt 
folyamatosan működtetik. 

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 

eredményindikátorok meghatározása 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható 
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.  

A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának 
méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a 
stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az 
indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott 
valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring 
rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. 
Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

 egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek 

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

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrása (mérési 
módját és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok mérése, előállítása az operatív 
menedzsment feladata. 

Az alkalmazott indikátorok fajtái: 

 Eredményindikátorok: Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek 
meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok 
eredményindikátorait vettük alapul.  

 Kimeneti (output) indikátorok: Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként 
kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek 
illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (projektek) jellegéhez, a lehető 
legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé. 
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30. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 

Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja) 
Mérés gyakorisága 

T1. Helyi gazdaság 

fejlesztése 

Települési foglalkoztatási ráta 

javulása (TOP) 

% n.a. növekedés KSH 

 

évente 

Külföldi és belföldi turisták költése 

(TOP és GINOP) 

milliárd Ft n.a. növekedés KSH évente 

Látogatószám (saját) fő n.a. növekedés KSH évente 

Eltöltött vendégéjszakák száma 

(saját) 

db 944 

(KSH, 2013) 

növekedés KSH évente 

Látogatószám növekedése (saját) % 0 növekedés KSH adatok alapján 

önkormányzati 

kimutatás 

évente 

Eltöltött vendégéjszakák számának 

növekedése (saját) 

% 0 növekedés KSH adatok alapján 

önkormányzati 

kimutatás 

évente 

T2. Szabadidős, 

rekreációs és 

kulturális 

tevékenységek 

fejlesztése 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma (TOP) 

fő 0 növekedés Jelenléti ívek, 

beszámolók 

évente 

A közösségi, szabadidős, 

közszolgáltatást nyújtó terekkel és 

létesítményekkel való lakossági 

elégedettség (TOP) 

pontérték 0 növekedés központi 

módszertannal előre 

megállapított gyűjtés 

alapján 

program indulását 

megelőzően, közben 

és utána, évente 

minimum egyszer 

T3. Élethosszig tartó 

tanulás, művelődés 

támogatása 

Alacsony infrastrukturális szinten 

működő intézmények aránya 

(TOP) 

% 0 csökkenés monitoring évente 

Helyi társadalmi akciókban fő 0 növekedés Jelenléti ívek, évente 
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Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja) 
Mérés gyakorisága 

résztvevők száma (TOP) beszámolók 

Az 5 éven túl működő 

foglalkoztatási paktumok száma 

(TOP) 

db n.a. növekedés Belső kimutatás, 

beszámoló 

évente 

A foglalkoztatási paktumok 

keretében álláshoz jutók közül a 

támogatás után egy éven túl 

állással rendelkezők száma (TOP) 

fő n.a. növekedés Belső kimutatás, 

beszámoló, munkaügyi 

központtól bekért adat 

alapján 

évente 

Primer energia felhasználás (TOP) PJ n.a. növekedés Tervezői, energetikai 

kimutatás 

évente 

A megújuló energiaforrásból 

előállított energiamennyiség a 

teljes bruttó energiafogyasztáson 

belül (TOP) 

PJ/év n.a. növekedés Tervezői, energetikai 

kimutatás 

évente 

Települési foglalkoztatási ráta 

javulása (TOP) 

% n.a. növekedés KSH évente 

T4. Egészségügyi- és 

szociális ellátások 

fejlesztése 

Járóbeteg szakellátási kapacitások 

fejlesztése (szakorvosi/nem 

szakorvosi óraszám) 

óra n.a. növekedés OEP adatbázis évente 

Alacsony infrastrukturális szinten 

működő intézmények arányának 

csökkenése 

% n.a. csökkenés monitoring évente 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma (TOP) 

fő - növekedés Beszámolók, jelenléti 

ívek 

évente 

A fejlesztett közszolgáltatásokat 

igénybe vevők száma (TOP) 

fő - növekedés Belső kimutatások évente 
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Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja) 
Mérés gyakorisága 

Az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférés (TOP) 

% n.a. növekedés Belső kimutatás 

alapján 

évente 

A nem megfelelő lakhatási 

körülmények között (komfort 

nélküli és szükséglakásban) élő 

háztartások aránya (TOP) 

% n.a. csökkenés KSH évente 

Az 5 éven túl működő 

foglalkoztatási paktumok száma 

(TOP) 

db n.a. növekedés Belső kimutatás, 

beszámoló 

évente 

A foglalkoztatási paktumok 

keretében álláshoz jutók közül a 

támogatás után egy éven túl 

állással rendelkezők száma (TOP) 

fő n.a. növekedés Belső kimutatás, 

beszámoló, munkaügyi 

központtól bekért adat 

alapján 

évente 

Szociális városrehabilitációs 

programmal elért hátrányos 

helyzetű lakosság száma (TOP) 

fő 0 növekedés Belső kimutatás, 

beszámoló, jelenléti ív 

évente 

Szociális partnerek vagy nem 

kormányzati szervezetek (NGO-k) 

által részben vagy teljesen 

végrehajtott projektek száma 

(TOP) 

db n.a. növekedés Szervezetek 

beszámolói, 

kimutatásai 

évente 

T5. Települési 

környezet, 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Napi utazások esetén fő 

közlekedési eszközként gyalogos, 

kerékpáros vagy közösségi 

közlekedési módot választók 

% n.a. növekedés KSH évente 
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Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja) 
Mérés gyakorisága 

részaránya 

Primer energia felhasználás (TOP) PJ n.a. növekedés Tervezői, energetikai 
kimutatás 

évente 

A megújuló energiaforrásból 
előállított energiamennyiség a 
teljes bruttó energiafogyasztáson 
belül (TOP) 

PJ/év n.a. növekedés Tervezői, energetikai 
kimutatás 

évente 

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

pontérték n.a. növekedés KSH Háztartási 
költségvetési és 
életkörülmény 

adatfelvétel, kiegészítő 
modul OSAP 1968 

évente 

T6. Határon átnyúló 

együttműködések 

erősítése 

A határátkelési forgalom 

megosztása a kisebb, nem 

tranzitforgalmat bonyolító 

határátkelők között (HU-SRB) 

db n.a. növekedés KSH évente 

Vendégéjszakák száma (HU-SRB) db 944 

(KSH, 2013) 

növekedés KSH évente 

Határon átnyúló akciók száma 

(saját) 

db n.a. növekedés Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 
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31. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 

Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja) 
Mérés gyakorisága 

V1 Keleti városrész: A 

gazdasági (ipari, 

mezőgazdasági, vállalkozói) 

funkció megerősítése 

A kkv-k nettó árbevétele 

(GINOP) 

Ft n.a. növekedés KSH évente 

V2 Nyugati városrész: A 
lakófunkció megerősítése: 
élhető, vonzó és 
társadalmilag befogadó 
városrész 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma (TOP) 

fő - növekedés Beszámolók, jelenléti 

ívek 

évente 

A közösségi, szabadidős, 

közszolgáltatást nyújtó 

terekkel és létesítményekkel 

való lakossági elégedettség 

(TOP) 

pontérték n.a. növekedés központi módszertannal 

előre megállapított 

gyűjtés alapján 

program indulását 

megelőzően, közben 

és utána, évente 

minimum egyszer 

V3 Központi városrész: 
Városközponti-kereskedelmi 
szerepkör megerősítése 

Külföldi és belföldi turisták 

költése (TOP és GINOP) 

Ft 

 

 

n.a. növekedés KSH/mérés 

 

 

évente 

 

 

A kkv-k nettó árbevétele 

(GINOP) 

Ft n.a. növekedés KSH évente 

A közösségi, szabadidős, 

közszolgáltatást nyújtó 

terekkel és létesítményekkel 

való lakossági elégedettség 

(TOP) 

pontérték n.a. növekedés központi módszertannal 

előre megállapított 

gyűjtés alapján 

program indulását 

megelőzően, közben 

és utána, évente 

minimum egyszer 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma (TOP) 

fő - növekedés Beszámolók, jelenléti 

ívek 

évente 
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Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja) 
Mérés gyakorisága 

V4 Külterület Turisztikai 

potenciál kihasználása 

Helyi társadalmi akciókban 

résztvevők száma (TOP) 

fő - növekedés Beszámolók, jelenléti 

ívek 

évente 

Látogatószám (saját) fő n.a. növekedés Belső kimutatás évente 

 

32. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja) 

Mérés 

gyakorisága 

I. Akcióterület       

Iparterület kialakítása Nem pénzügyi támogatásban 

részesülő vállalkozások száma 

 

 

Újonnan létesített iparterületek 

területe 

db 

 

ha 

 

n.a. 

 

 

 

 

0 

6-8 db 

(növekedés) 

 

 

 

14 ha 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Agrárlogisztikai központ 

létrehozása 

Újonnan létesített iparterület 

területe 

 

 

Logisztikai szolgáltatásba bevont 

termelők száma 

m2 

 

 

 

db 

 

0 

 

 

 

0 

2000 m2 

 

 

 

15-20 db 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Feltáró út 

gazdaságfejlesztési céllal 

Korszerűsített utak teljes hossza m 

 

0 800 m 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási paktumok fő n.a. 100-120 fő KSH, belső adatbázis projekt végén 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja) 

Mérés 

gyakorisága 

keretében munkaerőpiaci 

programokban résztvevők száma 

 (növekedés)  

Komposztáló telep 

létesítése 

Városi területeken létrehozott 

nyitott terek területe 

m2 

 

n.a. 400 m2 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

1-es számú akcióterületi 

vállalkozói fejlesztések 

Támogatásban részesített 

vállalkozások száma 

db n.a. növekedés KSH, belső adatbázis projekt végén 

II. Akcióterület       

Rekreációs övezet 

kialakítása Bácsalmás 

szívében 

Városi területeken helyreállított 

nyitott terek nagysága 

 

 

Megújult zöldfelület nagysága 

m2 

 

 

 

m2 

 

n.a. 

 

 

 

 

n.a. 

600 m2 

(növekedés) 

 

 

 

kb. 45.000 m2 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Autóbusz közlekedés 

infrastrukturális fejlesztése 

Közlekedés biztonsági fejlesztést 

megvalósított települések száma 

db 

 

n.a. 1 db 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Sport és szabadidős 

központ kialakítása 

Városi területeken helyreállított 

nyitott terek 

 

 

Megújult zöldfelület nagysága: 

m2 

 

 

m2 

 

n.a. 

 

 

 

n.a. 

13.000 m2 

(növekedés) 

 

 

kb. 5.000 m2 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Egészségház fejlesztése Fejlesztéssel érintett egészségügyi 

alapellátást nyújtó szolgálatok 

száma 

db 

 

 

n.a. 

 

 

3 db 

(növekedés) 

 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja) 

Mérés 

gyakorisága 

 

 

Jobb egészségügyi 

szolgáltatásban részesülő 

lakosság 

 

 

fő 

 

 

 

 

n.a. 

 

 

 

500 fő 

(növekedés) 

Óvodák fejlesztése Fejlesztett 3-6 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek 

száma 

fő 

(200 fő) 

n.a. 200 fő 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Könyvtár épületének 

energetikai felújítása 

A középület éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése 

 

 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energia 

felhasználás csökkenés 

kWh/év 

 

 

 

 

PJ/év 

n.a. 

 

 

 

 

n.a. 

 

csökkenés 

 

 

 

 

csökkenés 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Családsegítő Központ 

energetikai korszerűsítése 

A középület éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése 

 

 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energia 

felhasználás csökkenés 

kWh/év 

 

 

 

 

PJ/év 

n.a. 

 

 

 

 

n.a. 

 

csökkenés 

 

 

 

 

csökkenés 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Gondozási Központ 

energetikai korszerűsítése 

A középület éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése 

 

kWh/év 

 

 

n.a. 

 

 

csökkenés 

 

 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 
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Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor Mértékegység Bázisérték Becsült célérték 
Indikátor forrása 

(mérés módja) 

Mérés 

gyakorisága 

 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energia 

felhasználás csökkenés 

 

 

PJ/év 

 

 

n.a. 

 

 

 

csökkenés 

Polgármesteri Hivatal 

energetikai korszerűsítése 

A középület éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése 

 

 

Energiahatékonysági fejlesztések 

által elért primer energia 

felhasználás csökkenés 

kWh/év 

 

 

 

 

PJ/év 

n.a. 

 

 

 

 

n.a. 

csökkenés 

 

 

 

 

csökkenés 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

III. Akcióterület       

Leromlott városi területek 

rehabilitációja 

Szociális városrehabilitációval 

érintett akcióterületen élő lakosság 

száma 

fő 

(157 fő) 

n.a. 

 

157 fő 

(növekedés) 

KSH, Belső kimutatás projekt végén 

VI. Akcióterület       

Tudásfejlesztés alapú 

turizmus kiépítése 

A látványosságnak minősülő 

támogatott helyszíneken tett 

látogatások várható számának 

növekedése: 

fő 

(3000-4000 fő) 

n.a. 

 

3000-4000 fő 

(növekedés) 

KSH, Belső kimutatás projekt végén 

Útfelújítás turisztikai 

attrakciók megközelítése 

érdekében 

Korszerűsített utak teljes hossza m 

(1250 m) 

0 1250 m 

(növekedés) 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 
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33. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai 

Projekt típusa 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése 

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték 
Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja) 

Mérés 

gyakorisága 

Kulcsprojektek Vidékfejlesztési, 

turisztikai, 

városmarketing és 

pályázatkészítési 

ismeretekkel rendelkező 

szakemberekből álló 

szolgáltató 

szervezet/egység 

továbbvitele, fejlesztése 

(KP1) 

szakemberek száma fő n.a. növekedés Belső kimutatás projekt végén 

 Foglalkoztatási paktum 

(KP2, valamint 

akcióterületi projekt is 

egyben) 

Teremtett munkahelyek 

száma 

 

Foglalkoztatási 

paktummal érintettek 

száma 

db 

 

fő 

n.a. 

 

 

n.a. 

növekedés 

 

 

növekedés 

 

KSH, belső adatbázis 

 

 

Belső kimutatás 

projekt végén 

 Befektetés-ösztönző 

eszközök kidolgozása, 

fejlesztése (KP3) 

Kidolgozott befektetés-

ösztönzési eszköz 

db   Belső kimutatás projekt végén 

 TDM szervezet 

kialakítása (KP4) 

Kialakított TDM 

szervezet 

 

TDM szervezet tagjai 

db 

 

db 

1 db 

 

 

n.a 

1 db 

 

 

növekedés 

Belső kimutatás projekt végén 

 Turizmusfejlesztési Elkészített stratégia db n.a. növekedés Belső kimutatás projekt végén 
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stratégia elkészítése 

(KP5) 

száma 

Projekt típusa 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése 

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték 
Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

 Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár 

út fejlesztése, 

tengelyterhelés-

növelése (5312. számú 

út) (KP6) 

Fejlesztéssel érintett 

utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Kerékpáros közlekedés 

fejlesztése (KP7) 

Fejlesztéssel érintett 

utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési 

céllal (KP8, de 

akcióterületi projekt is 

egyben) 

Fejlesztéssel érintett 

utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Sós-tó és Horgásztó 

megközelítésének 

javítása (KP9, de 

akcióterületi projekt is 

egyben) 

Fejlesztéssel érintett 

utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Vasúti fejlesztések 

(KP10) 

Fejlesztéssel érintett 

terület nagysága 

 

Fejlesztéssel érintett 

és/vagy kialakított új 

m2 

 

 

db 

 

- 

 

 

n.a. 

 

növekedés 

 

 

növekedés 

 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 
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szolgáltatások száma 

 

Felújított vasúti pályák 

hossza 

 

 

km 

 

 

- 

 

 

növekedés 

Projekt típusa 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése 

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték 
Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

 Határátkelő fejlesztése 

(KP11) 

Fejlesztéssel érintett 

határátkelő száma 

db 1 db 1 db Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Hálózatos projektek Foglalkoztatási paktum 

(HP1, mely egyben 

kulcs- és akcióterületi 

projekt is) 

Teremtett munkahelyek 

száma 

 

Foglalkoztatási 

paktumban résztvevők 

száma 

db 

 

 

fő 

n.a. 

 

 

n.a. 

növekedés 

 

 

növekedés 

KSH, belső adatbázis 

 

projekt végén 

 Határon átnyúló 

turisztikai 

együttműködés és 

tematikus utak (HP2) 

Megvalósított 

együttműködések 

 

Létrehozott, fejlesztett 

tematikus utak száma 

db n.a. 

 

 

 

n.a. 

növekedés 

 

 

 

növekedés 

Belső adatbázis projekt végén 

 Mélykút-Bácsalmás és 

Bácsalmás-országhatár 

út fejlesztése, 

tengelyterhelés-

növelése (5312. számú 

út) (HP3, mely egyben 

kulcsprojekt is) 

Fejlesztéssel érintett 

utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 
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Projekt típusa 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése 

Output indikátor  Mértékegység Bázisérték 
Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

 Kerékpáros közlekedés 

infrastrukturális 

fejlesztése (újak 

kialakítása, meglévők 

korszerűsítése, 

hálózatba kapcsolása és 

kiegészítő létesítmények 

létesítése - tárolók, 

kölcsönzők) (HP4, mely 

egyben kulcsprojekt is) 

Fejlesztéssel 

érintett utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Feltáró utak fejlesztése 

gazdaságfejlesztési céllal 

(HP5, mely egyben 

akcióterületi és 

kulcsprojekt is) 

Fejlesztéssel 

érintett utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Belterületi utak 

fejlesztése (HP6) 

Fejlesztéssel 

érintett utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Egyéb útfejlesztések 

(HP7) 

Fejlesztéssel 

érintett utak hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Vasúti pályák 

rekonstrukciója (HP8, 

mely egyben 

kulcsprojektek is)) 

Fejlesztéssel 

érintett pályák 

hossza 

km - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Parkoló fejlesztések 

(HP9) 

Új létesített 

parkolók száma 

db - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 
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Projekt 

típusa 

Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor  Mértékegység Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja) 

Mérés 

gyakorisága 

 Csapadék- és belvíz-elvezetés 

rendszerének fejlesztése (I. és 

II. ütem) (HP10) 

Kiépített csapadékvíz 

elvezető hálózat hossza 

fm - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Járdák és vízelvezető árkok 

felújítása (HP11) 

Kiépített csapadékvíz 

elvezető hálózat hossza 

 

 

Fejlesztéssel érintett 

járdák hossza 

fm 

 

 

 

 

km 

n.a. 

 

 

 

 

- 

növekedés 

 

 

 

 

növekedés 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

Egyéb 

projektek 

Egyedi önkormányzati 

szervezet- és humánfejlesztési 

projektek (EP1) 

Szervezetfejlesztésben 

résztvevők száma 

fő 0 növekedés Belső kimutatás 

(jelenléti ív) 

 

évente, projekt 

végén 

 Egyedi önkormányzaton kívüli 

szervezet- és humánfejlesztési 

projektek (EP2) 

Szervezetfejlesztésben 

résztvevők száma 

fő 0 növekedés Belső kimutatás 

(jelenléti ív) 

 

projekt végén 

 Egyedi általános 

gazdaságfejlesztési 

projektötletek (EP3) 

Projektötletek száma db n.a. növekedés Belső kimutatás 

 

projekt végén 

 Egyedi mezőgazdasági 

fejlesztések (EP4) 

Megvalósult fejlesztések 

száma 

db - növekedés Belső kimutatás 

 

projekt végén 

 Egyedi turisztikai fejlesztések 

(EP5) 

Megvalósult fejlesztések 

száma 

db - növekedés Belső kimutatás 

 

projekt végén 
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A jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján az indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása csupán becslésen alapul. A projektek előkészítettségi szintje 
miatt a bázisértékek egy része hiányzik, ezek az ITS felülvizsgálat során pontosításra kerülnek pl. lakossági felmérést követően (az ilyen esetekben jeleztük az indikátor 
változásának irányát). A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek 
műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek. 

Projekt 

típusa 

Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor  Mértékegység Bázisérték 

Becsült 

célérték 

Indikátor forrása 

(mérés módja) 

Mérés 

gyakorisága 

 Egyedi, sportolási 

tevékenységeket kiszolgáló 

infrastrukturális fejlesztések 

(EP6) 

Megvalósult fejlesztések 

száma 

db - növekedés Belső kimutatás, 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

 

projekt végén 

 Egyedi foglalkoztatást javító 

fejlesztések (EP7) 

Megvalósult fejlesztések 

száma 

db - növekedés KSH, Belső kimutatás projekt végén 

 Egyedi egészségügyi- és 

szociális rendszer fejlesztési 

projektek (EP8) 

Megvalósult fejlesztések 

száma 

db - növekedés Belső kimutatás, 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Egyedi oktatási-nevelési és 

kulturális 

szervezetek/intézmények 

fejlesztése (EP9) 

Fejlesztésben résztvevő 

intézmények száma 

 

 

Fejlesztésben érintett 

személyek száma 

db 

 

 

 

 

fő 

- 

 

 

 

 

- 

növekedés 

 

 

 

 

növekedés 

Belső kimutatás, 

Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Egyedi városi projektek (EP10) Megvalósult fejlesztések 

száma 

db - növekedés Tervezői anyagok, 

építési napló 

projekt végén 

 Egyedi szoft program javaslatok 

(EP11) 

Megvalósult fejlesztések 

száma 

 

Programokban 

résztvevők száma 

db 

 

 

fő 

- 

 

 

n.a. 

növekedés 

 

 

növekedés 

Belső kimutatás 

 

 

Belső kimutatás 

(jelenléti ív) 

projekt végén 
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának 

meghatározása 

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

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring  

 felelősét  
 kivitelezőjét  
 gyakoriságát  
 formai elvárásait  
 a visszacsatolás módját 

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

12. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása 
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beavatkozások 
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A monitoring folyamat szervezete: 

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

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

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

 Polgármester 
 A testületi bizottsági elnökök 
 Főépítész 
 A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 
 Egyéb civil szervezetek 
 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó 
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, 
hogy negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról 
szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring 
bizottság vezetője felé továbbítja. 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

 Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért 
felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a 
jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással 
kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az 
illetékes szakbizottságok, illetve a képviselőtestület is megtárgyalják, és meghozzák a 
szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:  

 a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására, 

 a beavatkozások megvalósításának előrehaladására, 

 a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása, 

 a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk 
keresztmetszetek azonosítására, 

 javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők 
meghatározását is. 

 Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves 
jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság 
javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben 
megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos 
döntéseket. Az éves jelentés tartalma: 

 A megvalósítás szervezeti keretei 

 A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése 

 A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések 
leírása és értékelése 
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 A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok  

 A megvalósításra fordított pénzügyi források 

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

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

 Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése 

 Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán 
a tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető leg 
objektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell, fedjék a 
célokat, a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és 
éves jelentések mellékletét képezik.  

 

A monitoring tevékenység eredményeinek hozzáférhetősége: 

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját 
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart 
fenn. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan 
közreműködő partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs 
lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal 
nyilvános közmeghallgatást tart az ITS megvalósításának előrehaladásáról. 
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Rövidítésjegyzék 

DAOP – Dél-Alföldi Operatív Program 

EMVA – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 

EP – Egyéb projekt 

ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs 
Rendszer 

ETHA - Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

EU – Európai Unió 

FVT – Funkcionális városi térség 

GINOP – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

HÉSZ – Helyi Építési Szabályzat 

HP – Hálózatos projekt 

IKT - Információs és kommunikációs technológiák 

IPR – Integrációs Pedagógiai Rendszer 

ITP – Integrált Területi Program 

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia 

IVS – Integrált Városfejlesztési Stratégia 

K+F+I – Kutatás, Fejlesztés, Innováció 

KKV – Kis- és középvállalkozás 

KP – Kulcsprojekt 

KSH – Központi Statisztikai Hivatal 

NGO – Non-governmental organisation (Nem kormányzati szervezet) 

SWOT – Strengths (erősségek), Weaknesses (gyengeségek), Opportunities (lehetőségek), 
Threats (veszélyek) 

TFK – Településfejlesztési Koncepció 

TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

OFTK - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

OTÉK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről 

OTrT - Országos Területrendezési Terv 
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Mellékletek 

Helyi egyeztetések 

EMLÉKEZTETŐ 
Tárgy: Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése Bácsalmáson – indító 
megbeszélés  

Dátum: 2015.01.20.  14.00 óra 

Helyszín:  Bácsalmás, Gróf Teleki József u 4-8., Polgármesteri Tárgyaló terem 

Készítette: Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező helyettes 

Melléklet: Jelenléti ív, prezentáció 

 

1. ÁTTEKINTETT TÉMÁK 

A megbeszélés kezdéseként Kecskésné Losonczi Gabriella, felelős tervező helyettes köszöntötte 
és bemutatta a megbeszélés résztvevőit.  

Fürstand Attila megyei koordinátor röviden bemutatta a tervezési feladatot ellátó konzorciumot, a 
projektszervezet felépítését, a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (továbbiakban: ITS) elkészítésének kötelezettségeit, módját és az ellátandó feladat 
célját, ütemezését.  

 

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

 

A felelős tervező helyettes ismertette a partnerségi tevékenység szükségességét, a partnerségi 
terv tartalmát, jelezte az önkormányzat felé, hogy a partnerségi szabályzat februári testületi 
elfogadása szükséges, amellyel a projekt során készítendő partnerségi tervnek az elvek 
tekintetében összhangban kell lennie. Bácsalmásnak jelenleg partnerségi szabályzata nincs, így 
a Konzorcium által küldött minta alapján előkészítik azt és lehetőség szerint a soron következő 
(2015. január 27.) testületi ülésen elfogadásra kerül, de legkésőbb 2015 februárjában. 

 

Testületi ülések minden hónap utolsó keddjén vannak, legközelebb január 27-én és február 24-én 
lesznek. 

 

Különösen fontos, hogy 2015. január 28-ig partnerségi tervet kell összeállítani. A Partnerségi 
tervben szükséges lefektetni a település részéről az érintett szereplőknek a tervezési munkában 
történő lehetőség szerinti bevonásának, a velük folytatott kommunikációnak, konzultációnak a 
módját és mikéntjét, ezáltal elősegítve egy, a helyi társadalom többsége által elfogadható, 
támogatható fejlesztési jövőkép kimunkálását.  
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A partnerségi terv minta dokumentuma már rendelkezésre áll, ez megküldésre kerül Bácsalmás 
Város Önkormányzata részére. Kecskésné Losonczi Gabriella kérte, hogy a Partnerségi Tervet 
legkésőbb 2015. január 26-ig hagyja jóvá az Önkormányzat, hogy az indító jelentésbe a 
komplett, végleges terv csatolásra kerülhessen. 

 

Az ITS főbb stratégiai területeinek azonosítására a megalakuló Irányító csoport, Önkormányzati 
munkacsoport és Helyi egyeztető munkacsoport gondoskodik, ezeket szükséges a partnerségi 
tervben megnevezni. 

 

A partnerség során bevonni kívánt települések vonatkozásában megállapodás született, hogy a 
megyei önkormányzat mellett a járás összes települése kerüljön bevonásra. 

 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata folyamatban van. Bácsalmáson az ITS mellett, a 
Településfejlesztési Koncepció elkészítése is feladata a Konzorciumnak. Egyeztetés szükséges a 
település által megbízott tervező szakértőkkel arról, hogy a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata, elkészítése konkrétan milyen feladatokat jelent, hogyan alakítható ki az összhang 
a Konzorcium által készítendő Településfejlesztési Koncepcióval. 

 

Szegregált településrészek, szegregátumok nem azonosíthatók a településen a résztvevők 
tájékoztatása szerint.  

 

2. FELADATOK, HATÁRIDŐK 

A megbeszélés során egyeztetésre kerültek az ITS elkészítése során ellátandó feladatok. Ennek 
értelmében az alábbi mérföldkövek kerültek lefektetésre.  

 

Az ITS elkészítésének határideje 2015. április vége, ennek értelmében a rendelkezésre álló 
szűkös határidő miatt minden résztvevőtől gyors munkára van szükség. A kompletten kidolgozott, 
minőségbiztosított, partnerségi egyeztetéseken átesett dokumentumot a Belügyminisztérium 
részére 2015. június 26-ig kell megküldeni, amely határidő magában foglalja a jogszabály által 
meghatározott 21 napos államigazgatási egyeztetés idejét is. 

 

Különösen fontos, hogy 2015. január 28-ig a konzorciumnak települési Partnerségi Tervet kell 
összeállítani az ITS készítésére vonatkozóan, amely az önkormányzattal egyeztetve tartalmazza 
az érintett szereplők tervezési munkába történő bevonási lehetőségeit, eszközeit, ütemezését. 
Ennek tervezetét a felelős tervező helyettes legkésőbb 2 napon belül (2015. január 22.) 
továbbítja a városi koordinátornak áttekintésre, kiegészítésre, (miután a főbb elvekben 
megállapodnak), aki másnap, de legkésőbb 2015. január 26-ig visszaküldi az adatokkal 
kiegészített dokumentumot. 

 

Az Irányító csoport és munkacsoportok (ÖMCS, HMCS) első megbeszélésére 2015. február 4-
én (szerdán) kerül sor. A tagok felkérésére a felelős tervező helyettes a partnerségi terv 
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mellékleteként egy minta levelet küld Bácsalmás Város Önkormányzatának részére, amelynek 
kiküldéséről a település gondoskodik a 2015. január 26-30-i héten és még ezen a héten 
véglegesítésre kerülnek a csoporttagok. Javasolt az érintettekkel telefonon is egyeztetni a 
felkérést, valamint a megbeszélés helyét és idejét. Az Irányító csoport és munkacsoportok 
megbeszélésének célja a helyzetfelmérés, a hiányterületek azonosítása, problémafelvetés. 

 

 

A partnerségi terv mellékletei között szereplő újságcikket a tervezési folyamat megindulásáról a 
települési honlapon (www.bacsalmas.hu) kívánja a település közzétenni. Kérdőívezési 
tevékenységet nem kívánnak végezni a településen, a települési honlap mellett a lentebb jelzett 
lakossági fórumon tervezik a lakosság tájékoztatását, illetve bevonását a tervezési folyamatba. A 
beérkezett véleményeket, javaslatokat a városi koordinátor dokumentálja a partnerségi terv 
szerint. 

 

Mivel Bácsalmáson Településfejlesztési Koncepció készítése is feladat, ezért a felelős tervező 
helyettes felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen szükséges a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. számú mellékletében felsorolt, a település szempontjából releváns államigazgatási 
szerveket is tájékoztatni a Koncepció készítésének elindításáról. A tájékoztatást célszerű már a 
2015. január 26-30-i héten megtenni egy hivatalos levél keretében. Mivel a dokumentumok 
elkészítésére, véleményezésére, társadalmasítására és a vélemények dokumentumokon történő 
átvezetésére, majd véglegesítésre rendelkezésre álló időkeret nagyon szűkös, így javasolt, hogy 
az államigazgatási szerveknek a Koncepció és az ITS, azok elkészítését követően kerüljenek 
véleményezésre megküldésre. 

 

Legkésőbb 2015. február 13-ig a felelős tervező helyettes részére megküldésre kerülnek az 
összegyűjtött anyagok, azzal a kikötéssel, hogy az anyagokat a városi koordinátor 
folyamatosan küldi, nem várja meg, amíg az összes dokumentum, adat, információ 
rendelkezésére áll. 

 

2015. február 27-ig Bácsalmás Város Önkormányzatának megküldésre kerül a Megalapozó 
vizsgálat egyeztetési anyaga.  

 

2015. március 4-ig Bácsalmás Város Önkormányzata véleményezi és megküldi az észrevételeit 
a felelős tervező helyettes számára, aki 2015. március 6-ig beépíti azokat, majd az átdolgozott 
megalapozó vizsgálat eredményeire alapozva 2015. március 12-én megrendezésre kerül az I. 
workshop, szakmai egyeztetés. Ennek célja a Megalapozó vizsgálat véleményezése, erre 
alapozva a célok megfogalmazása, áttekintése a munkacsoportok segítségével. Ugyanezen a 
napon délután ebben a témában lakossági fórum kerül megrendezésre. Ennek részleteiről 
további egyeztetések szükségesek. 

 

A kapott információk alapján 2015. április 10-ig elkészül a Településfejlesztési Koncepció és az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia, amelyet az Irányító csoport és ÖMCS, HMCS 
munkacsoport tagok megkapnak. 2015. április 16-án kerül sor a II. szakmai workshopra, ahol az 
elkészült Koncepció és ITS véleményezésére kerül sor.  

http://www.bacsalmas.hu/
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A bevonni kívánt településekkel a partnerségi terv szerinti egyeztetéseket 2015. február és 
április közepe között szükséges lebonyolítani, hogy az információk beépíthetők legyenek a 
készülő dokumentumokba. 

 

Az egyeztetéseken elhangzottak 2015. április végére kerülnek beépítésre, ekkor küldi el a 
konzorcium a dokumentumot az önkormányzatnak véleményezésre, aki május 9-ig juttatja 
vissza észrevételeit. A városi észrevételek konzorciumi átvezetése (május 15-ig) után kerül fel a 
dokumentum a városi honlapra, ahol a lakosság is véleményezheti. Május 23-ig polgármesteri 
nyilatkozat szükséges az ITS és a Koncepció továbbküldhetőségére vonatkozóan. Fontos, hogy 
tisztázásra kerüljön, hogy a polgármesteri nyilatkozat kiadása előtt a településen kívánnak-e 
képviselő testületi ülésen erről dönteni. Amennyiben szükség van Képviselő Testületi ülésre, azt 
megelőző 3-4 nappal is érkezhet végső esetben az elkészített dokumentum a konzorcium 
részéről. 

 

Legkésőbb 2015. május 25-én meg kell küldeni az államigazgatási szerveknek véleményezésre 
a dokumentumokat, amelyre 21 nap áll a szervek rendelkezésére (június 15-ig tervezett). Ezt 
követően a vélemények konzorcium általi beépítésére 1 hét áll a rendelkezésre, június 22-ig. A 
Belügyminisztériumnak 2015. június 26-ig szükséges eljuttatni a kész Koncepciót és ITS-t 
minőségbiztosításra. Amennyiben ehhez is testületi határozat szükséges, annak is rendelkezésre 
kell állnia június 26-ig. 

 

A hivatalos Képviselő-testületi jóváhagyásra a BM által véglegesen jóváhagyott 
dokumentumokra, 2015 nyarán – szeptemberében kerülhet sor. 

 

Az ütemezés egyeztetése után papír alapon is átadásra került, hogy mely dokumentumok és 
adatok azok, amelyekre mindenképpen szüksége van a Konzorciumnak a Település részéről. 

 

Megállapodás született, hogy a projekt kapcsán kapcsolattartó Kiss Balázs városi koordinátor és 
Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező helyettes lesz. 

 

A megvalósítás egyéb kötelező elemeiről is szó esett, ilyen a település lakosságának 
tájékoztatása. A település honlapján kialakításra kerül egy külön „link”, ahol a Koncepcióról és az 
ITS-ről, annak elkészüléséről szóló tájékoztató anyagok, információk lesznek elérhetők. Valamint 
a helyi lappban is megjelennek a Koncepció és az ITS elkészítésével kapcsolatos aktuális 
információk. 

 

Zárásul a megbeszélés további részében a település főbb célkitűzéseit ismertette Németh Balázs 
polgármester. A főbb fejlesztési területek, a gazdasági övezet kialakítása, fejlesztése, helyi 
termék(ek) erősítése, és a turizmus erősítése, fellendítése lenne. 
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A korábbiakban elkészített IVS jó kiindulási anyagként szolgál, előre láthatólag az abban 
megjelölt városrészek nem változtak, sem pedig a kijelölt akcióterületek, de azért ezek 
felülvizsgálata mindenképpen szükséges. 

 

A következő személyes megbeszélés a 2015. február 4-i munkacsoport egyeztetés, amelynek 
részleteit a későbbiekben a résztvevők pontosítják. 
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EMLÉKEZTETŐ 
Tárgy: Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése Bácsalmáson – 1. 
Munkacsoport ülés 

Dátum: 2015.02.04.  10.00 óra 

Készítette: Kecskésné Losonczi Gabriella 

Melléklet: Jelenléti ív, prezentáció 

 

1. ÁTTEKINTETT TÉMÁK 

Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező köszöntötte az Integrált Területfejlesztési Stratégia 
(továbbiakban ITS) ülés résztevőit és ismertette, hogy ez az 1. Munkacsoport ülés, amelynek 
keretében – a formalitásokat tekintve - megalakulásra kerül az ICS, ÖMCS, HMCS; az érdemi 
munkavégzés tekintetében pedig az a cél, hogy minden tématerület tekintetében beazonosításra 
kerüljenek Bácsalmás város főbb problémái, fejlesztendő területei. 

Ezek után ismertetésre került a megvalósításban résztvevő projekt szervezet, a közreműködő 
szakértők, a projekt ütemezése és a jogszabályi háttér. 

 

Megállapodás született abban, hogy az ITS elkészítése kapcsán minden kérdés a Konzorcium 
részéről Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező helyettesen keresztül, Bácsalmás város 
részéről pedig, Kiss Balázs városi koordinátoron keresztül történik. Határozottan kérte a felelős 
tervező helyettes, hogy az információ áramlás e két csatornán keresztül történjen az információ 
biztos célba érése érdekében. 

 

A jogszabályi kötelezettség értelmében – a településfejlesztési koncepció kidolgozása miatt – a 
meghatározott államigazgatási szerveket tájékoztatni kell. A település részéről a megbeszélést 
megelőzően elviekben már megküldésre került a tájékoztatás a kijelölt államigazgatási szervek 
felé. Gabriella kérte, hogy a városi koordinátor küldje meg számára az államigazgatási szervek 
értesítését igazoló dokumentumot. 

 

A város tájékoztatása alapján jelenleg folyamatban van a településrendezési terv kidolgozása, 
ezért a településfejlesztési koncepcióval és az ITS-sel kapcsolódó szakterületek értelmében, 
mindenképpen szükséges egyeztetni annak tartalmáról. A város jelezte, hogy a 
településrendezési terv elkészítésével Szilberhorn Erzsébetet (kecskeméti Építészműhely Kft. 
tervezője) bízták meg és kérték a felelős tervező helyettest, hogy mindenképpen egyeztessenek 
a tervezővel.  

 

A széleskörű partnerség biztosítása miatt, jelen munka tekintetében elkészítésre és a város által 
elfogadásra került a Partnerségi Terv. A partnerségi szabályzatot is előkészítette a város, melyet 
a februári képviselő testületi ülésen fogadnak el. Elfogadást követően mind a szabályzatot, mind 
pedig az elfogadásról szóló képviselő testületi határozatot megküldi Kiss Balázs a felelős tervező 
helyettesnek. 

 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 
 198 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

 

A megbeszélés további részében tisztázásra került az 1. Munkacsoport ülés feladata, amely az 
általános probléma feltárás, a város helyzetképének megalkotása, a hiányterületek azonosítása 
és bemutatása. 

 

Az átadásra került városi alapdokumentumok áttekintése alapján három főbb fejlesztési irány 
fogalmazódott meg, amelyek: 

 gazdasági övezet kialakítása; 

 helyi termék fejlesztése; 

 turizmusfejlesztési területek. 

 

Bácsalmás térségi szerepét vizsgálva megállapítható, hogy a településnek a Dél-Alföldi régióban 
kizárólagos feladatellátása nincs. Azonban, mint járási székhely több államigazgatási intézmény 
érhető el a településen. 

 

A település városrészeinek lehatárolása a 2009-ben készült IVS alapján történt, ennek 
értelmében az alábbi városrészek különíthetők el a településen: 

 Nyugati városrész - Lakóövezeti funkció 

 Központi Városrész – Városközponti/Kereskedelemi funkció 

 Keleti városrész – Ipari funkció 
 

A település akcióterületei: 

(1) Szabadidő és Rekreáció Akció Terület 

(2) Tudás és Információ Akció Terület 

(3) Alternatív energetikai fejlesztések Akció Terület 

(4) Utak és utcák rekonstrukciója Akció Terület 

 

A település jelzése alapján elképzelhető, hogy ezek módosítására van szükség, azonban erre a 
fejlesztési elképzelések áttekintése után javasolt sort keríteni. 

 

Bácsalmás Város Önkormányzatának szűkösen áll rendelkezésére olyan ingatlan állomány, 
amely alkalmas nagyobb gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítására, ezért szükséges kijelölni 
egy gazdaságfejlesztési övezetet. Egy potenciális terület már körvonalazódni látszik az alábbiak 
szerint: Backnang út, Szabadság út, Kunbajai út által lehatárolt dél-keleti terület. 

 

A megbeszélés további részében áttekintésre kerültek a fejlesztési szakterületek, ahol az alábbi 
megállapítások születtek, szakterületek szerint. 
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A város térségen belüli és kívüli szerepkörei átbeszélésre kerültek, a ppt anyag a 
megbeszélésen elhangzottakkal kiegészítésre került. A város jelenkori és jövőbeni szerepköre, 
funkciók elérhetősége is kiegészítésre került a ppt sablonban. 

 

A testvérvárosi kapcsolatrendszere a városnak kiterjedt és élő. A ppt-ben felsorolt testvérvárosi 
kapcsolatok teljeskörű képet adnak, további testvértelepülés nincs. Az együttműködések 
állandóak, jellegüket tekintve inkább kulturálisak. Nem elvetendő a gazdasági együttműködés 
sem, de ezidáig erre példa nem volt és folyamatban sincs ennek előkészítése. (Szerbiával a 
kapcsolatot aktívabbá tudná tenni pl. egy közös autóbuszjárat.) 

 

Gazdaság 

Gazdasági szempontból több foglalkoztató van jelen a településen. A jelentősebb foglalkoztatók: 

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
(Összes bevétel: 93.135eFt volt 2013-ban. A Kft által irányított dolgozók száma 
2013.-ben elérte a 185 főt.) 

Kähny Kft. (Alaptevékenység: Egyedi gépgyártás; 2013. évi nettó árbevétel: 
791.571eFt; 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám: fizikai 35fő, 
szellemi 11fő, mindösszesen 46fő) 

Bácsalmási Agráripari Zrt. (Fő tevékenység: Növénytermesztés, 
Sertéstenyésztés, Szarvasmarha-tenyésztés, Vetőmag-előállítás, 
Mezőgazdasági szolgáltatás. 2013. évi nettó éves árbevétel 2.127.693eFt; 
2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám fizikai 19fő, szellemi 16fő, 
mindösszesen 35fő) 

Bácsalmási Malom Kft. (Fő tevékenység: malomipari termék gyártása. 2013. 
évi nettó éves árbevétel 367.838eFt; 2013. évi átlagos statisztikai állományi 
létszám fizikai 16fő, szellemi 2fő, mindösszesen 18fő) 

Soblask Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (2013. évi nettó éves 
árbevétel 125.594eFt; 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám 11fő) 

Műszaki Elektro Kft. fióktelepe Electro Comfort Műszaki Áruház – 
Bácsalmás (Szent János u. 42.) (Fő tevékenység: Villamos háztartási készülék 
kiskereskedelme; székhely: Budapest, fióktelepek: Bácsalmás, Jánoshalma, 
Kiskunmajsa) 

Ligeti Trade Kft. (Fő tevékenység: felsőruházat gyártása. 2013. évi nettó éves 
árbevétel 68.771eFt; 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám fizikai 7fő, 
szellemi 1fő, mindösszesen 8fő) 

Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Fő tevékenység: Szakorvosi 
járóbeteg ellátás. 2013. évi nettó éves árbevétel 169.479eFt; 2013. évi átlagos 
statisztikai állományi létszám 32fő.) 

Pro-Team Nonprofit Kft. (Nyíregyháza) bácsalmási fióktelepe. (Fő 
tevékenység: varroda; telephely: Bácsalmás, Dugonics u. 21.) 

Mogyi Kft. üzemeltetésében lévő pékség 

Mezőgazdasági nagyvállalkozók 

 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 
 200 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Jelentős foglalkoztató cég még a közelben a Hibro 2013 Kft. (Fő tevékenység: 
Baromfihús feldolgozás; 2013. évi nettó éves árbevétel 138.229eFt; 2013. évi 
átlagos statisztikai állományi létszám fizikai 10fő, szellemi 1fő, mindösszesen 
11fő); de az Ő székhelye: 6435 Kunbaja Major központ hrsz. 0193.36.a. 

 

A prezentációban és a fentebb felsorolt cégek frissítése szükséges a városi koordinátor 
segítségével. 

 

A település helyzetleírása tekintetében a megbeszélés résztvevői véleménye alapján, az alábbi 
megállapítások tehetők Bácsalmás gazdasági helyzetére vonatkozóan: 

 

Erősségek: 

A település szeretne helyi termékeket előállítani, valamint a helyi termékek termelését és 
eladását megerősíteni; 

Van saját terméke a településnek (zöldség- és gyümölcs feldolgozás), amely 
mintaboltban megvásárolható; 

Helyi termék erősítése, (települési) marketing kialakítása; 

Helyi termék védjegy; 

Erősödő szatyorközösség (amelynek 5 helyi termelő a tagja), a termékeiknek állandó 
jelenléte a városban és egyéb környező településeken (Szegeden és Baján is); 

Van a településen olyan vállalat, amely exportképes terméket képes előállítani (Kähny 
Kft); 

Szabadvállalkozási zóna; 

Épített és természeti értékek (turizmus alapjai erősek) 

 

Gyengeségek: 

Gazdasági zóna kijelölésesére van szükség, a betelepülő vállalkozások számára; 

Befektetési inaktivitás; 

Nehéz megközelíthetőség, messze van az autópályától; 

Nincs fizetőképes kereslet. Valamint, a kereslet nem találkozik a kínálattal. 

 

(Az emlékeztető mellékleteként található gazdasági SWOT analízis teljesebb képet ad a település 
gazdasági helyzetéről.) 

 

A település társadalma – oktatás, képzés  

Bácsalmás soknemzetiségű település; magyar, bunyevác, sváb és roma. 
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A lakosság elöregedő. Évente dupla akkora a halálozások száma, mint a születések száma. 
Emellett fokozottan érezhető a munkalehetőségek hiánya miatti elvándorlás. Sokan Szegeden 
vagy Budapesten, illetve külföldön vállalnak munkát. 

A munkanélküliség a térségben magas, ez a munkahelyek hiánya és a szakképzetlen 
munkavállalók miatt jellemző. Bácsalmáson a központi törekvéseknek köszönhetően, a 
közmunkaprogram hatására jelentősen csökkentregisztrált munkanélküliek száma. A START 
munkaprogram keretében Bácsalmás Város Önkormányzata kialakította a helyi zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozó üzemét, ahol a közfoglalkoztatásban résztvevők dolgoznak. Ennek 
keretében helyi alapanyagból, helyi terméket állítanak elő. Az értékteremtő munka hatására nő a 
munkában résztvevők felelősség tudata és az előállított termék kapcsán erősödik a helyi 
identitástudat. 

 

Az önkormányzat erős törekvése, hogy a helyi vállalkozókkal jó kapcsolatot alakítson ki és 
tartson fent, azáltal a településen lakó munkanélküliek könnyen és gyorsan találhatnak a 
szakképzettségüknek megfelelő állást. (Igyekszik az önkormányzat, amennyire tud „hídképző” 
szerepet betölteni a munkaerő kereslet-kínálat találkozásában.) 

 

A tranzit foglalkoztatás a Bácsalmáshoz hasonló kisméretű településen nem jellemző. 
Próbálkozott korábban a település már ezzel a foglalkoztatási formával, de a támogatás lejártát 
követően az eredmények nem voltak fenntarthatóak. 

 

Az oktatás tekintetében a településen szakképző iskola működik, amelyben zömében helyi 
tanulók járnak, sajnos azonban tendencia, hogy évről-évre kevesebb tanuló jelentkezik a 
szakképzésekre. 

 

A Bácsalmási Kistérség Többcélú Társulás végzi a településen az óvodai és orvosi ügyelet 
feladat ellátását. Azonban a nehéz anyagi helyzete miatt, nem tudta fenntartani a pedagógiai 
szakszolgálatot és a térségfejlesztési szerepkör ellátását. Jelenleg sajnos kényszerpályán mozog 
a Társulás működése. 

A településen bölcsőde nincs, az óvoda fogadja a bölcsődés korú gyermekeket külön 
csoportokban, járási szinten pedig sok szülő a madarasi bölcsődébe viszi a gyermekét. 

 

A térségben Bácsalmás mellett Madaroson és Katymárom is van általános iskola. Madarason 
van bölcsőde. Óvoda pedig a járás minden településén van. 

 

Bácsalmáson nincs családi napközi. 

 

Korábban a Kecskeméti Főiskolának volt Bácsalmáson kihelyezett kertészeti tagozata, azonban 
jelenleg nem működik, nem tartanak képzéseket. 

 

A település erős, jól működő testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezik. 
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A civil társadalom erős Bácsalmáson. Rangsorolva, az alábbi civil szervezetek jelenléte érezhető 
leginkább: 

 PVSE  

 Szent László Határrendészeti SE 

 Bunyevác-Horvátok Közhasznú Egyesület 

 Bácsalmási Németek Egyesülete 

 Jurinovics Miklós Sporthorgász Egyesület 

 Bácsalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Bácsalmási Polgárőr Egyesület 

 Bácsalmási Gimnáziumért Alapítvány 

 Bácsalmás Baráti Köre Egyesület  
 

A prezentációban felsorolt civil szervezeteket az városi koordinátor segítségével szükséges 
felülvizsgálni. 

 

Turizmus 

A településen erős törekvés van a turizmus fejlesztésére. Bácsalmás szeretné elérni, hogy ezen 
a téren a térségben meghatározó legyen. A város - térségi szerepet vállalva - a járás többi 
településével egyezetéseket tartott a témában az utóbbi időben, azonban ezek megrekedtek és 
nem látnak előrelépést a közös összefogással megalakuló turisztikai attrakció kialakításában. A 
település véleménye, hogy komplexen kellene kezelni a környék látványosságait, attrakcióit, hogy 
ezek erősítsék egymást. 

 

Bácsalmáson és a környező településeken szerencsére erős civil szervezetek működnek, 
amelyekben nagyon erős potenciál van. A lehetséges turisztikai fejlesztések megvalósításában 
erős alapot képeznének. 

 

A településen előrehaladott állapotban van a „Bácsalmás 3-tó vidéke” koncepció, amely a Sós-tó, 
a Horgásztó és a Víztározó természeti szépségére építve szeretné a jövőben odacsalogatni a 
látogatókat. A program kidolgozására előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült. 

 

A település a felelős tervező helyettes kérésére rendelkezésére bocsátja a turisztikai fejlesztések 
összesítését. 

 

Önkormányzati gazdálkodás 

A városi koordinátor rendelkezésre bocsátja azokat a dokumentumokat, amely segítségével az 
alábbi témakörök megvizsgálhatóak, bemutathatóak: 

 adósságkonszolidáció 

 ingatlanvagyon 

 pénzügyi eszközök 

 vagyongazdálkodás 

 adópolitika 

 üzemeltetési szerződések 
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A városi koordinátor rendelkezésre bocsátja a város által kötött üzemeltetési szerződéseket, a 
2012-es és 2013-as évekről készült zárszámadást, éves beszámolót és annak számszaki és 
szöveges beszámolóit is, továbbá az egyes intézmények éves beszámolóit. 

 

Közlekedés 

A település jelentős hátrányt szenved a megközelíthetősége miatt. Jellemző a határmentiség, a 
közúthálózat állapota miatt nehéz a település elérése. A történelmi események miatt a település 
az ország perifériájára szorult. 

 

A gazdasági turisztikai fejlődés érdekében fontos a település jó megközelíthetősége. Jelenleg az 
55 sz. út felújítása zajlik, amely Bácsalmás településre is pozitív hatású. A település 
szorgalmazná az 5312 sz. út felújítását, amelyet már a magyar-szerb határig teljes mértékben 
felújítottak. A közlekedési igények miatt azonban, szükséges lenne az utat Mélykút irányába is 
fejleszteni. Az 5312-es úton két körforgalom is tervezett, egyik a Szent János utca és a 
Damjanich utca találkozásánál (Penny Market üzletnél), a másik a Damjanich utca és a 
Backnang út találkozásánál. 

 

A Bácsszőlős, Csikéria felé vezető 5501 és 5507 (?) sz. utak rossz állapotúak és keskenyek, 
pedig Szeged felé erre gyorsabb lehetne a közlekedés, ezért indokolt lenne ezen útszakaszok 
fejlesztése is. 

Felmerült még az 5503-as számú, Tataháza felé vezető út felújítása is, de jelenleg prioritását 
tekintve az 5312-es út felújítása lenne fontosabb a városnak. Az 5503-as út kapcsán esetleg a 
Szent János utca-Kossuth Lajos utca kereszteződést lenne érdemes vizsgálni balesetveszély 
szempontjából, mert az abban a kereszteződésben lévő STOP táblát sokszor nem veszik észre a 
közlekedők, ezért ez balesetveszélyes. Kérdéses egy körforgalom létjogosultsága (?). 

 

Ha a folyamatban levő 55 sz. út felújítását elvégzik, akkor a település megközelítése javul. A 
környező települések Tataháza és Bácsalmás is jó minőségű úton érhető el, valamint Baja is 
könnyen elérhető a településről. 

 

Megállapításra került, hogy a belterületi utak minősége nem jó. A településen lezajlott 
szennyvízelvezetési, csatornázási beruházás tovább rontotta az utak minőségét, ezért szükséges 
lenne azokat újra aszfaltozni. 

 

A településre Mélykút felől érkező 5312 sz. út belterületi szakaszán több balesetveszélyes éles 
kanyar található, amelyeket szeretnének kiváltani elkerülő útszakaszok megépítésével. 

 

A településen kevés gyalogos átkelőhely van. A kerékpárút fejlesztési tervekben szerepel 
gyalogos átkelőhely kialakítása a Szent János utca és a Damjanich utca sarkán (Penny Market 
üzletnél). 
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A településen nem okoz jelentős problémát a parkolás. Alkalmanként felmerülnek nehézségek, 
iskolakezdés, rendezvény, piacnapok alkalmával, azonban a település szerkezetéből adódóan, 
mint helyi adottság nem sok lehetőség van a parkolóhelyek bővítésére. De szükséges 
megvizsgálni a megoldási lehetőségeket. A településen egyébként a nemrégen felújított piactér 
áll rendelkezésre parkolási célokra – a piac napok kivételével – nagy mennyiségű jármű 
befogadására alkalmas. 

 

A helyközi buszközlekedés megfelelőnek mondható. A menetrendet megfelelőnek tartják a 
települést képviselők. Egyedüli nehézségként a Szegedre való eljutás került említésre, oda 
átszállással (Tataházán vagy Mélykúton) lehet eljutni. 

A település tájékoztatása szerint buszjáratot szeretnének indítani a magyar-szerb határátkelőhöz. 
Ezzel kapcsolatban most zajlik a tervezés. 

 

Bácsalmás-Bajmok határátkelő is lehetőséget jelentene gazdasági, turisztikai szempontból a 
település számára, a gátló tényezők egyike ebben az esetben is a megközelíthetőség. Ha 
kiépítésre kerülne a kapcsolódó infrastruktúra, akkor a jelenlegi napi forgalma növekedne a 
határátkelőnek, amely jelenleg naponta 15-25 jármű átlépését bonyolítja le.  

A Bácsalmás-Bajmok határátkelőhely nyitva tartására vonatkozóan a Cowi végzett felméréseket, 
így a szükséges információ ott megtalálható. 

 

A határmentén jellemző a bevásárló turizmus, a fenti fejlesztés kapcsán ezen, kiskereskedelmi 
forgalomra ható folyamatok is fokozódnának.  

 

Nagy törekvés van az Arad-Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal újjáélesztésére, ez javíthat 
jelentősen a város elérhetőségén. 

Fontos, hogy a határon átnyúló gazdasági fejlesztések megvalósuljanak, ehhez pedig, 
közlekedés, infrastrukturális kapcsolódási pontok kiépítésére van szükség. Szerbia gazdasági 
érdeke az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely lehetőséget nyújt a határmenti magyar 
települések számára, így a határon átnyúló kapcsolatok erősítésére. Egy az EU déli határán 
átvezető, több országot érintő infrastruktúrafejlesztés erősíti a határ menti országokkal a 
kereskedelmi, gazdasági együttműködést. 

 

A közlekedés részeként szükséges lenne a vasúti áruszállítást fokozni, amely a gazdasági 
viszonyokra is kihatással lenne, azonban ez komoly infrastrukturális fejlesztéseket igényel. 
Továbbá a vasúti személyszállítás területén is szükséges lenne a vasútállomás helyreállítása. A 
település tudomása szerint a MÁV Zrt. tervezi a meglévő vasúti pálya rekonstrukciós munkájának 
elvégzését, ugyanakkor a kiszolgáló épületek felújítását (mint pl. vasútállomás épülete, peron) 
nem tervezett, pedig indokolt és szükségszerű lenne. 

 

Közlekedésbiztonsági szempontból, bár vannak problémák a gyalog- és kerékpárutak közös 
felületen való kialakításával is, mégsem ez okozza a legnagyobb problémát (egyébként 
kerékpárút fejlesztés is tervezve van a településen, melyről bővebb információval a városi 
koordinátor fog szolgálni). Problémát a mélyárkok jelentenek, főleg a csapadékvíz elvezetőknél. 
A középületeknél a vízelvezetők egyirányúsítva vannak, mely balesetveszélyes. 
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Közművek 

Az utóbbi években nagy törekvés volt települési szinten a biomassza hasznosítás fokozására, 
amelyhez Bácsalmás is szeretett volna kapcsolódni. Tervben volt egy központi biomassza erőmű 
építése, amellyel a település központjában található önkormányzati intézmények fűtését szerették 
volna megoldani. Egyelőre a projekt megvalósítása szünetel. 

 

A településen három középületre telepítettek napelemeket az elmúlt időszakban, amelyet 
bővíteni fognak további két épületen. Erre vonatkozóan a nyertes pályázattal is rendelkezik az 
önkormányzat. 

 

A településen gondot jelent a szerves hulladék kezelése, szerettek volna egy komposztáló telepet 
létesíteni, azonban a kialakításhoz szükséges tervezési és engedélyeztetési költségek miatt, 
forrás hiányában nem került sor. 

 

Veszélyes hulladék kezelésének tekintetében, az állati veszélyes hulladék a solti ATEV 
Fehérjefeldolgozó Zrt. telepére kerül átszállításra, az egészségügyi hulladék pedig Kecskemétre 
kerül átszállításra kezelés céljából. 

 

A ppt előadásban felvetett kérdések kis módosítással elfogadhatóak. Tehát a közművekre 
vonatkozó további megállapításokat lsd. ppt előadásban. Amely adatok javításra kerültek: 

 A város jelenleg nem 1000m3/nap, hanem 800m3/nap biológiai szennyvíztisztító 
kapacitással rendelkezik. 

 Közvilágítás korszerűsítése korábbiakban is megtörtént, de 2015-ben újabb felújítás lesz 
e tekintetben, ugyanis LED-es lámpák kerülnek elhelyezésre. 

 

Zöldfelület, környezetvédelem, helyi értékek 

Bácsalmás Város Önkormányzatánál működik Fásítási Bizottság, amely felügyeli a zöldfelületi 
kezelést, karbantartást, működtetést. Jelenleg önállóan futó zöldfelület kezelésre vonatkozó 
beruházása nincs a településnek, azonban helyi hagyomány, hogy a város több pontján az 
újszülöttek tiszteletére ültetnek egy fát. 

 

Az a megállapítás, miszerint veszélyforrást jelent a nagyüzemi állattartásból keletkező trágya 
szakszerűtlen tárolása, nem helytálló, mert ezt rendszeresen ellenőrzik az erre kijelölt szervek 
és súlyos bírságokat szabnak ki arra, aki a szabályokat nem tartja be, így nem éri meg a 
gazdáknak helytelenül kezelni a trágyát. 

 

A helyi értékek egyeztetésre kerültek. Ezek módosítása megtörtént a prezentáció anyagában. 
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Szegregátumok helyzete 

A KSH adatok alapján, statisztikai alapon megalkotásra került egy szegrációs térkép, amelyet a 
felelős tervező megküld a település részére. A szegregációs szakértő megállapítása alapján, a 
2001-ben is megállapításra került területeken került újra kimutatása a szegregátumok helyzete: 

1. településhatár - Köztársaság utca - Kálvária sor – Temető - településhatár 

2. Kálvária sor – településhatár - Kossuth Lajos utca - Vörösmarty sor - Gr. Széchenyi I. utca - 
Árpád vezér utca 

 

A települést képviselők elmondása alapján ezek a területek nem nevezhetők klasszikus 
értelemben vett szegregátumnak. A település mindent megtesz a nehéz helyzetbe került 
családok segítésére. Közös járási szintű esélyegyenlőségi terv kidolgozása történik és a 
bácsalmási Biztos Kezdet Gyerekház fő tevékenysége is erre irányul. 

A szegregációs szakértő jelezte, hogy a kérdéses utcák megvizsgálására vonatkozóan küld egy 
kérdéssort az önkormányzat részére, amely kitöltésében kéri annak segítségét. 

 

A helyi közbiztonságra negatív hatással volt, hogy a Szent Ágota  Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Bácsalmási Gyermekotthonába a problémásabb gyermekek kerültek elhelyezésre. 

 

A szegregációval érintett területen jegyző által elrendelt bontás 1 épület esetében történt, ami 
önkormányzati tulajdonú épület volt (a bontás meg is történt). Más esetről nem tudott a település. 

 

A témát tekintve a helyi szakértő kollégák elmondták, hogy a „Biztos kezdet gyermekház” 
programra szeretnének majd pályázatot benyújtani. Katymáron már működik a „Biztos kezdet”. 

 

A prezentációban feltüntetett 55 szociális bérlakás nem helyes adat. Szociális bérlakás max. 10 
található a településen, ezen felül kb. 66 piaci alapú kiadható önkormányzati lakás van. Kb. a 10 
szociális bérlakáson felül még további 10-re lenne jogos igény, de nincs több a településen, tehát 
ezt az igényt nem tudják kielégíteni. A szociális bérlakásokkal kapcsolatos egyik legnagyobb 
probléma, hogy nem tudják fizetni a rezsit. 

 

Megállapításra került, hogy a „szegregált” területtel érintett lakosokkal való kapcsolattartás, 
információáramlás elősegítése érdekében sok szociális munkásra lenne szüksége a 
településnek. 

A „szegregátum” közelében, környékén hivatalos szeméttelep/szemétlerakó nincs, csak olyan 
területek, amelyeken az itt élők maguk alakítanak ki „szemetes övezeteket”. A város ez ellen a 
„TE SZEDD” program keretén belül tud tenni. 

 

Megállapításra került, hogy az óvodák esetében nem érzékelhető a szegregáció. 

 

Megfontolandó, hogy humán programokat kell tervezni. 
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2. FELADATOK, HATÁRIDŐK 

A megbeszélés során egyeztetésre kerültek az ITS elkészítése során ellátandó feladatok. Ennek 
értelmében az alábbi mérföldkövek kerültek lefektetésre.  

 

Az ITS elkészítésének határideje 2015. április vége, ennek értelmében a rendelkezésre álló 
szűkös határidő miatt minden résztvevőtől gyors munkára van szükség. A végleges anyagokat a 
megbízó Belügyminisztérium részére 2015. június 26-ig kell megküldeni, amely határidő 
magában foglalja a jogszabály által meghatározott 21 napos államigazgatási egyeztetés idejét is. 

 

2015. február 27-én kerül Bácsalmás Város Önkormányzatának megküldésre a Megalapozó 
vizsgálat egyeztetési anyaga, mely anyag véleményezésére a településnek 2015. március 4-
ig van lehetősége. 

 

A következő személyes megbeszélés a 2015. március 12. I. workshop, amelynek részleteit a 
résztvevők pontosítani fogják. 
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EMLÉKEZTETŐ 
Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 
elkészítése Bácsalmáson – I. workshop Irányító Munkacsoport, Önkormányzati munkacsoport és 
Helyi Egyeztető Munkacsoport  

Helyszín: Bácsalmás, Gróf Teleki József u 4-8., Polgármesteri Tárgyaló terem 

Dátum: 2015.03.25.  10.00 óra 

Készítette: Kecskésné Losonczi Gabriella 

Melléklet: Jelenléti ív, fejlesztési elképzelések listája, prezentáció 

 

1. ÁTTEKINTETT TÉMÁK 

Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező helyettes, köszöntötte az egyeztető munkacsoport 
tagjait. Röviden ismertetésre kerültek az elmúlt időszak eseményei. Bácsalmás város Integrált 
Településfejlesztési Stratégia Megalapozó tanulmányának első munkaverziója 2015. március 12-
én megküldésre került a Bácsalmás Város Önkormányzata részére. Bácsalmás Város 
Önkormányzatának feladata volt, hogy áttekintse a megküldött megalapozó tanulmányt, és tegye 
meg észrevételeit. Bácsalmás városának képviseletében a városi koordinátor 2015. március 24-
én megküldte a visszajelzését, miszerint mindent rendben találtak a dokumentumon, részükről 
változtatási javaslat, kérés nincs. 

 

Kecskésné Losonczi Gabriella jelezte, hogy az ülés célja, hogy áttekintésre és megvitatásra 
kerüljenek Bácsalmás középtávú stratégia céljai és a város célrendszere. Az egyeztetésen a 
városi-járási helyzetfelmérés, a hiányterületek azonosítása, problémafelvetés alapján főbb 
problémák beazonosítása, stratégiai-, fejlesztési célok beazonosítása, fejlesztési elképzelések 
átbeszélése megtörtént. Ennek keretében a város középtávú fejlesztési elképzelései áttekintésre 
és egyeztetésre kerültek a települést képviselő szakemberekkel, valamint az Önkormányzat 
átadta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz eljuttatott, frissített projektlistát. A véglegesített 
fejlesztési ötletek listája jelen emlékeztető mellékletét képezi. 

 

A település helyzetének összefoglalását követően áttekintésre került a célrendszer és 
meghatározásra került a város jövőképe, átfogó céljai, városrészenkénti összegzése, fejlesztési 
prioritásai. A javaslatok alapján módosított, végleges prezentációs anyag megtalálható ezen 
emlékeztető mellékleteként. 

 

Kecskésné Losonczi Gabriella emlékeztette az jelenlévőket arra, hogy az elkészülő Megalapozó 
Tanulmányról, Integrált Településfejlesztési Stratégiáról és Településfejlesztési Koncepcióról 
2015. május 22-ig egy elfogadó/jóváhagyó nyilatkozatot kell tennie a Polgármester Úrnak. 
Kérdésként merült fel ismételten, hogy ezen nyilatkozat kiállításához szükség van-e a képviselő 
testület jóváhagyásának. Kérte, hogy erre minél hamarabb adjon választ a település. Ezzel 
kapcsolatos első észrevétel az volt, hogy nem szükséges a képviselő testületi ülés ebben a 
fázisban, majd csak a végleges, Belügyminisztérium által elfogadott anyagok jóváhagyásához 
lesz szüksége, amely pedig 2015. augusztus-szeptemberre várható. 
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Mivel az I. workshop keretében tervezett lakossági fórum elmaradt, így a II. workshop 
alkalmával erre mindenképpen sort kell keríteni, amely az első megbeszélésen 2015. április 16-ra 
lett kitűzve. 

 

A felelős tervező helyettes kérte az Önkormányzatot, hogy még az április 16-i időpont előtt 
legyenek szívesek megtartani a járási települések polgármestereivel az ITS készítéséről az 
egyeztető megbeszélést. Kérte, hogy jelezze az Önkormányzat, amennyiben ehhez segítségre 
van szüksége. Kérte, hogy az egyeztetésről készüljön feljegyzés és jelenléti ív. 

 

2. FELADATOK, HATÁRIDŐK 

Az ITS elkészítésének határideje 2015. április vége, ennek értelmében a rendelkezésre álló 
szűkös határidő miatt minden résztvevőtől gyors munkára van szükség. A végleges anyagokat a 
megbízó Belügyminisztérium részére 2015. június 26-ig kell megküldeni, amely határidő 
magában foglalja a jogszabály által meghatározott 21 napos államigazgatási egyeztetés idejét is. 

 

A következő személyes megbeszélés a 2015. április 16-án megtartásra kerülő II. workshop és 
lakossági fórum lesz. 

 

Önkormányzat megerősítő válasza arra vonatkozóan, hogy kell-e képviselő testületi ülés és 
határozat a Polgármesteri Nyilatkozat megtételéhez: 2015. április 3. 
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EMLÉKEZTETŐ 
Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 
elkészítése Bácsalmáson – II. workshop Irányító Munkacsoport, Önkormányzati munkacsoport és 
Helyi Egyeztető Munkacsoport  

Helyszín: Bácsalmás, Gróf Teleki József u 4-8., II. Emeleti tárgyaló 

Dátum: 2015.04.16.  10.00 óra 

Készítette: Kecskésné Losonczi Gabriella 

Melléklet: Jelenléti ív, prezentáció 

 

1. ÁTTEKINTETT TÉMÁK 

Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező helyettes köszöntötte az egyeztető munkacsoport 
tagjait. Röviden ismertetésre kerültek az elmúlt időszak eseményei. Az ülés célja, hogy 
áttekintésre és megvitatásra kerüljenek a városra vonatkozó célrendszerek, a város 
akcióterületeinek lehatárolása, továbbá a város középtávú fejlesztésében fontos szerepet játszó 
kulcsprojektek és akcióterületi projektek is. 

 

A prezentáció ezen emlékeztető mellékletét képezi. Az ebben foglaltakkal kapcsolatban a 
települést képviselő kollégák egyetértettek. Azonban kiegészítésként javasolták, hogy a 
településen és a térségben is nagy hagyományokkal bíró és népszerűségnek örvendő lovas 
turizmus felvételét és hangsúlyozását a stratégiában. 

 

A település részéről még nyomatékosításra került, hogy mint fejlesztési iránnyal, egyetértenek a 
gazdaságfejlesztés akcióterület eszközeivel, de a város hosszú távú fennmaradása és fejlődése 
nagyban függ a tőke odaáramlásától. Ezért fontosnak tartják kifejezni, hogy fő prioritási pont a 
vállalkozók gazdaságfejlesztését elősegítő munkahelyteremtő projektek megléte és azok, a 
településen történő minél nagyobb számú megvalósítása. Ezzel kapcsolatban a település 
javasolta feltérképezni a helyi vállalkozók fejlesztési elképzeléseit, amelyeket javasoltak beépíteni 
a stratégia fejlesztési tervei közé. Így javasolt 2015. április 28-án vállalkozói egyeztetést tartani, 
amely megszervezését a település vállalta magára. 

 

Továbbá ismertetésre került, hogy a stratégia társadalmasítása során szükséges a környező 
településeket is bevonni Bácsalmás Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megismerésére. 
Ezért a Bácsalmás vonzáskörzetében található települések vezetőivel egyeztetni kell a fejlesztési 
terveket a város jövőképét, amellyel kapcsolatban a település vállalta, hogy megszervezi és 
megvalósítja a polgármesteri egyeztetést, legkésőbb 2015. április 27-ig, illetve ennek 
eredményéről tájékoztatja a felelős tervező helyettest. 

 

Az ITS tervezés során felmerült főbb kérdések tisztázásra kerültek. A település nem kívánja az 
ITS Belügyminisztériumnak való megküldése előtt a Képviselő-testületével elfogadtatni, majd 
csak a Belügyminisztérium jóváhagyást követően. Azonban a Településfejlesztési Koncepció 
esetében ellenőrzik, hogy a szabályzatuk alapján a koncepciót el kell-e fogadnia a Képviselő-
testületnek. 
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A település tájékoztatása alapján az új gazdasági programjukat, a helyi Képviselő-testület 
legkésőbb 2015. április 27-én fogadja el, ezt követően a városi koordinátor megküldi azt a 
felelős tervező helyettes részére, hogy az ITS-sel összevesse a település ezen dokumentumában 
lefektetett fejlesztési irányokat. 

 

2. FELADATOK, HATÁRIDŐK 

Az ITS elkészítésének határideje 2015. április vége. A végleges anyagokat a megbízó 
Belügyminisztérium részére 2015. június 26-ig kell megküldeni, amely határidő magában foglalja 
a jogszabály által meghatározott 21 napos államigazgatási egyeztetés idejét is. 

 

Vállalkozói egyeztetés lebonyolítása 2015. április 28. 

 

Járási egyeztetés Bácsalmás város vezetésével 2015. április 27-ig. 

 

A település megküldi az Képviselő-testület által elfogadott gazdasági programot a felelős tervező 
helyettes részére. 

 

Az önkormányzat megerősítő válaszát megküldi a felelős tervező helyettes részére arra 
vonatkozóan, hogy kívánja-e a Képviselő-testület tárgyalni a Településfejlesztési Koncepciót. 
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EMLÉKEZTETŐ 
Tárgy: Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 
elkészítése Bácsalmáson – lakossági fórum 

Helyszín: Bácsalmás, Gróf Teleki József u 2., Művelődési Ház 

Dátum: 2015.04.16.  13.00 óra 

Készítette: Kecskésné Losonczi Gabriella 

Melléklet: Jelenléti ív, prezentáció 

 

1. ÁTTEKINTETT TÉMÁK 

Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező helyettes köszöntötte az egybegyűlteket. 
Bemutatta az ITS elkészítésének fontosságát, a feladatot ellátó szervezet felépítését, majd 
összefoglalta az elmúlt időszak eseményeit. 

Tisztázásra került a lakossági fórum célja, megtörtént a település helyzetének rövid 
összefoglalása és áttekintésre kerültek azok a fejlesztési területek, amelyeket az Irányító csoport, 
az Önkormányzati Munkacsoport és a Helyi egyezető munkacsoport segítségével azonosítottak a 
munkában résztvevő szakemberek. Ismertetésre kerültek a települést érintő főbb problémák és 
ezzel együtt a jellemző értékek, majd az ebből következő. városrészi bontásban a megoldási és 
fejlesztési javaslatok is. A lakossági fórumon résztvevők ezt követően megismerték az átfogó 
célokat és ennek beteljesülése során felvázolt jövőképet. 

Az előadás részletes anyaga az emlékeztető mellékleteként megtalálható. 

 

Ezt követően a lakosság részéről volt lehetőség a vélemények, fejlesztési elképzelések 
kifejtésére. Ennek keretében elsőként a település konkrét célrendszer listájának 
megismerhetőségével kapcsolatban érdeklődtek. 

Kecskésné Losonczi Gabriella felelős tervező helyettes elmondta, hogy természetesen 
megismerhetők a fejlesztési irányok, a tervezési dokumentum, megalapozó tanulmány feltöltésre 
kerül a település honlapjára. 

Továbbá a felszólaló fejlesztési javaslatként elmondta, hogy a településnek szüksége lenne a 
sportolás és rekreáció jegyében – a tanuszoda mellett - egy strandra is, több (gyerek és úszó-) 
medencével. 

 

Egy másik lakos részéről felvetésre került, hogy Bácsalmáson kerüljön kialakításra egy sport és 
hobby repülőtér, mert a térségben nincs jól működő ilyen jellegű repülőtér. Több sportrepülő is 
van a környező településeken, amelyeket kénytelenek más településre szállítani és ott igénybe 
venni e szolgáltatást. A repülőtért megvalósításának turisztikai hatása is lenne, továbbá egyéb 
kapcsolódó elemekkel rendezvény és sport célokra is alkalmas lehetne a kialakított terület. A 
javaslattevő lakos felajánlotta a szakmai segítségét az esetleges tervezés vagy megvalósítás 
során. 

A fórum végeztével a megjelent lakosság részvételét és aktivitását felelős tervező helyettes 
megköszönte. Valamint az egybegyűltek figyelmét felhívta, hogy a lakossági fórumon el nem 
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hangzott észrevételeiket és véleményüket Bácsalmás város fejlesztési irányaival kapcsolatosan 
2015. április 24. (péntek) határidővel juttathatják el a közzétett elérhetőségek valamelyikén.  

 

 

K.m.f. 
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Államigazgatási egyeztetés során beérkezett vélemények és 

azokra adott válaszok 

 

Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ 

1. 

Országos 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főfelügyelőség 

2015.03.12 I 2015.03.27 

A tárgyi ügy nem tartozik a Főfelügyelőség 
hatáskörébe és illetékességébe, ezért az előzetes 
tájékoztatást átteszi az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőségre. (481/2013. (XII. 17.) Korm. 
Rendelet 1. számú melléklete alapján) 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban az Alsó-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőséget 
vonjuk be az államigazgatási 
egyeztetési eljárásba. 

2. 

NKH Nemzeti 
Közlekedési Hatóság - 
Felügyeleti Főosztály - 
Repülőtéri és 
Repülésvédelmi Osztály 

2015.03.12 I 2015.03.27 

Az NKH Légyügyi Hivatal az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 8.§-a alapján a 
településfejlesztési koncepció és az integrált 
településfejlesztési stratégia elkészítéséhez 
hozzájárul. A Hatóság a további egyeztetési 
eljárásban nem kíván részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban az NKH Légyügyi 
Hivatal az egyeztetési eljárásban 
nem vesz részt, nincs feléjük 
tájékoztatási kötelezettség. 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 

3. 
Alsó-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatóság 

2015.03.12 I 2015.04.02 

Vízvédelem és Vízgyűjtő-gazdálkodás: 
Bácsalmás város közigazgatási területét érintő 
tervezési alegység: 2-20 Alsó-Tisza jobbpart. 
 
Érintett felszín alatti víztestek: 
Bácsalmás közigazgatási területe az sp.2.16.1 
Kígyós-vízgyűjtő sekély porózus felszín alatti 
víztest területén helyezkedik el. Az Országos 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv állapotértékelése 
során a víztest kémiai és mennyiségi állapota 
tekintetében is gyenge értékelést kapott. A sekély 
porózus víztest alatt elhelyezkedő p.2.16.1 
porózus víztest jó kémiai minősítéséhez gyenge 
mennyiségi értékelés tartozik, míg a kt.1.9 Dél-
Baranya, Bácska termálkarszt víztest jó kémiai és 
jó mennyiségi besorolással bír. 
 
Bácsalmás a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7.§-a és az 
ezzel összhangban lévő, a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület. 
 
Az OVGT az EU Víz Keretirányelv előírásaival 
összhangban a víztestek jó állapotának elérését 
és megtartását irányozta elő környezetei 
célkitűzésként. Ennek megfelelően Bácsalmás 
közigazgatási területén gondoskodni kell a felszín 
alatti vizek veszélyeztetésének elkerüléséről, 
továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet környezeti 
célkitűzéseinek való megfelelésről. 
 

A szakági tervezők/szakértők és a 
településrendezési terv és -
szabályzat módosítását végző 
tervezői csapat az ADUVIZIG 
tájékoztató levelét megkapta, a 
megalapozó vizsgálat a koncepció 
és az ITS ennek figyelembe 
vételével készült, vagy került/kerül 
módosításra, pontosításra. 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 

          

ADUVIZIG folytatás 1: 
Vízrendezés: 
A terület felhasználás során figyelemmel kell lenni 
a terület talajvíz viszonyaira, valamint arra,hogy a 
területekről a csapadékvíz a befogadóba 
vezethető legyen. 
A településrendezési terv készítése során 
figyelemmel kell lenni és a rendezési tervben 
szerepeltetni indokolt a 83/2014. (III.14.) számú, a 
nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 
szóló rendelkezésben foglaltakat. 
 
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. 
rendelet 2. §-nak megfelelően a vizek és a 
közcélú vízi létesítmények kezelésére jogosult és 
köteles személyek a vizek és közcélú vízi 
létesítmények kezelésére jogosult és köteles 
személyek a vizek és közcélú vízi létesítmények 
mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási 
szakfeladataik ellátására, a meder 
megközelítésére parti sávot használhatnak, mely 
a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, 
tározók és holtágak mentén 6 méter, egyéb 
közcélú vízi létesítmények esetében 3 méter. 
 
Külterületen a vizek parti sávjában a hivatkozott 

A szakági tervezők/szakértők és a 
településrendezési terv és -
szabályzat módosítását végző 
tervezői csapat az ADUVIZIG 
tájékoztató levelét megkapta, a 
megalapozó vizsgálat a koncepció 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 
ADUVIZIG folytatás 2: 
 
Vízellátás: 
A település vízellátása a Bácsalmás városi 
vízműről történik. A vízmű a 90002-1-11/2013. 
számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, 
mely 2018. február 28-ig hatályos, Vksz.: VII/446. 
A vízellátást 5 db kút biztosítja. A vízmű éves 
lekötött vízigénye: 400.000 m3/év. A kitermelt víz 
vízkezelő berendezésen keresztül (egylépcsős, 
klóroxidációs, nyomás alatti gyorsszűrős vas- és 
arzénmentesítő) jut a hálózatba. A vízhálózat 
hossza: 45,5 km. A rendszer részét képezi egy 
700 m3-es Supersztar típusú víztorony. 
 
Bácsalmás vízműve által szolgáltatott ivóvíz 
minősége nem felel meg a 201/2001. (X.25.) 
Korm. rendelet által meghatározott vízminőségi 
határértékeknek, emiatt ivóvízminőség-javító 
beruházásra van szükség. A rendelet szerint az 
arzén, ammónium és a mangán esik kifogás alá, 
annak ellenére, hogy a vízmű rendelkezik vas- és 
arzénmentesítési technológiával. A 63127-4-
2/2013. számú határozattal módosított 63127-1-
19/2010. számú elvi vízjogi engedély került 
kiadásra Bácsalmás vízmű önálló fejlesztésére, 
mely szerint új arzén-, vas-, mangán-, és 
ammónium-mentesítő technológia kerül 
kiépítésre. 
 
Szennyvízelhelyezés: 
A város egy része (kb. 6%) rendelkezik 
csatornahálózattal, az összegyűjtött szennyvizet a 
bácsalmási szennyvíztisztító telep fogadja. A 
telep az 56054-12-5/2013. és az 56054-5-1/2008. 

A szakági tervezők/szakértők és a 
településrendezési terv és -
szabályzat módosítását végző 
tervezői csapat az ADUVIZIG 
tájékoztató levelét megkapta, a 
megalapozó vizsgálat a koncepció 
és az ITS ennek figyelembe 
vételével készült, vagy került/kerül 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 

4. 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

2015.03.12 I 2015.04.07 

A TFK készítése a honvédelem érdekeit nem 
érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és 
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért az abban foglaltakkal 
kapcsoaltban külön észrevételt nem tettek. A 
további véleményezési eljárásban nem kívánnak 
részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban a Honvédelmi 
Minisztérium az egyeztetési 
eljárásban nem vesz részt, nincs 
feléjük tájékoztatási kötelezettség. 

5. 
Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH) 

2015.03.12 I 2015.04.07 

Az OAH hatáskörébe tartozó létesítmény nincs 
Bácsalmás települése tervezési területének 
figyelembe veendő közelségében. Hatályos 
ágazati elhatározás ilyen létesítmény 
létrehozásával, vagy helykijelölésével Bácsalmás 
települését érintően nem számol. Az OAH az 
adott tárgyi vonatkozásban véleményezéssel nem 
érintett államigazgatási szerv. Az eljárás 
következő szakaszainban nem kívánnak részt 
venni, értesítést, további adatokat nem kérnek. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
a továbbiakban az OAH az 
egyeztetési eljárásban nem vesz 
részt, nincs feléjük tájékoztatási 
kötelezettség. 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 

6. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Közlekedési 
Felügyelősége 

2015.03.12 I 2015.04.08 

Bácsalmás város közlekedési fejlesztéseit az 
alábbi fő gondolatok, célok mentén javasolják 
vizsgálni: 
- A város országos közúthálózata és annak távlati 
fejlesztése; 
- A belterületi gyűjtőúthálózat felülvizsgálata és a 
szükséges szabályozási szélességek biztosítása; 
- A közösségi közlekedés fejlesztési lehetőségei; 
- A kerékpárút hálózat kiépítése fejlesztése; 
- A parkolási létesítmények fejlesztési 
lehetőségei, valamint a személygépjármű-
közlekedés kapcsolatainak biztosítása más 
közlekedési módokkal; 
- Az ipari és gazdasági területek közúti 
kapcsolatainak biztosítása. 
A TFK és ITS tervezése, illetve jóváhagyása 
során kérték figyelembe venni a gyorsforgalmi- és 
a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról 
és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI.29.) 
Korm.határozatban foglaltakat, valamint a 
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejelsztési 
Stratégiáról szóló 1486/2014. (VIII.28.) 
Korm.határozattal elfogadott Nemzeti Közlekedési 
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát. 
Az országos és megyei területfejlesztési 
koncepciónak, területfejelsztési programnak és 
területrendezési tervnek a közlekedésfejlesztési 
tervekkel való összhangját biztosítani kell. 

A javaslatokat megfogadtuk, a 
koncepció és az ITS azok 
figyelembe vételével készült, 
valamint a településrendezésti terv 
és szabályozási terv módosítását 
végző tervezői csapat is megkapta 
a Felügyelőség levelét. 
 
Az eljárás további szakaszában is 
értesítve lesz a Felügyelőség. 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 
Kérik, hogy az országos közutakat magában 
foglaló fejlesztések tervezését a NIF Zrt-vel és a 
KKK-val is egyeztesse a város. 
Kérik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§-
ban és az 1. mellékletben előírt feltételeknek való 
megfelelést tartani, valamint az Útügyi Műszaki 
Előírásokban (e-UT 02.01.41 - ÚT 2-1.218:2003; 
e-UT 03.01.11 - ÚT 2-1.201:2008) foglaltak 
betartását. 
Az egyeztetési szakaszban részt kívánnak 
venni. 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 

7. 
NKH Nemzeti 
Közlekedési Hatóság - 
Út- és Hídügyi Főosztály 

2015.03.12 I 2015.04.20 

A várost érintően a gyorsforgalmi- és a 
főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról 
és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) 
Korm. határozat, valamint az egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján a 
közeljövőben közúti és vasúti fejlesztés nem 
várható. 
 
Az eljárás további szakaszában részt kívánnak 
venni. 

A tájékoztatást tudomásul vesszük, 
az eljárás további szakaszában is 
értesítve lesz a Felügyelőség. 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
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Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 

8. 

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Bajai 2015.05.27 I 2015.06.02 

VÉGZÉS:  Bácsalmás Város Polgármestere 
(székhely: 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki J. u. 4-8.) 
kérelmére a Bácsalmás város településfejlesztési 
koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának kidolgozása ügyében indult 
előzetes véleményezési eljárásban megállapítom 
hatásköröm hiányát, ezért az ügyben keletkezett 
iratokat a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6000 
Kecskemét, Deák F. tér 3.), mint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz további 
eljárásra átteszem.  
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye 
nincs. A végzés az eljáró hatóság határozata, 
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés 
elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
INDOKLÁS:  A Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség előtt 2015. 
május 28-án Bácsalmás Város Polgármestere 
által benyújtott kérelem alapján eljárás indult 
Bácsalmás Város településfejlesztési 
koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának kidolgozása ügyében. A 
rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, 
hogy az eljárás lefolytatására a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége nem 
rendelkezik hatáskörrel. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. A tájékoztatást tudomásul vettük, 
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    2015.05.27     

A B C 
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV EGYEZTETÉSI 
SZAKTERÜLET ADATSZOLGÁLTATÁS 
TÉMAKÖRE 
7. fővárosi és megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság tűzvédelmi, polgári védelem polgári 
védelmi terület 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 22.§ (1) bekezdése 
alapján „A hatóság a joghatóságát – ezzel 
összefüggésben az alkalmazandó jogot -, 
valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás 
minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. 
 
(2) Hatáskör vagy illetékesség hiányában a 
hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett 
iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – 
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem 
megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a 
hatáskör és illetékesség hiányának 
megállapításától számított nyolc napon belül 
átteszi a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz. 
 
A fentiek figyelembevételével megállapítottam 
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hatásköröm hiányát, ezért a rendelkező részben 
foglaltak szerint döntöttem. Az ügyben keletkezett 
iratokat egyidejűleg átteszem a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, 
melyről az ügyfelet jelen végzésem 
megküldésével értesítem. 
 
Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul. 
Tárgyi ügyben hatáskörrel, illetékességgel nem 
rendelkezem. 
 
Az önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (2) 
bekezdése alapján zártam ki. 
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9. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 

2015.05.27 I 2015.06.04 

Közegészségügyi szempontból a projekt során 
kidolgozott, és a helyzetértékelés alapján 
elkészített célrendszerekben összefoglalt 
jövőképpel, átfogó és tematikus célokkal és 
fejlesztési elképzelésekkel egyetértünk, az 
alábbiak tekintetében azonban szükségesnek 
látjuk a helyzetértékelés kiegészítését és az 
abban foglaltakra épülő célok és fejlesztési 
elképzelések megfogalmazását: 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 
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10. 

1. Javasoljuk a dokumentációban a külterületi 
lakónépesség helyzetére vonatkozó információk 
szélesebb körű összegyűjtését és értékelését, 
annak érdekében, hogy a javaslattevő fázisban az 
életkörülmények, az életminőség javítása 
érdekében konkrét célkitűzéseket lehessen 
megfogalmazni. 
 
Javaslatunkat alátámasztja az, hogy a 
dokumentációban foglaltak alapján a „városhoz 
jelentős külterületi tanyás rész tartozik, a 
külterületi részeken szinte mindenmutató 
rosszabb, mint a város belterületi részein”. 
Ugyanakkor Bácsalmás Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájában a 3. 
Akcióterület nem tartalmazza csak a KSH által 
2009. évben szegregációs területként megjelölt 
belterületi részeket, ahol a kijelölt cél a 
„lakófunkciók erősítése”. Az Antiszegregációs 
tervben az érintett belterületi részeket 
kiegészítették Óalmás és Ószőlők külterülettel, 
ahol betervezik a megfelelő infrastruktúra 
kialakítását. 

A megalapozó vizsgálat 3.3.1-es 
fejezete az alábbiakkal 
kiegészítésre került: 
A külterületen elszórtan található 
lakóhelyek (tanyák) elektromos 
árammal való ellátása minden 
fogyasztási helyen szükséges és 
hiánya esetén pótlását meg kell 
oldani. Az ivóvízellátás az ingatlanok 
szétszórt fekvése miatt nem 
képzelhető el a városi 
közműhálózatról, mint ahogyan a 
szennyvízhálózat kiépítése sem 
reális, tehát egyedi megoldások 
jöhetnek csak szóba, ennek okán 
vezetékes víz és hozzá kapcsolódóan 
szennyvízcsatorna hálózat egyáltalán 
nincs kiépítve a külterületen. A 
földgáz közműellátási bővítése helyett 
szintén egyedi, elsősorban megújuló 
energia-használat vezet célra, 
megvalósítását patronálni szükséges, 
mert a kiépítés egyszeri költsége igen 
magas és a megtérülési idő hosszú. 
Az elektronikus hírközlés eljuttatása 
kiemelten fontos az összes háztartás 
esetében (bel- és külterületen 
egyaránt). A lefedettségi hiányok 
felderítendők és a szolgáltatókkal 
folytatandó párbeszéd alapján 
pótolandók. 
A megalapozó vizsgálat 1.16.1.1-es 
fejezete az alábbiakkal 
kiegészítésre került: 
A külterületen az ivóvízellátás az 
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11. 

2. Javasoljuk a dokumentációban a 
levegőminőség, és ezzel összefüggésben a 
lakosság egészségi állapotának javítását célzó 
parlagfűmentesítés (belterületre és külterületre 
kiterjedően) folyamatos végzésének 
szükségességét beilleszteni a feladatok közé. 
 
A dokumentációban a problémák között 
szerepeltetik a levegő pollenszennyezettségének 
kedvezőtlen mértékét, az értékelő részben viszont 
a levegő pollenkoncentrációjának alakulását – 
köszönhetően az eddigi beavatkozásoknak – 
csökkenő mértékűnek minősítik. A 
megállapításokat adatokkal nem támasztották alá. 
A városban működő Közszolgáltatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. parkfenntartási feladati közé 
sorolják be a parlagfűirtást. A levegőminőség 
javítását célzó egyéb intézkedést nem terveznek 
be. 
 
A kecskeméti és a szegedi mérőállomások adatai 
alapján a környezeti levegő allergén 
pollentartalma magas, így a biológiai 
légszennyezők tekintetében a levegő minősége 
nem megfelelő. Ezen a téren feltétlen változás 
szükséges annak érdekében, hogy a levegő 
minősége javuló tendenciát mutasson és az 
allergiás megbetegedések számának további 

A megalapozó vizsgálat 1.17.3. 
Levegőtisztaság és védelme fejezete 
kiegészült az alábbi bekezdéssel:              
Mindazonáltal a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának tájékoztatása szerint a 
kecskeméti és a szegedi 
mérőállomások adatai alapján a 
környezeti levegő allergén 
pollentartalma magas, így a biológiai 
légszennyezők tekintetében a levegő 
minősége nem megfelelő. Ezen a 
téren feltétlen változás szükséges 
annak érdekében, hogy a levegő 
minősége javuló tendenciát mutasson 
és az allergiás megbetegedések 
számának további emelkedése 
megállítható legyen. A levegőminőség 
kapcsán a következő feladatok 
szükségesek: 
Javasolt akciótervet készíteni a 
környezeti levegő szállópor 
szennyezettségének csökkentése 
érdekében (pl. parlagfűmentesítés, a 
közlekedési és úthálózati problémák 
halmozott jelenlétének felszámolása, 
alternatív, olcsóbb energiaellátás 
biztosítása), amely tartalmazza a 
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emelkedése megállítható legyen. 
 
A dokumentációban véleményünk szerint 
átfogóbban kell feltárni a parlagfűvel szennyezett 
területek mértékét, a jelenlegi állapot felmérését 
el kell végezni, és azok alapján kell meghatározni 
a szükséges intézkedéseket (elhanyagolt, 
gyomos területek nagyságának csökkentése 
külterületen és belterületen egyaránt, esetleg 
beépítési kötelezettség előírása, stb.). 

helyzetértékelés (pl. szennyezett 
területek feltárása) elkészítését is.. Az 
akcióterv tartalmazza a a lakosság 
egészségi állapotának javítását célzó 
parlagfűmentesítés (belterületre és 
külterületre kiterjedően) folyamatos 
végzését is. 
 
Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában (ITS) ezen 
kritériumnak megfelelően kerültek 
felsorolásra az egyes projektek. 
Konkretizálni az egyes projektek 
kifejtése, kidolgozása esetén 
lehetséges ezeket a szempontokat, 
mely részletezés nem feladata az 
ITS-nek. 
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12. 

3. A településfejlesztési koncepció kialakítása 
során az alábbi, szakmai, ágazati, jogszabályi 
követelményeket kell figyelembe venni: 
• be kell tartani a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben rögzített vonatkozó levegővédelmi 
követelményeket a levegőterhelés megelőzése 
vagy csökkentése érdekében, 
• gondoskodni kell a 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM 
rendeletben rögzített zajterhelési határértékek 
figyelembevételéről. betartásáról, szükség esetén 
a zajcsökkentési feladatok megoldásáról az 
építés, kivitelezés, üzemi és szabadidős 
tevékenység során, valamint a közlekedési 
létesítmények tervezése, működtetése alkalmával 
is. 
• az építmények rendeltetésszerű használatához 
gondoskodni kell az ivóvíz minőségű víz 
biztosításáról nemcsak belterületen, hanem a 
külterületi gazdálkodáshoz szükséges 
lakásépítési lehetőség megteremtése esetén is, 
• az építmények rendeltetésszerű használatához 
a keletkezett települési szilárd és folyékony 
hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséről, 
elhelyezéséről gondoskodni kell a 16/2002. 
(IV.10.) EüM rendeletben foglalt közegészségügyi 
követelmények teljesítésével. 
• az egyedi vízellátó rendszerről biztosított 
ivóvízellátás esetén, a vízadó berendezések 

A felsorolt ágazati, jogszabályi 
követelményeknek való megfelelés 
előírása beillesztésre került a 
településfejlesztési koncepció 3.1 
fejezetébe. 
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körül, a 123/1996. 8VII.18.) Kormányrendelet 
szerinti védőterületet kell biztosítani, kül- és 
belterületen egyaránt. 
• a tanuszoda fejlesztése során (strandfürdő 
létesítése) figyelembe kell venni a közfürdők 
létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 121/1996. 
(VII.24.) Korm. rendelet, és a 37/1996. (X.18.) NM 
rendelet vonatkozó követelményeit. 

13. 

A településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök további 
véleményezésébe is kérjük Népegészségügyi 
Főosztályunk bevonását. 
Tájékoztatom, hogy a tervanyagok elektronikus 
úton történő elérhetősége elegendő számunkra. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, a 
továbbiakban is biztosítani kell a 
Főosztály számára a 
dokumentumok elektronikus úton 
történő elérhetőségét. 
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14. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Felügyeleti 
Főosztály - Repülőtéri és 
Repülésvédelmi Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.05 

Az NKH Légyügyi Hivatal (1675 Budapest Pf. 41., 
a továbbiakban a Hatóság) a 2015. május 28. 
napján, Bácsalmás Megalapozó Vizsgálatának és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
véleményezése tárgyban érkezett 
megkeresésével kapcsolatban tájékoztatja, hogy 
az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban 
Étv.) 8.§-a alapján az integrált településfejlesztési 
stratégiához hozzájárul. A Hatóság a további 
egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

15. 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

2015.05.27 I 2015.06.10 

A fenti hivatkozási számon érkezett 
dokumentációban foglaltak a honvédelem 
érdekeit nem sértik, a Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai 
végrehajtása biztosított, ezért az abban 
foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem 
teszek. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

16. 
Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, 
Földhivatali Főosztály 

2015.05.27 I 2015.06.15 

A 2015. májusi tájékoztató szerinti 
településfejlesztési koncepció ellen, előzetesen a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztálya általánosságban kifogást nem emel. 
 
Belterületet érintő módosítások kapcsán, 
előzetesen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztálya általánosságban kifogást 
nem emel. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 
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17. 

Külterületi termőföldek építési célú esetleges 
felhasználása ellen, a Tfvt. 6/B. § (2) a) pontja 
alapján, kifogást abban az esetben nem 
emelünk, amennyiben azok többségében nem 
érintenek átlagosnál jobb minőségű 
termőföldeket. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a tényleges felhasználást megelőző illetékes 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya engedélyezési 
eljárás során, ezen átlagosnál jobb minőségű 
termőföldek esetében részletes indoklással kell a 
területfelhasználás elkerülhetetlenségét és 
szükségességét alátámasztani. ...Tájékoztatásul 
közöljük, hogy a termőföldek hasznosítására, a 
földvédelemre, a földminősítésre és a 
talajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a 
Tfvt. Tartalmazza. ... A termőföld időleges és 
végleges más célú hasznosításának, illetve 
külterületi föld belterületbe vonásának 
engedélyezésére irányuló kérelmeket a területileg 
illetékes járási hivatal földhivatali osztályához kell 
benyújtani (jelen esetben a Bácsalmás Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályához). 

Amennyiben ilyen eset felmerül, a 
leírtakat figyelembe vesszük. 
A kijelölt mondatok a megalapozó 
vizsgálat 1.12.2 Tájhasználat, 
tájszerkezet fejezetébe 
beillesztésre kerültek. 
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18. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy Bácsalmás város 
külterületén az átlagos aranykorona érték 
művelési áganként a következő: 
 
Művelési ág Átlagos kataszteri tiszta jövedelem / 
ha 
Gyümölcsös 37,30 
Kert 37,80 
Szántó 30,65 
Szőlő 40,88 
Legelő 13,12 
Rét 7,90 
Erdő 6,26 
Fásított terület 6,32 
Nádas 12,80 

Az információ a megalapozó 
vizsgálat 1.12.2 Tájhasználat, 
tájszerkezet fejezetébe 
beillesztésre került. 

19. 

A levegőtisztaság védelme kapcsán a 
pollenszennyezettség csökkentése érdekében a 
parlagterületeket illetve a fertőzési gócokat fel kell 
számolni. 

A megalapozó vizsgálat 1.17.3 
Levegőtisztaság és védelme c. 
fejezetébe beillesztve. 

20. 

A mező és erdőgazdasági területeken a terület 
felaprózódását nem támogatjuk, mivel a 
gazdaságos termelés érdekében nagyobb 
területegységek kialakítása lenne célszerű. 

A megalapozó vizsgálat 1.12.2 
Tájhasználat, tájszerkezet 
fejezetébe beillesztve. 
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Tájékoztatom, hogy a földmérési és térképészeti 
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben 
/továbbiakban Fttv./foglaltak alapján, a 
földhivatalok által szolgáltatott állami alapadatok 
jogszerűen kizárólag az adatigénylésben 
megjelölt célra, egy alkalommal és egy eljárásban 
használhatók fel. Minden további felhasználás 
esetén, az adatokat – a jelenleg hatályos 
jogszabályok értelmében – ismételten meg kell 
vásárolni. Például: A rendezési terv céljára 
vásárolt adatokat (térképeket) kizárólag a 
rendezési tervvel közvetlenül kapcsolatos 
feladatok megoldására, illetve eljárások 
lefolytatására szabad felhasználni. 
 
Az adatok jogszerű felhasználását az Fttv. 
végrehajtására kiadott 373/2014. (XII.31.) 
Kormányrendelet 42. § (3) bekezdése alapján a 
megyei földmérési szakfelügyelő ellenőrzi éves 
munkaterve alapján. Szabálytalan 
adatfelhasználás esetén az állami alapadatok 
felhasználóit a hibák kijavítására, a hiányosságok 
megszüntetésére kötelezheti, indokolt esetben 
szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 
 
A jogszerű adatfelhasználás igazolása érdekében 
kérem, hogy a végleges rendezési terv 
megküldésekor a benyújtott iratokhoz mellékelje a 
rendezési tervben megjelenített térképek 
származását igazoló számla másolatát is. 
 
Az Fttv. 32. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak 
szerint: „Az állami földmérési és térképészeti 
adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek 
továbbfelhasználására, illetve azokról további  

A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről a 
314/2012.sz kormányrendelet 
rendelkezik. A koncepció és a 
stratégia a településfejlesztés 
eszközei, és ilyen értelemben nem 
településrendezési eszközök. 
Bácsalmás településfejlesztési 
koncepciója és integrált 
településfejleztési stratégiájának 
munkarészeinél a földhivatal által 
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22. 

A településrendezési terv és a helyi építési 
szabályzat további módosítása esetén az 
eljárásban, a továbbiakban is részt kívánunk 
venni, ezért kérjük megküldeni részünkre, a 
földvédelmi érdekek érvényesítése céljából. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

23. 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

2015.05.27 I 2015.06.16 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: 
Bányafelügyelet) a 2015. május 28-án érkezett, 
Bácsalmás Város Megalapozó Vizsgálatának és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 
véleményezésével kapcsolatos megkeresésükre 
közli, hogy az elkészült dokumentációval szakmai 
szempontból egyetért, javaslatot nem tesz, 
kifogást nem emel. A Bányafelügyelet a tervvel 
kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt 
venni. Kérjük, hogy az elfogadott dokumentációt 
szíveskedjenek CD vagy DVD lemezen 
megküldeni adattárunk részére. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

24. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási 
Hivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.16 

Örömmel tapasztaltam, hogy a település kulturális 
közösségi értékei, az épített környezet részeként 
a fejlesztési potenciállal rendelkező elemek között 
szerepelnek. Így a konkrét fejlesztési 
elképzelések között szerepet kap a település 
kulturális örökségének, múltjának, nemes 
hagyományainak feltárása és megismertetése, 
természeti és épített környezetének megóvása, 
mely fejlesztési elemek, a település élhetővé 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 
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tételében, népességmegtartó képességének és a 
lakosság életminőségének javításában 
hangsúlyos szerepet kaphatnak. 

25. 

A településrendezési eszközök módosításának 
alátámasztó munkarészeként 2015. márciusában 
a település egész területét feldolgozó új 
örökségvédelmi hatástanulmány készült, mely 
tartalmazza a településen található műemlékek és 
régészeti lelőhelyek listáját, illetve az örökségi 
elemekre vonatkozó hatáselemzést. Javaslom, 
hogy a hatástanulmánynak a közhiteles adatokra 
vonatkozó adatait emeljék át a településfejlesztési 
stratégia tervezetébe, hogy ebben is az aktualizált 
adatok szerepeljenek. 

 A 2015. február-márciusában 
elkészült Bácsalmási 
Örökségvédelmi Hatástanulmány 
alapján kiegészítésre került a 
Megalapozó Vizsgálat 1.14.16.1. 
fejezete és a Településfejlesztési 
Koncepció 3.3. fejezete. 

26. 

Összességében a tervezet a kulturális örökség 
védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek eleget tesz, így a tervezet 
elfogadása ellen kifogást nem emelek. A további 
településrendezési eljárásban részt kívánok 
venni. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

27. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Út- és Hídügyi 
Főosztály 
Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási 

2015.05.27 I 2015.06.23 

A Településfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott célokkal, beleértve a közlekedési 
szakterületet is, egyetért, a koncepció elfogadását 
támogatja a Főosztály. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 



Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA  241 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

Sor-
szám 

Egyeztetési eljárásban 
résztvevő szervezet neve 

Dokumentáció 
kiküldésének 

dátuma 

Észrevétel 
érkezett-e 

Észrevételek 
beérkezésének 

dátuma Beérkezett vélemény leírása Tervezői válasz 

 
(I/N) 

 
Osztály Bácsalmás Város Önkormányzata számára 

meghatározott, a város fejlesztésének középtávú 
feladatainak megvalósítását biztosító 
kulcsprojektekkel és integrált akcióterületi 
beavatkozásokkal, valamint annak meghatározott 
keretfeltételeivel egyetért, azokkal kapcsolatban 
észrevétel nem tett. A közlekedési létesítmények 
forgalomcsillapítására, a közösségi közlekedésre 
vonatkozó célkitűzésekkel egyetért, a közlekedők 
biztonságának fokozására vonatkozó javaslatokat 
támogatja a Főosztály 
A Főosztály felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Településfejlesztési Koncepció és Integrált 
Településfejlesztési Stratégia településrendezési 
eszközökbe történő átdolgozása során - 
közlekedési területek kialakításakor - kiemelt 
figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági 
szempontok fokozott érvényesítésére. 

28. 
Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

2015.05.27 I 2015.06.23 

A Hatóság kéri, hogy az "1.16.3. Elektronikus 
hírközlés" címszó alatt az alábbi javaslatot 
szíveskedjenek figyelembe venni: 
"A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Hírközlési 
Hatóság (NHH),melynek Bácsalmás 
szempontjából releváns területi igazgatósága a 
Szegedi Igazgatóság." helyett: 
A felhasználók és előfizetők érdekeinek védelme 
érdekében általános hatósági felügyeleti és 
piacfelügyeleti tevékenység keretében, az 

A Megalapozó Vizsgálat "1.16.3." 
Elektornikus hírközlés fejezete a 
javasoltak szerint módosításra 
került. 
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elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok 
elektronikus hírközlési szolgáltatók általi 
betartását ellenőrzi és azok megsértése esetén 
eljár a nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a 
továbbiakban: NMHH). Bácsalmás területén az 
elektronikus hírközlési építmények 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági 
ügyekben az NMHH Szegedi Hatósági Irodája jár 
el. 
 
Az Invitel Kft. helyett az Invitel Zrt. elnevezést 
javasolja a Hatóság használni. 

29. 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

2015.05.27 I 2015.06.23 

Bácsalmás Város Településfejlesztési 
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának Magalapozó Vizsgálata című 
dokumentációval kapcsolatban az alábbi 
észrevételeket tette az Igazgatóság: 
 
Az 1.16.1.2. alszámú Szennyvíztelep fejezet 
(166.old.) első bekezdésében a szennyvíztitsztító 
telep jelenlegi kapacitásaként 800m3/nap 
szerepel, azonban a telep hatályos vízjogi 
üzemeltetési engedélyében foglalt mértékadó 
kapacitás 500m3/nap. Ugyanakkor a megépült új 
telep hidraulikai kapacitása 800m3/nap. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. 
fejezetének első bekezdésének 
eleje az alábbira módosult: 
 
A város szennyvíztisztító telepe 
1982 óta működik. A telep jelenleg 
hatályos vízjogi üzemeltetési 
engedélyében foglalt mértékadó 
kapacitás 500 m3/nap, ugyanakkor 
a lentiekben bemutatott KEOP 
projekt megvalósításával a 
megépült új telep hidraulikai 
kapacitása 800 m3/nap. Ez a 
kapacitás alig 10%-ban van csak 
kihasználva jelenleg.  
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30.     

Az 1.16.1.2. alszámú Szennyvízkibocsátás 
fejezetben (167.old.) a szennyvízkibocsátásra 
vonatkozó bekezdésében a tisztított szennyvíz 
befogadója a Kígyós-főcsatorna 28+100 cskm 
szelvénye, a Bácsalmási szennyvíztitsztító telep 
vízjogi üzemeltetési engedélye alapján az új 
szelvényezés szerint 73+304 cskm. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.16.1.2. 
fejezetének szennyvízkibocsátásra 
vonatkozó bekezdésében javításra 
került az új szelvényszám. 

31.     

Az 1.17.2.1. alszámú Felszíni vizek fejezetben 
(174.old.) foglalkoznak Bácsalmás város 
közigazgatási területén található felszíni 
vízfolyásokkal. Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
megnevezett csatornák köre nem teljes. A 
csatornák pontos megnevezését a 0591-
002/2015. iktatószámú előzetes 
nyilatkozatunkban megadtuk, valamint jelenlegi 
nyilatkozatunkhoz mellékelt térképen ábrázoltuk. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.1. 
fejezete kiegészítésre került a 
hiányzó csatornákkal, valamint az 
egyes csatornák megnevezése 
pontosításra került. 

32.     

Az 1.17.2.2.. Alszámú Felszín alatti fejezetben 
(175.old.) a felszín alatti vizek érzékenységének 
besorolásánál kérjük kiegészíteni a 
következőkkel: Bácsalmás a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
Rendelet 7.§-a és az ezzel összhangban lévő, a 
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken lévő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete 
alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny terület. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.17.2.2. 
fejezetének első bekezdése az 
alábbiakkal került kiegészítésre: 
 
Bácsalmás a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm.rendelet 7.§-a és az ezzel 
összhangban lévő, a felszín alatti 
víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
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melléklete alapján a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny 
terület. 

33.     

Az 1.18.2.4. alszámú Árvíz és belvízvédelem 
fejezetben (184.old.) igazgatóságunk neve 
helyesen: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság. 
A leírásban a Kígyós-belvízrendszerben csak 
egy, a Bácsbokodi tározó szerepel. A 
belvízrendszerben található még a Mátételki 
tározó és a Bácsborsodi tározó is. 

A Megalapozó Vizsgálat 1.18.2.4. 
fejezetének utolsó bekezdése az 
alábbira módosult: 
 
A vízrendszerből valamennyi 
főcsatorna - a Kígyós főgyűjtő, a 
Bácsbokodi Kígyós, a Bajmoki és a 
Tavankúti csatorna - az 
országhatáron túlra vezeti a 
belvizeket. A vízrendszerben 
jelenleg három belvíztározó van, a 
0,9 millió m3 térfogatú Bácsbokodi 
tározó; a Mátételki tározó és a 
Bácsborsodi tározó. A Kígyósi 
vízrendszerben a belvizek által 
leginkább veszélyeztetett területek 
Jánoshalma, Borota, Bácsalmás, 
Katymár községek környezetében 
vannak. 

34.     

Bácsalmás Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája című dokumentációval kapcsolatban 
az Igazgatóság az alábbi véleményt adta: 
Bácsalmás Város Megalapozó Vizsgálata, 
Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának a jövőben 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 6.1.2. fejezete 
kiegészítésre került az OVGT-hez 
való illeszkedés vizsgálatával. 
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meg kell felelnie az OVGT kidolgozása során 
megfogalmazott célkitűzéseknek (a felszíni - és 
felszín alatti víztestek jó állapotának elérése és a 
VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való 
megtartása) és ennek érdekében figyelembe kell 
venni az intézkedési tervben szereplő 
javaslatokat. 
Az Igazgatóság tájékoztatja az Önkormányzatot 
arról, hogy az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv 2013-2015. évi felülvizsgálata jelenleg 
folyamatban van. Az aktualitásokról a 
www.vizeink.hu internetes elérhetőségen lehet 
tájékozódni. Az OVGT felülvizsgálatának várható 
befejezési határideje 2015. december 31. (A 
2009-ben elfogadott Országos Vízgyűjtő-
gazdálkodási Terv a www2. vizeink.hu oldalon 
érhető el.) 

35. 

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(Kecskemét) 

2015.05.27 I 2015.06.23 

Az Igazgatóság tűz-, polgári védelmi, 
iparbiztonsági és vízügyi, vízvédelmi szempontból 
tesz javaslatokat, formál véleményt az alábbiak 
szerint: 
A vízvezeték-hálózat tervezett bővítése, 
rekonstrukciója, felújítása során az összes 
földalatti tűzcsapot földfeletti tűzcsapra kell 
cserélni. Javasolják az oltóvízhiányos területek 
felmérését, majd az oltóvízhálózat ütemezett 
kiépítését, valamint a településfejlesztési 
koncepcióban foglaltakkal összhangban a 

A Megalapozó Vizsgálatban, 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában és a 
Településfejlesztési Koncepcióban 
foglaltak szerint Bácsalmás város 
vízvezeték-hálózat kiépítettsége 
megfelelő, ennek okán a 
stratégiával érintett időszakban 
kifejezett vízveték-hálózat 
fejlesztési projekt nem került 
nevesítésre. Jelenleg is zajlik a 25 
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fejleszteni kívánt településrészeken új, oltóvíz 
biztosítására alkalmas vízhálózat kiépítését. A 
felújítandó, illetve újonnan kiépítendő 
oltóvízhálózat kapcsán felhívja az Igazgatóság a 
figyelmet arra, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani 
a telepített földfeletti tűzcsapok telepítési 
távolságának előírásaira, valamint arra, hogy a 
telepített tűzcsapok elégítsék ki a vonatkozó 
jogszabályi követelményeket, előírásokat. 
Felhívja az Igazgatóság az Önkormányzat 
figyelmét arra, hogy az 1996. évi XXXI. törvény 
29.§ (1) bekezdése értelmében "A településen az 
oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az 
önkormányzat feladata." 
Valamint megjelöli az oltóvízre vonatkozó 
jogszabályi hátteret. 

tagtelepülést magában foglaló 
Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító 
projekt. 
Amennyiben mégis tervez az 
Önkormányzat vízvezeték-hálózat 
bővítése, rekonstrukciója, felújítása 
projektet, mindenképpen 
figyelembe fogja venni az 
Igazgatóság által javasolt 
szempontokat és a jogszabályi 
kötelezettségeket. 

36.         

Javasolja az Igazgatóság a települési bel- és 
csapadékvíz-elvezető rendszer ütemezett 
korszerűsítését, bővítését, ezzel összhangban 
pedig a fokozottabb, rendszeres karbantartását. A 
korszerűsítés, bővítés zárt bel- és csapadékvíz-
elvezető csatornákkal, illetve nyílt, burkolt felületű 
bel- és csapadékvíz-elvezető árokrendszerekkel 
megoldható. A helyi sajátosságokat figyelembe 
véve, ahol szükséges, javasolják megvizsgálni 
szivattyú-állomás, átemelő műtárgyak 
megvalósításának szükségességét is, továbbá a 
település közigazgatási területén fekvő 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 4.3.2. fejezete, a 
Hálózatos projektek tartalmazzák 
az alábbi projektelképzelést: 
"Csapadék- és belvíz-elvezetés 
rendszerének fejlesztése (I. és II. 
ütem) ". A projekt részleteiben még 
nem került kidolgozásra, a 
részletes projektkidolgozás során 
az Önkormányzat mindenképpen 
figyelembe fogja venni az 
Igazgatóság javaslatát és a 
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záportározók és azok befolyási, kifolyási 
szakaszainak rendszeres karbantartási 
munkálatait elvégezni, elvégeztetni. 

jogszabályi kötelezettségeket. 

37.         

Javasolja az Igazgatóság, hogy a belterületi utak 
vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítsanak a 
szilárd burkolatfejlesztésekre, valamint ezek 
során legyenek tekintettel a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltási, 
műszaki mentési alapfeladatait végző járművek 
határértékeire (melyeket a levélben fel is sorol), 
ezzel is segítve a gyorsabb, hatékonyabb tűzoltói 
beavatkozást, élet- és vagyonmentést 
tűzoltóegységeinek számára. 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia jelentős számú 
útfejlesztési projektet tartalmaz, 
melyek megtalálhatóak a 4.2-es és 
4.3-as fejezetekben. A projektek 
előkészítettsége még jellemzően 
csak projektötlet szintű, a részletes 
kidolgozás során az Önkormányzat 
figyelembe fogja venni az 
Igazgatóság által tett javaslatokat. 

38.         

Javasolja az Igazgatóság, hogy a településen 
felhalmozódó zöldhulladék, háztartási növényi 
hulladék kapcsán, a szabadtéri tűzesetek 
kockázatának csökkentése érdekében, vizsgálják 
meg ezen hulladékok gyűjtésének és 
feldolgozásának, megsemmisítésének lehetséges 
módjait, úgymint pl. a közterületeken elhelyezhető 
hulladék-udvarok, amennyiben az 
önkormányzatnak lehetősége van, pellet-gyártás 
céljából növényi hulladék gyűjtése, a 
központosított, illetve házi komposztálásra való 
figyelemfelhívás, javaslatok, lehetőségek 
kidolgozása. 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 4.2. fejezetében, az 
Akcióterületi projektek között 
található a "Komposztáló telep 
létesítése" fejlesztési elképzelés, 
mely projekt teljesen összhangban 
van az Igazgatóság javaslatával. 
A hulladékkezelés további 
lehetséges módjait a továbbiakban 
is vizsgálni fogja az Önkormányzat. 
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39.         

Kéri az Igazgatóság, hogy a tervezendő ipari park 
létesítése során, az esetlegesen odatelepülő 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetén 
a környezeti hatások közül kiemelt figyelmet 
fordítsanak a szélirányra, a létesítmények 
egymáshoz mért távolságára, az esetlegesen 
kialakuló dominó-hatásra, illetve a 
jogszabályokban lefektetett egyéb 
követelményekre. Veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek környezetében történő 
fejlesztéseknél jogszabály határozza meg, hogy 
az állásfoglalás kialakítása során a 
katasztrófavédelmi hatóság milyen szempontokat 
vesz figyelembe, attól függően, hogy mi az 
építmény jellege, és hogy a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem mely veszélyességi zónájában 
történne a fejlesztés. Ugyanezen említett 
jogszabály taglalja a kivételeket is. 
 
Továbbá javasolja az Igazgatóság  a tervezendő 
nagyberuházások vonatkozásában, amennyiben 
azok engedélyezésében tűzvédelmi szakhatóság 
bevonása szükségeltetik, a tervezési szakaszban 
már az illetékes tűzvédelmi hatósággal  
(alapesetben első fokú tűzvédelmi hatóság és 
szakhatóság a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Baja 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége) történő 

Az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia 4.2. fejezetében, az 
Akcióterületi projektek között 
található az "Iparterület kialakítása" 
fejlesztési elképzelés. Az 
Igazgatóság javaslata szerint az 
Önkormányzat kiemelt figyelmet 
fog fordítani az esetlegesen 
betelepülő, veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek betelepülésének 
körülményeire, azok környezetre 
gyakorolt hatásaira; valamint ezen 
üzemek esetleges fejlesztései 
esetében is kiemelt figyelmet 
fordítanak a környezetre gyakorolt 
hatásokra. 
 
Esetleges nagyberuházás esetén az 
Önkormányzat már a tervezési 
szakaszban egyeztetés fog 
kezdeményezni az illetékes 
tűzvédelmi hatósággal. 
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egyeztetést. 
 
Továbbá megjelöli az Igazgatóság a vonatkozó 
jogszabályi hátteret. 

40.         

A megalapozó dokumentáció részletesen 
ismerteti a város vízellátását, szennyvíz és 
csapadékvíz elvezetési rendszereit. Kitér a 
dokumentáció az üzemelő felszín alatti 
vízkészleteket igénybevevő közüzemi vízbázis 
kijelölt védőterületére, annak nagyságára. 
Összességében megállapítható, hogy a 
koncepció megfelelő mélységben foglalkozik a 
felszíni- és felszín alatti vízminőség-védelemmel, 
az ITS-ben részletezett, tervezett fejlesztések 
nem ellentétesek a vízgazdálkodási és vízvédelmi 
érdekekkel. 
Az Igazgatóság megjelöli a jogszabályi hátteret. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

41.         

Javasolja az Igazgatóság, hogy a közbiztonság, 
az élet- és vagyonmentés javítása érdekében a 
Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság, valamint a települési polgári 
védelmi szervezet eszközparkjának esetleges 
bővítési, fejlesztési lehetőségét, és egy a jövőben 
tervezendő központi raktár-bázis létesítésének 
lehetőségét vizsgálja meg az Önkormányzat és 
ütemezze be a településfejlesztési stratégia 
végrehajtása során. 

Az Integrált Telepüésfejlesztési 
Stratégiában, a 4.3.3. Egyéb 
projektek között, az Egyedi városi 
projektek (EP10)-es projekt 
kiegészítésre került a javaslattal. 
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42. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és 
Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.30 

A Hivatal a város településfejlesztési 
koncepciójában és integrált településfejlesztési 
stratégiájában foglaltakkal kapcsolatban 
észrevételt nem tett, mindkét dokumentum (TFK, 
ITS) támogatandó célkitűzéseket tartalmaz. 
Ezen felül tájékoztatta a Hivatal az 
Önkormányzatot az eljárásrendben foglalt 
partnerségi eljárásra vonatkozó előírásokra. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

43. 
Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-Főkapitányság 
Hivatala 

2015.05.27 I 2015.06.30 

A Hivatal véleménye szerint a koncepcióban 
megfogalmazottak nem befolyásolják a Bács-
Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (a 
továbbiakban: BKMRFK) határrendészeti 
szakfeladatainak eredményes végrehajtását. 
A BKMRFK a dokumentációval kapcsolatosan 
követelményeket, elvárásokat, észrevételt nem 
fogalmazott meg, és az eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 

44. 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság 
Út- és Hídügyi Főosztály 
Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási 
Osztály 

2015.05.27 I 2015.06.30 

A Hatóság tájékoztatja az Önkormányzatot arról, 
hogy Bácsalmás Város Településfejlesztési 
Koncepciója és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának véleményezésével kapcsolatos 
megkeresésére, az ágazati véleménye megadása 
céljából megkereste a MÁV Zrt. Fejlesztési és 
Beruházási Főigazgatóságot (MÁV Zrt.). 
Megkeresésére a MÁV Zrt. válaszát a 29814-
1/2015/MAV számú, 2015. június 9-én kelt 
levelében a megadott határidőn túl adta meg. 
Kéri, hogy a mellékletként megküldött MÁV Zrt. 

A Megalapozó Vizsgálat, az 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (továbbiakban: ITS) és a 
Településfejlesztési Koncepció is 
tartalmazza, hogy Bácsalmás város 
szempontjából mind a térségi, a 
határon átnyúló, a turisztikai, a 
gazdasági szerep, mind pedig a 
közlekedés erősítése kapcsán nagy 
lehetőségek rejlenek a (Szeged-
)Szabadka-Baja vasútvonal 
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véleményét az általuk UVH/UH/502/11/2015. 
számon adott vélemény kiegészítésének tekintse 
az Önkormányzat. 
 
A MÁV Zrt. tájékoztatta az NKH-t arról, hogy a 
vasúti fejlesztési terveik az egykori (Szeged-
)Szabadka-Baja vasútvonal hiányzó Szabadka-
oh.-Csikéria-Bácsalmás szakaszának 
helyreállítását tartalmazzák. 
A városi integrált településfejlesztési koncepció, 
integrált településfejlesztési stratégia készítése 
során a vasúti közlekedéssel és 
vasútfejlesztéssel kapcsolatban felmerülő 
kérdések tisztázása érdekében a 
Hálózatfejlesztés szervezet készségesen áll az 
Önkormányzat és a Tervezők rendelkezésére. 
Kérik, hogy a dokumentációk véleményezése 
során közvetlenül a MÁV Zrt-hez küldje az 
Önkormányzat a megkeresést. 

helyreállításában. 
Az ITS-ben nevesítésre is került a 
fentiekben említett vasútvonal 
Bácsalmást érintő szakaszának 
helyreállítása projekt, illetve a 
vasúti közlekedést kiszolgáló 
egységek fejlesztése. 
 
Amennyiben az adott témában 
további egyeztetésre kerül sor, az 
Önkormányzat figyelembe fogja 
venni a MÁV Zrt. kérését, miszerint 
közvetlenül a Zrt-hez fogja 
megküldeni a dokumentumokat 
véleményezésre. 

45. 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 

2015.05.27 I 2015.07.13 

A Hivatal véleménye szerint a Településfejlesztési 
Koncepció (TK) és az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) közlekedési 
szempontból maximálisan támogatható, magában 
foglalják mindazokat a célokat, feladatokat, azok 
megvalósítását szolgáló eszközöket, melyek a 
város fejlődéséhez közlekedési szempontból 
elengedhetetlenek. 
A Hivatal a Településfejlesztési Koncepcióban 

A Megalapozó Vizsgálat, az 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (továbbiakban: ITS) és a 
Településfejlesztési Koncepció is 
tartalmazza, hogy Bácsalmás város 
szempontjából fontos és igen 
jelentős a kerékpárutak fejlesztése, 
újak kilakítása, hálózatba 
szervezése és a hozzájuk tartozó 
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megfogalmazott célokkal egyetért, azokkal 
kapcsolatban külön észrevételt nem tesz. 
A Hivatal véleménye szerint az egyes területek 
SWOT analízise közlekedési szempontból 
reálisan foglalja össze az adott térség előnyeit, 
hátrányait, lehetőségeit és veszélyeit. 
Az ITS által a Városi szintű középtávú tematikus 
célok között megfogalmazott, a Települési 
környezet, infrastruktúra fejlesztését célzó 
közlekedés-fejlesztésekkel, ezen belül a város 
országos közúti megközelítésének javításával, az 
iparterületet feltáró út kiépítésével, a kerékpárút 
hálózat fejlesztésével és a városon belüli 
közlekedés feltételinek javításával kapcsolatos 
elvekkel egyetért a Hivatal. 
Egyetért továbbá a Városrészi szintű területi célok 
között megfogalmazott, az összes városrészt 
valamilyen mértékben érintő, a közúti 
infrastruktúra fejlesztését célzó célkitűzésekkel is. 
Az ITS elkövetkező időszakra vonatkozó 
közúthálózat fejlesztési feladatai tartalmazzák a 
város fejlődése szempontjából fontos fejlesztési 
projekteket. 
A megvalósítás eszközeinek és nyomon 
követésének rendszere jól szolgálja a kitűzött 
célok elérését, és az esetlegesen felmerülő 
problémák megoldását. 
 

szolgáltatások fejlesztése 
elsősorban a helyi lakosság 
közlekedésének megkönnyítése, 
másrészt a kerékpáros turizmus 
térségben történő megerősítése 
okán (tehát mind a hivatásforgalmi, 
mind pedig a turisztikai célú 
kerékpárút fejlesztése kiemelten 
fontos a térségben). 
 
Az ITS kulcsprojektjei és hálózatos 
projektjei között is felsorolásra 
kerültek a tervezett kerékpárút 
fejlesztési projektek, valamint az 
"Egyéb projektek"/"Szoft 
programok"/"Egyedi szoft program 
javaslatok" között megjelenik "A 
kerékpáros közlekedés 
népszerűsítése" megnevezésű 
tervezett projekt is. 
 
A projektek részletesebb 
kidolgozása és a megvalósítás 
során figyelembe fogja venni az 
Önkormányzat a Hivatal kiegészítő 
véleményét. 
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A Hivatal az alábbi véleménnyel javasolja 
kiegészíteni a részére megküldött 
dokumentumokat: 
• Fontosnak ítéljük meg a kerékpározás 
feltételeinek minél általánosabb megteremtését, 
szem előtt tartva maximálisan a 
közlekedésbiztonság szempontjait, valamint azt a 
tényt, hogy a kerékpár nem egy szűk réteg 
közlekedési eszköze, hanem gyakorlatilag olyan 
korhatár nélkül igénybe vehető jármű, mely 
használóinak közlekedési szabályismerete széles 
határok között mozog. 
• A megvalósítás közlekedési szempontú 
kockázatainak kezelésénél kiemelten fontosnak 
tartjuk a lakosság és az érintett szervek minél 
szélesebb körű és részletesebb tájékoztatását, 
illetve bevonását a folyamatokba már az egyes 
projektek tervezésének kezdeti fázisaitól. 

46. 
Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság 

2015.05.27 I 2015.07.08 

Az Igazgatóság a véleményezésre megküldött 
dokumentumokkal (Bácsalmás Város 
Megalapozó Vizsgálata, Integrált 
Településfejlesztési Stratégia) kapcsolatosan táj- 
és természetvédelmi szempontból észrevételt 
nem tett. 

A tájékoztatást tudomásul vettük, 
intézkedést nem igényel. 
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