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1 BEVEZETÉS 

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe 
van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek, fejlesztési straté-
giáknak. 

A tervezési folyamat során kidolgozásra került Téglás Város Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiája, amely kijelöli a város középtávra (4-10 év) szóló fejlesztési céljait, a 
célok elérését szolgáló beavatkozások körét, valamint a megvalósítás lehetséges esz-
közeit. A dokumentum alapjaiban határozza meg a város jövőbeli fejlődési irányait, le-
hetőségeit, ezért fontos egy reális célokat kitűző, jól megtervezett, megvalósítható stra-
tégia kialakítása. 

Az ITS Téglás város korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) átdolgozásá-
val, aktualizálásával, valamint az alábbi rendeletek, módszertani útmutatók figyelembe-
vételével készült el. 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről; 

 Útmutató a kis- és középvárosok és fővárosi kerületek Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájának elkészítéséhez 2014-2020” (Belügyminisztérium, 2015. 
március 11.), 

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

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó vizs-
gálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg, amely – számsze-

rűsített adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva – bemutatja a város gazdasági 
és társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, prob-
lémáit. Ezekre reagálnak az ITS keretében megfogalmazott célkitűzések és azonosított 
beavatkozások. 

Az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése és elfogadása a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Téglás Város Önkormányzata Partnerségi 
egyeztetési szabályzata alapján történt. 
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2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

 

Téglás Város Hajdú-Bihar me-
gye északi, urbanizált részén ta-
lálható, közvetlenül Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye határán. 
Téglás mindkét megyeszékhely-
hez közel helyezkedik el, távol-
sága Debrecentől 21 km, Nyír-
egyházától 26 km. 

A város gazdasági helyzetében 
kedvező, hogy mind a vasút (Bu-
dapest-Záhony vasútvonal érinti 
a települést), mind a közút (4. sz. 
főút) révén jó a megközelíthető-
sége, illetve, hogy ezek fontos 
nemzetközi tranzitvonalnak szá-
mítanak.  

1. térkép Téglás város elhelyezkedése 

 

A település gazdasági életének múltjára, jelenére és jövőjére a HAJDU Cégcsoport te-
vékenysége ugyancsak nagy, a gazdasági élet mindent területét érintő hatással van. Az 
ágazati szerkezetet elemezve megállapítható, hogy a működő vállalkozások majdnem 
74 %-a a szolgáltató szektorban tevékenykedik, 22%-uk az iparban, építőiparban, és 
kevesebb, mint 5%-uk pedig a mezőgazdaságban. A gazdasági szervezetek méret sze-
rinti vizsgálata során megállapításra került, hogy az az országos jellemzőket mutatja. A 
gazdasági szervezetek 99%-a mikro vállalkozás, azaz a foglalkoztatotti létszám 10 fő 
alatt van, alacsony a száma a kisvállalkozásoknak (4 db), és elenyésző a közepes vagy 
nagyvállalkozások száma. 

 

Téglás helyzete a turisztikai szolgáltatá-
sok területén gyengének mondható, hiszen 
a város kevés jelentősnek tekinthető termé-
szeti, építészeti és kulturális értékekkel ren-
delkezik. A turisztikai szempontból megha-
tározó attrakciói: az Angolkert és a 
Degenfeld-kastély parkja helyi jelentőségű 
védett természeti terület. 

1. kép: Degenfeld-kastély parkja 

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org 

A település demográfiai viszonyait vizsgálva megállapítható, hogy Téglás népesség-
fejlődése az utóbbi években folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A népszám-
lálási cenzusok adataiból látható, hogy a város állandó- és lakónépessége egyaránt fo-
kozatosan növekedett 2010. évig. Ezen ingadozással lényegében 6.300-6.500 fő körül 
mozog az állandó és a lakó népesség. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Téglá-
son a fiatalok és idősek aránya kiegyenlített, a száz aktív korúra jutó gyermekkorúak 
száma 27, az időkorúaké pedig 25 fő. A téglási lakosság képzettségi szintje is jelen-
tősen javult a két népszámlálás közötti időszakban: míg 2001-ben a lakosság 31%-
a rendelkezett általános iskolai végzettséggel, addig 2011-ben ez az arány már 79% 
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volt. A legnagyobb mértékben ugyan az általános iskolai végzettséget szerzők aránya 
növekedett, de közel háromszorosára nőtt az érettségivel rendelkezők száma is. Kedve-
zőnek tekinthető, hogy a felsősokú végzettségűek aránya is több mint duplájára nőtt, de 
az érettségi nélküli középfokú végzettséggel, szakmai oklevéllel rendelkezők száma is 
megduplázódott 2001 és 2011 között. Az inaktív keresők száma, és százalékos meg-
oszlása a lakónépesség arányában csökkent a 2001 és 2011 közötti időszakban, és 
habár a foglalkoztatottak száma és aránya is nőtt, összességében a munkanélküliek 
száma és aránya növekedett a településen. 

Téglás város teljes igazgatási területét tekintve (4.188 ha) viszonylag kedvező zöldfelü-
leti adottságokkal rendelkezik. Az adottságok tekintetében számításba vehető zöldfelü-
let jellegű intézmény (sporttelep, temetők), a jelentősebb intézményterületek, közpark 
területek, valamint lakótelkek kertjei. A zöldterületekből 235,73 ha természetvédelmi te-
rület. Az összterületre vetített lombos vegetációval fedett zöldterület aránya 10 %. A bel-
terület (355 ha, 8,5 %-a az összterületnek) zöldfelületi ellátottsága viszonylag kedvező, 
ugyanakkor a közpark ellátottság rendkívül alacsony. Ezt támasztja alá az a sokéves 
városi igény is, hogy a településnek nincs kialakult jelentősebb főtere, központi parkja. 
A településközpont legintenzívebben igénybevett és terhelt övezetében környezetvé-
delmi, településszerkezeti és közösségi szempontból is kívánatos lenne egy nagyobb 
aktív zöldfelületet megtartó tér. A város belterületén a beépített terület a teljes földterület 
arányában 10 %, a zöldfelületek aránya pedig 70 %, figyelembe véve a lakásokhoz, üz-
letekhez, intézményekhez tartozó kerteket, egyéb csatlakozó zöldfelületeket is. 

Téglás közlekedés-földrajzi helyzete, 
külső elérhetősége kiváló, azonban a 
városi közlekedésnek több területen 
is vannak gyengepontjai. A közösségi 
közlekedés legfőbb problémája a vá-
rosban a MÁV állomás és a közvetlen 
szomszédságában lévő buszállomás 
leromlott, rendezetlen állapota. Míg a 
vasútállomás épülete felújításra szorul, 
a buszállomás (buszforduló) egyálta-
lán nincs kiépítve, így a várakozás mi-
nimális feltételei sem adottak. A terület 
komplex rendezése, egy intermodális 
állomás kiépítése lenne a legcélsze-
rűbb, a jelenlegi MÁV-állomás adottsá-
gaira építve. 

2. kép: Téglás Vasútállomás 

 

Forrás: 
http://www.panoramio.com/photo/67984393 

A gyalogjárdák kiépítettsége megfelelő a városban. A belvárosban szinte mindenütt 
van az utcákban járda, azonban a város peremei felé haladva (a lakógyűrű legkülsőbb 
területei és a kertvárosi utcák többsége) azonban még e terén is vannak hiányosságok, 
így a jövőben a város további járdaépítéseket tervez. A kerékpáros úthálózat kiépített-
sége elmarad a kívánatostól, kerékpárút mindössze a város délkeleti határában húzódik 
az ipari parktól a város belseje felé összesen mintegy 4.190 m hosszan. A kerékpárút a 
település külső peremén megszakad, így a város belső területei és a városközpont is 
csak a forgalmas úttesten közelíthetők meg kerékpárral. A Kossuth utca egyes belvárosi 
szakaszain, közös, egymástól fizikailag el nem választott felületen halad a kerékpársáv 
és a járda, ami balesetveszélyes, az érvényes közlekedésszervezési trendek kifejezet-
ten kerülik az ilyen megoldásokat.  

A város humán infrastrukturális ellátottsága megfelelő: a 3-6 éves korosztály nappali 

ellátását a Bárczay Anna Városi Óvoda biztosítja, emellett a településen működik az 
általános iskolai és alapfokú művészeti oktatás. A humán közfeladatok és a közszolgál-
tatások ellátását az önkormányzat tudatos és átgondolt módon tervezi és valósítja meg, 
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így a város minden lakosa számára biztosított a magas minőségű szolgáltatások elérhe-
tősége – az egyenlő hozzáférés elvének érvényesítésével. 

 

3. kép: II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Forrás: www.teglas.sulinet.hu/ 

 

Az egészségügyi alapellátás 
Tégláson teljes körűen biztosított: 
a háziorvosi ellátást a Városi Ön-
kormányzattal kötött feladatát-
adási szerződés alapján vállal-
kozó háziorvosok (három felnőtt 
háziorvos, egy gyermek házior-
vos, valamint két vegyes praxissal 
rendelkező fogorvos) végzik. Az 
egészségügyi ellátás a Fényes u. 
16. sz. alatt lévő, önkormányzati 
tulajdonú központi orvosi rendelő-
ben (Városi Egészségház) törté-
nik.  

4. kép: Téglás Városi Egészségház 

 
Forrás: www.teglas.hu 

A városi orvosi rendelő épületének átalakítása, felújítása, a helyi egészségház kialakí-
tása 2010-ben került befejezésre, melynek során átalakításra és felújításra kerültek a 
rendelők és a várótermek. A beruházással érintett épület átalakítási és felújítási munkái 
során megvalósult a teljes körű, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesí-
tés. Működéshez szükséges berendezési tárgyak eszközök beszerzése, előírásoknak 
megfelelő parkolók kialakítása. Az egészségügyi ellátást a településen gyógyszertár 
egészíti ki. 

 

A közműellátottág folyamatosan javul, szinte a település egészén megvalósultak 
szennyvízelvezetési beruházások. Problémát jelent azonban, hogy nem minden háztar-
tás csatlakozik rá sem az ivóvíz-, sem a szennyvízhálózatra. A gázfogyasztás dominan-
ciája csökkenni kezdett, mivel egyre több térnek vissza a vegyestüzeléshez. A lakosság-
nak több szolgáltatónál is lehetősége van szélessávú internet, illetve kábeltelevíziós elő-
fizetéseket kötni. 

 

  

http://www.teglas.sulinet.hu/
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1. táblázat: Téglás SWOT elemzése 

 
Erősségek Gyengeségek 

G
a

z
d

a
s
á

g
 

 Kedvező közlekedési-földrajzi fekvés 

 A város fontos nemzetközi tranzitvonal 
mellett fekszik 

 HAJDU Ipari Park jelenléte 

 Rendelkezik újabb ipari-gazdasági fej-
lesztések megvalósítására szolgáló te-
rülettel 

 Nő a működő vállalkozások száma 

 Dinamikusan bővül a tercier szektor 

 Jelentős az iparűzési adóból befolyó 
bevétel 

 Munkahelyteremtő és 
telephelyfejlesztési beruházások való-
sultak meg 

 A lakossági alapszolgáltatások spekt-
ruma lefed minden elvárható területet 

 Elaprózott vállalkozási szerkezet 

 Beszállítói kapacitások hiánya 

 Nincs megfelelő helyi gazdaságfejlesz-
tési és befektetés-ösztönzési tevékeny-
ség 

 Nincs kidolgozott városmarketing 

 A szelektív elvándorlás csökkenti a kép-
zett munkaerő számát 

 A viszonylag alacsony képzettség nem 
teszi lehetővé a magas hozzáadott érté-
ket előállító termelési struktúra kialakítá-
sát 

 Munkaképeskorú lakosság 10%-a mun-
kanélküli 

 A turisztikai adottságok korlátozottak, a 
kiegészítő szolgáltatások kínálata nem 
megfelelő 
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 A lakosság átlagos iskolai végzettsége 
javult 

 A civil szervezetek több területen is ak-
tívak 

 Aktív helyi média van jelen 

 Élénk kulturális élet jellemzi, közműve-
lődés hatása erős 

 Aktív testvérvárosi kapcsolatok fűződ-
nek a településhez 

 A közbiztonság helyzete kedvező 

 Csökkenő népességfejlődés és lassú 
öregedési folyamat indult el a városban 

 Növekszik a szelektív elvándorlás mér-
téke, erős a környező nagyvárosok 
vonzó hatása 

 Foglalkoztatottak egy része alacsony jö-
vedelemmel rendelkező munkát végez-
nek 
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 Közút és vasút révén a város megköze-
líthetősége jó 

 Rendezett, megfelelő a köztisztaság 

 A lakásépítési tendencia meghaladja 
az országos növekedési átlagot 

 Csökkent az alacsony komfortfokozatú 
lakások aránya 

 Közműellátottsága aránya a víz, a 
szennyvíz, a villany és a gáz tekinteté-
ben egyaránt magas 

 A követelményeknek megfelelő hulla-
dékkezelés működik a településen, a 
szelektív hulladékgyűjtés megoldott 

 A valódi funkcionális városmag kiterje-
dése korlátozott 

 A belterületi utak egy része nem megfe-
lelő minőségű, kiépítettségük hiányos 

 Meglévő kerékpárutak fejlesztésre szo-
rulnak, és újak építésére van igény 

 Parkolóhelyhiány jellemző 

 Vasútállomás és környezetének lerom-
lott állapot, buszállomás hiánya 

 A bel- és csapadékvíz elvezetés folya-
matos fejlesztésre szorul 

 A város klimatikus viszonyait befolyá-
soló erdősültség csekély mértékű 

 Kevés a lakosság által igénybe vehető 
zöldfelület és pihenőpark száma a vá-
rosban  

 Illegális hulladéklerakó helyek keletkez-
nek 



Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 

 Téglás Város Önkormányzata  MEGAKOM Tanácsadó Iroda 10 
 

K
ö

z
s
z
o

lg
á

lt
a

tá
s
o

k
 

 A lakosság számára valamennyi alap-
szolgáltatás biztosított 

 Az alapfokú nevelés, oktatás magas 
színvonalú 

 Jól kiépített térségi szociális ellátórend-
szer működik 

 A közművelődési lehetőségek biztosí-
tottak 

 Működő e-közigazgatás, elektronikus 
ügyintézés lehetőségei adottak 

 Infokommunikációs szolgáltatások elér-
hetősége és színvonala kedvező 

 Egyes intézmények állapota nem meg-
felelő 

 Oktatási intézmények szakmai fejlesz-
tésre szorulnak 

 Diákok elszállásolására szolgáló kollégi-
ummal nem rendelkezik 

 Egészségügyi szakellátás nem működik 

 A Városi Könyvtár és Közművelődési In-
tézmény tagegységeinek szétszórtsága, 
egységes központi épület hiánya 

 

 

 

 
Lehetőségek Veszélyek 
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 Ipari Parkba új vállalkozások települnek 
be 

 Jelentős befektetői réteg jelenik meg a 
városban 

 Az önkormányzat és a vállalkozó szféra 
közötti együttműködés erősödik 

 Együttműködési programok kötődnek a 
térség településeivel 

 Nő a képzett munkaerő aránya 

 Turisztikai szolgáltatások és vonzerők 
fejlesztése 

 További jelentős pályázati források 
megjelenése várható 

 A vállalkozási feltételek kedvezőtle-
nebbé válnak 

 A közeli nagyvárosok, ill. a helyi vállala-
tok munkaerő-igényének csökkenése 

 Csökken a befektetői érdeklődés Ma-
gyarország iránt 

 Fokozódik a települések közötti ver-
senyhelyzet 

 Nő a nagyvárosok elszívó hatása 

 Az európai uniós források tekintetében 
élesedő verseny alakul ki 
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 Tovább fejlődik a lakosság iskolázott-
sági szintje 

 A szakképzett fiatalabb nemzedék 
helyben tartása településfejlesztési hú-
zóerő lehet 

 A város hátrányos helyzetű csoportjai a 
foglalkoztatási lehetőségek bővülésé-
nek köszönhetően felemelkednek 

 További jelentős pályázati források 
megjelenése várható 

 Szoros együttműködés alakul ki a la-
kosság, a gazdasági szereplők és az 
önkormányzat között 

 Erősödik a civil jelenlét 

 A szelektív elvándorlás tovább fokozó-
dik, csökken a potenciális munkaerő 

 Folytatódik a népesség elöregedése 

 A hátrányos helyzetű csoportok aránya 
nő 

 A foglalkoztatási problémák kezelésé-
nek elmulasztásával szociális válság 
alakulhat ki 

 Az európai uniós források tekintetében 
élesedő verseny alakul ki 
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  A város arculatához illeszkedő beépíté-

sek történnek 

 Bővül a szabadidős lehetőségek és a 
közösségi terek, zöldterületek köre, 
nagysága 

 Emelkedik a közösségi közlekedés inf-
rastrukturális színvonala 

 Nő az alternatív erőforrásból származó 
energia előállítása iránti igény 

 További jelentős pályázati források 
megjelenése várható 

 Az energiafüggőség fokozódik 

 A természeti-környezeti értékek káro-
sodnak az ökológiai szemlélet hiányá-
ban 

 Környezetterhelő ipari létesítmények te-
lepülnek be a városba 

 Közösségi közlekedés színvonalának 
csökkenése, vasútfejlesztés (állomás-
épület felújításának) elmaradása 

 Az európai uniós források tekintetében 
élesedő verseny alakul ki 
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 Az állami szintű szabályozásnak kö-
szönhetően a városi szinten nyújtott 
közszolgáltatások köre bővül, finanszí-
rozásuk javul és ezáltal színvonaluk is 
emelkedik. 

 További jelentős pályázati források 
megjelenése várható 

 Az önkormányzatok feladat- és hatás-
köre kedvezőtlenül alakulhat 

 Az önkormányzatok állami forrásai/ tá-
mogatásai csökkennek  

 Az önkormányzati bevételek csökke-
nése miatt a rendelkezésre álló fejlesz-
tési forrásokat a működésre kell fordí-
tani 

 Részleges ellenérdekek esetleges fel-
merülése a járási központ és a járás 
többi települése között 

 Az európai uniós források tekintetében 
élesedő verseny várható 
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

Az egyes városrészek lehatárolása számos tényező figyelembevételével történt, a tele-
pülésrendezési terv szabta keretek mellett a város történelmi hagyományai, illetve a jö-
vőbeni tervek is befolyásolták. Mindezek alapján a város belterületét hézag- és átfedés-
mentesen lefedő városrészek lettek elkülönítve, köztük egy külterületi városrész is.  

A városrészek elhelyezkedését a következő térkép mutatja. 

 

2. térkép: Téglás város városrészeinek lehatárolása 

 

 

A Városközpont városrész alapvetően városközponti funkciókat lát el. A városközpont 
területe Téglás város szabályozási terve alapján településközponti vegyes területnek 
számít. Az 1000 főt meghaladó lakosú belváros hagyományosan közszolgáltatási köz-
pontként funkcionál, ahol a közigazgatási, humán szolgáltatási, kereskedelmi és egyéb 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek tömörülnek – jóllehet a belváros központi magjának 
kiterjedése nem jelentős, és egyes részei alulhasznosítottak. 

A városközpont demográfiai jellemzőit elemezve elmondható, hogy a lakónépesség 16,9 
százaléka él a területen, amelynek korcsoportos megoszlása a városi átlagnál némileg 
kedvezőtlenebb: a fiatalok alacsonyabb, időskorúak magasabb aránya miatt. A város-
részben kiemelkedő a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok aránya, illetve itt a 
legmagasabb a foglalkoztatottak aránya is. Alapvetően kedvezőbb demográfiai és szo-
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ciális mutatókkal jellemezhető a terület, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a tele-
pülés központi területén koncentrálódnak a városi funkciók, szolgáltatások. Mindezek 
jelentősen befolyásolták, hogy a városközpontban elsősorban a magasabb jövedelmű, 
egyben magasabb iskolai végzettségű lakosok telepedtek le nagyobb arányban. 

A város központi területének közműellátottsága 100%-os, a 2003-2005-ös időszak fej-
lesztéseinek köszönhetően a közműolló mára csaknem teljes mértékben bezárult, csak 
néhány, peremi területen elhelyezkedő lakás nincs rákapcsolódva a szennyvíz-csator-
nára. A zöldfelületek aránya, a városi átlagot jelentősen meghaladó beépítettség miatt 
csak 55 %. A zöldfelületek összetétele is kedvezőtlen, hiszen többségük elaprózott, la-
kásokhoz, intézményekhez kapcsolódó kisebb növényzetet takar, hiányzik egy nagyobb 
felületű közpark, amely kedvező környezeti hatások mellett közösségi, szabadidős funk-
ciót is elláthatna. 

A lakások nagyságát és minőségi összetételét vizsgálva elmondható, hogy viszonylag 
magas a terület beépítettsége, és a városi átlagnál jóval alacsonyabb az alacsony kom-
fort fokozatú lakások aránya. Ez részben a kedvező közműellátottság, részben a más 
városrészekhez képest magasabb lakásépítési és -felújítási dinamika eredménye. A vá-
rosrészben a lakáskörülmények tehát teljes mértékben megfelelnek a kor követelménye-
inek. 

A Lakógyűrű városrész átlagos infrastruktúrával rendelkező, lakosság pihenését szol-

gáló lakóterület, mely elsősorban lakó funkciókkal bír. A Lakógyűrű területe a szabályo-
zási terv alapján kertvárosias, részben falusias lakóterületnek számít. A városrész – mé-
retéből adódóan – a legtöbb vállalkozásnak és kiskereskedelmi üzletnek ad helyet. A 
területen található kiskereskedelmi üzletek nagyobb része a Kossuth utcán, illetve a Vá-
rosközponthoz közel helyezkednek el. A lakógyűrű vállalkozásainak túlnyomó többsége 
egyéni vállalkozó, azonban a város néhány kisvállalkozásának is ez a városrész biztosít 
telephelyet. Ezek elsősorban nagyobb helyigényű kereskedelmi (fatelep, építőipari szak-
bolt) vagy mezőgazdasági feldolgozó vállalkozások. 

A városrészben a közintézmények közül a Polgármesteri Hivatal Okmányirodája és a 
Városellátó Szervezet, valamint a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményhez tar-
tozó Városi Rendezvényterem található a területen. Itt található Téglás egyik fő turisztikai 
attrakciója, a Dégenfeld-Schonburg kastély. 

A város megközelíthetősége szempontjából a városrész jelentősége kiemelkedő, hiszen 
itt található a vasút- és buszállomás. Állapotuk azonban leromlott, felújításra szorul. 

A Kertvárosi lakóövezet Téglás város szabályozási terve alapján kertvárosias lakózó-
nának számít. A városrész a város déli felén helyezkedik el, területe közvetlen szomszé-
dos Hajdúhadház várossal. Itt él a város lakónépességének 13 %-a. A népesség kor-
csoportonkénti megoszlása közel megegyezik a városi átlaggal, a 0-14 éves lakosság 
aránya azonban magasabb a többi városrészben mért adatokhoz képest. Jelentős - át-
lagot meghaladó - a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező személyek 
aránya a munkaképes korú lakosságon belül, a felsőfokú végzettséggel rendelkező la-
kosság aránya átlagosnak tekinthető. Az aktív korúakon belül a rendszeres munkajöve-
delemmel nem rendelkezők aránya a város területén itt a legmagasabb. Ebből kifolyólag 
a 15-64 éves népességen belül a foglalkoztatottak aránya itt a legalacsonyabb, a foglal-
koztatott nélküli háztartások aránya pedig szintén a legkedvezőtlenebb értéket mutatja 
a többi városrészhez képest. 

A városrészben – jellegéből adódóan is – alacsony a gazdasági aktivitás szintje: össze-
sen 4 kiskereskedelmi egység található (egyet egyéni vállalkozó üzemeltet), vendéglá-
tóhely pedig nem található a területen. Közfunkciót ellátó intézmény szintén nincs a te-
rületen. 

A településrész lakóterület jellege miatt a zöldfelületek szinte kizárólag a lakóházak kert-
ségeire korlátozódnak, ezek azonban a városrész területének nagy részét lefedik, így a 
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zöldfelületek aránya 90%-ra becsülhető. Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy köz-
vetlenül a városrész keleti oldalán jelentős kiterjedésű jóléti erdőterület, amelynek északi 
részén hosszabb távon közparkot kíván kialakítani az önkormányzat. 

A városrész közműellátottsága alapvető hiányosságokat mutat. Az Annakert, Város-
háza, Felszabadulás, Hétvezér, Egyetértés, Újváros, Határ, Nyár, Tavasz, Tél és 
Dézsmáskert utcákon hiányosak a közüzemi infrastrukturális hálózatok és a pormentes 
úthálózat. Ezek a jellemzően csak a városrész északi, lakógyűrűvel érintkező részein 
biztosítottak, azonban lakosság is csak a városrész közművesített területén él. A város 
alapvető fejlesztési elképzelései közé tartozik a közművek teljes körű kiépítése, amelyet 
követően újabb építési engedélyek kiadása is megtörténhet. 

A lakásállomány tekintetében elmondható, hogy itt találjuk a legtöbb alacsony komfort-
fokozatba sorolható lakást, a városi átlag (24,3 %) több mint 2-szeresére tehető arányuk 
(2001-ben). A jelenség az alacsonyabb státuszú lakosság – a város egyéb területeihez 
képest – nagyobb arányú jelenlétével, valamint a közműellátottsági hiányokkal magya-
rázható. A 2001-es népszámlálás óta azonban sokat javult a helyzet e téren, hiszen 
számos új ház épület a terület északi részén, így a lakásállomány állapotjellemzői is 
érdemben javultak (alacsony komfortfokozatú lakások aránya 11,9 %-ra csökkent 2011-
re). 

Téglás város szerkezeti tervében a külterületen elhelyezkedő HAJDU ipari park ipari-

gazdasági terület besorolást kapott. Az ipari centrum területe gyakorlatilag külön város-
részként értelmezhető. A foglalkoztatásban betöltött szerepe és gazdasági jelentősége 
napjainkban is jelentős, ezen okból kifolyólag fontosnak ítéltük külön városrészként tör-
ténő megjelenítését. A HAJDU-cégcsoport jelenleg kb. 650 fő alkalmazott számára biz-
tosít munkahelyet. Foglalkoztatottainak jelentős része más településekről, olykor a me-
gyehatáron túlról ingázik munkahelyére. 
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3 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elérendő céljai nagymértékben befolyásolják 
az Európa 2020 stratégiából levezethető fejlesztési irányok: a kohéziós politika 11 tema-
tikus céljai és egyes támogatási alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai 
Szociális Alap, Kohéziós Alap) ezen célokhoz illeszkedő úgynevezett beruházási 
proiritásai, valamint a nemzeti szintű fejlesztéspolitikai és ágazati stratégiák, programok 
és Hajdú-Bihar Megye területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai Programja és Operatív 
Programja. 

Mivel az európai uniós támogatások kiemelt szerepet játszanak majd Téglás fejlődésé-
ben, ezért az ITS kidolgozásának fontos elemei a városi célrendszer illeszkedése a ma-
gasabb rendű célkitűzésekhez. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célhierarchiája maximálisan épít a város meg-
lévő stratégiai dokumentumaira és ágazati programjaira, melyek közül a legfontosabbak 
az alábbiak: 

 Téglás város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020 (2015), 

 Téglás Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2010). 

Jelen dokumentumnak nem célja egy teljesen új stratégia létrehozása, sokkal inkább 
egyfajta szintézis kialakítása, amely során a jelenlegi állapotoknak és a jövőben várható 
folyamatoknak megfelelően formáljuk, újra gondoljuk a korábbi célkitűzéseket a megvál-
tozott tervezési keretekhez igazítva. 

A célrendszer kialakításakor az alábbi fő tényezőket vettük figyelembe: 

 a megalapozó vizsgálatban feltárt kihívások, problémák, adottságok és lehetősé-
gek, 

 a város által betöltött és betölteni kívánt funkciók, 

 a lakosság, a vállalkozások és a városba látogatók általános és speciális szükség-
letei, elvárásai a településsel, a közszolgáltatásokkal a városi funkciókkal szem-
ben, 

 a város és vonzáskörzete közötti jelenlegi és lehetséges együttműködési területek, 

 a városok közötti élesedő hazai és nemzetközi versenyhelyzet. 
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3.1 Jövőkép 

A város belső adottságait és a külső környezet által befolyásolt lehetőségeit figyelembe 
vevő hosszú távú jövőképe világosan kijelöli, hogy Téglás milyen várossá szeretne válni 
2030-ra. Ennek eléréséhez tudatos fejlesztési folyamatra, egymásra épülő, egymást erő-
sítő célok kijelölésére és a célok elérését biztosító fejlesztések megvalósítására van 
szükség. 

A város hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 

 

A település jövőbeli céljainak elérését szolgáló fejlesztési elképzelések meghatározása 
alapvetően a kisvárosi adottságok figyelembevétel kidolgozott településfejlesztési 
irányelvek mentén történt. Téglás várossá fejlődése együtt járt a város karakterformáló 
elemeinek megjelenésével, ezért minden fejlesztés átható alapelveként jelenik meg 
az „értékteremtés” és a városi identitás megőrzése, beleértve a helyi lakosok identi-

tástudatának erősítését.  

Ennek megfelelően a stratégia kidolgozására az alábbi településfejlesztési elvek figye-
lembevételével került sor: 

 

1. „Előrelátó” proaktív és „megelőző” preventív szemlélet 

A fejlesztések amellett, hogy a már kialakult társadalmi, gazdasági problémák mérsék-
lésére, megszüntetésére irányulnak, kiemelten kezelik a jövőorientált tervezést és a pre-
venciót, ezáltal minimálisra csökkentve az újabb problémák kialakulásának lehetőségét. 
Ez az előrelátó, preventív városfejlesztési szemléletmód lehet a település hosszú távú 
versenyelőnyének forrása, amely szerepet játszik a térségi funkció megerősítésében. A 
lehetőségek kiaknázása sokrétű tevékenységből áll, amelyek összehangolása és terv-
szerű megvalósítása a legnehezebb feladat, ezért kiemelt figyelmet érdemel. 

 

2. Fenntartható, dinamikus fejlődés  

A „mai” és a jövőbeli fejlesztések gazdasági, társadalmi, természeti, környezeti össze-
hangolása megteremti a város hosszú távú, dinamikus gazdasági fejlődését, megaka-
dályozva a gazdasági növekedés intenzitásának mérséklődését, valamint a belső erő-
források hatékony felhasználásával kizárja a stagnálás lehetőségét. Az erőforrások ha-
tékony felhasználása hozzájárul a környezetileg is fenntartható növekedéshez. A fejlesz-
tési elv legfontosabb elemei:  

 befogadó vállalkozói infrastruktúra kiépítése, 

 a helyi gazdasági szereplők bekapcsolódásának elősegítése, ösztönzése, 

 a helyi humán-erőforrás célzott irányú képzése, munkaerő-piaci kompetenciáinak 
fejlesztése, 

 a megújuló energiaforrások előnyben részesítése, 

 innovatív, környezetkímélő technológiák támogatása. 

 

Téglás város jövőképe 

„Tiszta és egészséges, kisvárosias környezetet biztosító, minőségi szempont-
ból is élhető város Téglás, ahol a városi alapszolgáltatások magas színvona-
lon elérhetőek, jól kiépített az infrastruktúra, a település kihasználja kedvező 
földrajzi és közlekedési helyzetét, a város ipari parkja fejlett, ezáltal kedvező 
környezetet biztosít a befektetni szándékozó vállalkozások számára, mind-
emellett turisztikai látnivalóinak és kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak kö-
szönhetően a turisták számára is vonzótelepülés.”  
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3. „Igazságos” városfejlesztés 

Az igazságosságra és méltányosságra törekvő fejlesztés keretében a területi és társa-
dalmi egyenlőtlenségek mérséklését előmozdító, a kohéziós erő kihasználására törekvő 
fejlesztések valósulnak meg. Az alapelv alkalmazása hozzájárul a szociális, társadalmi, 
foglalkoztatási helyzet romlásának, s ezáltal a szegregátumok kialakulásának megaka-
dályozásához, valamint elősegíti a kiegyenlített városfejlődés és a társadalmi esély-
egyenlőség feltételeinek megteremtését. 

 

4. Emberközpontú fejlesztés és széles körű partnerség 

Fontos kiemelni, hogy a tervezett fejlesztések végső „fogyasztói” maguk a városlakók, 
ezért olyan tevékenységeket szükséges megvalósítani, amelyek közvetlenül vagy köz-
vetve javítják a helyiek életminőségét, megteremtik számukra az optimális életkörülmé-
nyeket, elősegítik a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést, valamint bővítik a kul-
turális, rekreációs, sportolási és szórakozási lehetőségek kínálatát. A sikeres és ered-
ményes városfejlesztés megvalósítása érdekében elengedhetetlen a helyi lakosság, a 
civil társadalom, a gazdasági élet szereplői és a különböző kormányzati szintek közötti 
szoros partnerség kialakítása, az érintettek aktív bevonása a fejlesztési folyamat vala-
mennyi szakaszában. A város vezetése folyamatosan konzultál a lakossággal, a város 
fejlesztésében figyelembe veszi a helyi igényeket, szükségleteket, és aktívan bevonja a 
városi polgárokat a fejlesztések megvalósításába, ösztönzi az alulról jövő lakossági kez-
deményezéseket. 

A város korábban már kidolgozott fejlesztési koncepcióinak és stratégiáinak megfelelően 
Téglás hosszú távú átfogó célja, hogy 

 a lakosság életminősége és életfeltételei javuljanak, 

 a város szolgáltatásaival tartósan segíteni tudja a lakosokat és gazdasági szerep-
lőket versenyképességük javításában, 

 a települési közösség továbbfejlesztése, megtartása, 

 a társadalmi kohézió és partnerség erősödjön. 

A fejlesztéseknek azt kell szolgálniuk, hogy Téglás élhető kisvárossá fejlődjön, ahol a 
stagnáló vagy csak kismértékben csökkenő számú lakosság települési komfortérzete 
magas, és emelkedik a helyi kötődésük szintje is. A vonzó feltételek, a megfelelően kép-
zett munkaerő, valamint a kedvező közlekedés-földrajzi fekvés jelentette gazdasági le-
hetőségeket szintén a város fejlődési érdekeit véve kell hasznosítani.  

A fejlesztésekkel párhuzamosan különös figyelmet kell fordítani arra, hogy javuljon a 
város külső és belső arculata (Téglás-identitás) és ismertsége. 
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3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Téglás város 2016-2023 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi 
szintű tematikus célokat, másrészt a városrészi területi célokat foglalja magukba. 

 Városi szintű tematikus célok: olyan tematikus jelleggel megfogalmazott, de 

nem szükségszerűen egy-egy ágazatra korlátozódó érvényességű célok, melyek 
a város egészére vonatkoznak. A célok eléréséhez több tematikus/ágazati jellegű 
tevékenység koordinált végrehajtása szükséges, melyek kialakításánál fontos 
szempont, hogy az ITS nem kizárólag az önkormányzat, hanem a város egészé-
nek tervezési alapdokumentuma. Ebből adódóan tartalmazza azokat a célokat is, 
amelyek megvalósításáért a városi önkormányzat csak közvetve vagy részben fe-
lelős, hiszen azokat állami, privát, nonprofit szereplők valósítják meg. 

 Városrészi szintű területi célok: olyan célok, melyek megvalósítása az egyes 
városrészek tekintetében fontos az adott városrész funkcióinak megerősítése vagy 
a funkciók átalakítása érdekében. 

 

3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok 

A jövőkép és az átfogó célok megvalósulásához az alábbi középtávú célok járulnak 
hozzá, melyek ágazati bontásban kerülnek meghatározásra: 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltételeinek megteremtése 

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhetőségének fejlesztése  

T3. A település népességmegtartó erejének növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése  

T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése  

 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltételeinek megteremtése 

 

A fejlesztések fókuszában olyan funkciók fejlesztése áll, amelyek a település teljes la-
kossága számára relevánsak és elvárhatóak. A belvárosi területek megújításával, kiter-
jesztésével és racionalizálásával a cél egy olyan városmag megteremtése, amely 

 egységes arculatú, esztétikus városképpel rendelkezik, 

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

 közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális és turisztikai szempontból funkcionálisan 
megerősödött. 

Mindennek eredményeként nő a város népességmegtartó képessége, a lakosság élet-
minősége turisztikai vonzereje és gazdasági potenciálja. 

 

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhetőségének fejlesztése 

 

Téglás térségi szerepköre tovább erősíthető és erősítendő – részben a közeli nagyvá-
rosok konkurenciája miatt, részben pedig a lakossági igények minél teljesebb és színvo-
nalasabb kielégítése érdekében.  
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Ehhez kapcsolódóan számos beavatkozási terület kijelölhető: 

 közszolgáltatások és közfeladatok ellátásához szükséges infrastruktúra megújí-
tása,  

 közösségi komplex szolgáltatást nyújtó épület kialakítása, 

 épített és természeti környezet megújítása. 

 

T3. A település népességmegtartó erejének növelése, 
 a helyi identitástudat erősítése 

 

Az endogén erőforrásokra épülő, élőmunka-igényes idegenforgalom nagymértékben 
hozzájárul a város versenyképességéhez. Multiplikátor hatása a munkaerőpiacon, vala-
mint a város és lakóinak bevételeiben egyaránt megmutatkozik. 

Megfelelő helyi identitástudattal rendelkező lakosság és civil szféra tud olyan színvona-
las rendezvényeket és szolgáltatásokat szervezni, nyújtani, amelyek a turisták megfe-
lelő, minőségi kiszolgálását teszik lehetővé, és növeli a turisták helyben tartózkodási 
idejét. 

A turisztikai és rekreációs piaci jelenlét növeléséhez szükséges: 

 a város idegenforgalmi vonzerejének növelése, 

 a kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatások (szállás- és vendéglátóhelyek) össze-
hangolt fejlesztése, 

 a turisztikai marketingkommunikáció intenzív és differenciált megvalósítása, 

 valamint egymásra épülő, térségi szintű turisztikai programcsomagok létrehozása, 

 nemzetközi kapcsolatok erősítése. 

A város idegenforgalmának fő pillére a kulturális turizmus. Az elmúlt időszakban a ven-
dégforgalomban kedvezőtlen tendenciák indultak el, amelyek megállítása és megfordí-
tása alapvető célkitűzés. Ehhez elengedhetetlen a turisztikai infrastruktúra és szolgálta-
tások fejlesztése, valamint a megfelelő minőségű és kapacitású szállás- és vendéglátó-
helyek megléte. 

A kulturális és szabadidős kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése szintén olyan te-
rület, ahol célszerű tovább folytatni a már megkezdett tevékenységeket, infrastrukturális 
és tartalmi fejlesztéseket: 

 helyi szellemi és tárgyi értékek fizikai védelme és ahol lehetséges, funkcionális 
megújítása, 

 országos és helyi védettségű műemlékek védelme, 

 hagyományőrzés és -ápolás, 

 nemzetközi és helyi érdeklődésre egyaránt számot tartó rendezvények szerve-
zése, 

 civil közösségek kulturális kezdeményezéseinek támogatása, 

 sportolási és egyéb szabadidős szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javí-
tása és a kínálat bővítése. 

Önmagában a fenti tevékenységek folytatása azonban nem elegendő, hiszen a lakosság 
aktív részvételéhez és a turizmus kulturális vonulatának fejlesztéséhez elengedhetetlen 
a város szellemi és művészeti értékeinek közismertté és elismertté tétele, a programkí-
nálat időbeli tervezése és összehangolása, továbbá a szolgáltatások illeszkedése a cél-
csoport elvárásaihoz és szükségleteihez. 
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A kultúra, a közművelődés és a rekreációs lehetőségek fejlesztése nemcsak cél, hanem 
eszköz is ahhoz, hogy kínálatot teremtsenek a turisták számára, meghosszabbítva ezzel 
az itt-tartózkodás időt, valamint erősítsék a helyi közösség társadalmi kohézióját és iden-
titástudatát. 

Ahhoz, hogy a turisztikai attrakciók multiplikátor hatása a város egész területén és a 
környező településeken is megnyilvánuljon, elengedhetetlen úgynevezett komplex tu-
risztikai csomagok összeállítása a vendégek számára – természetesen figyelembe véve 
az egyes célcsoportok eltérő szükségleteit. Ehhez mind időben, mind térben szükséges 
összehangolni a települések és a szolgáltatók kínálatát a vendéglátás, a rendezvény-
szervezés (pl. esti kulturális programok) és az alternatív kikapcsolódási lehetőségek (pl. 
lovas, kerékpáros, falusi és ökoturizmus, szórakozóhelyek, sport, vadászati lehetősé-
gek) terén egyaránt. Az új, egymást támogató turisztikai elemek kialakításával párhuza-
mosan erősíteni kell a turisztikai marketing differenciált és célcsoport-orientált jellegét. 

 

T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése 

 

Téglás város gazdaságának dinamizálása és diverzifikálása, a jövedelemtermelő képes-
ség javítása érdekében szükséges, hogy a helyi vállalkozások munkahelymegtartó ereje 
rövid távon megerősödjön, versenyképessége pedig hosszabb távon javuljon. Ez bizto-
sítja a foglalkoztatási szint növelését, a lakosság gazdasági aktivitásának emelését, va-
lamint a megfelelő és komfortos életminőség kialakítását. A város gazdasági potenciál-
jának növelése kiemelkedően fontos. Ennek érdekében javítani kell az új betelepülő vál-
lalkozások fogadásának feltételeit – elsősorban új ipari-parki területek fejlesztésével. 
Mindezeket intenzív önkormányzati befektetés-ösztönzési tevékenységgel kell kiegészí-
teni. 

 

3.2.2 Városrészi szintű területi célok 

A 2-3 éves – helyenként hosszabb – időtartamra szóló városrészi szintű célok meghatá-
rozása az egyes városrészek gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetfeltá-
rása alapján történt meg. A városrész-specifikus fejlesztési célok referenciapontot ké-
peznek az integrált akcióterületi fejlesztésekhez is. Ennek megfelelően olyan kérdésekre 
is választ adnak, mint a településrész funkcionális fejlesztési iránya, a területhasználat 
jellege, a városrész lakókörnyezetének, illetve gazdasági környezetének fejlődési irá-
nyai. A folyamat során kirajzolódtak azok a funkciók, amelyek esetében további fejlesz-
tésekre van szükség, így megvalósítható a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és 
társadalmi fejlődése.  

A fentiek alapján a városrészi célok: 

V1. Városközpont: Korszerű (köz)szolgáltatások biztosítása és minőségi, vonzó 
városkép kialakítása, 

V2. Lakógyűrű: Közlekedésfejlesztés és családbarát lakókörnyezet fejlesztése, 

V3. Kertvárosi lakóövezet: Települési környezet javítása és a lakókörnyezet fej-
lesztése, 

V4. Hajdu Ipari Park: Befektetés-ösztönzés és munkahelyteremtő képesség javí-
tása. 
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V1. Városközpont: Korszerű (köz)szolgáltatások biztosítása és  
minőségi, vonzó városkép kialakítása 

 

A cél elérése érdekében a városrész meglévő funkcióinak erősítése és további bővítése 
szükséges. A városi szolgáltatások kiteljesedését, valamint a fenntarthatóságot legin-
kább a közfunkcióknak a városrészben történő koncentrálása segíti elő. Mindezek mel-
lett fontos tényező a gazdasági funkció erősítése is. 

A városközpont fejlesztésekor elengedhetetlen egységes arculat kialakítása, mely vonzó 
megjelenést kölcsönöz. Ennek érdekében ösztönözni kell a magántulajdonú kiskereske-
delmi-szolgáltató egységek városképbe illő ki- és átalakítását. 

A városközpont céljának elérése érdekében a városrészben megvalósult korábbi projek-
teket figyelembe véve a következő fejlesztések azonosíthatóak be: 

 Nevelési intézmények energiaracionalizálása, 

 Járdák felújítása, egységes megjelenés kialakítása, 

 Parkolók felújítása, bővítése, 

 Kiskereskedelmi egységek és környezetük megújítása, 

 Útfelújítások, 

 Közterek, parkok megújítása, 

 Épített értékek turisztikai célú hasznosítása, vonzerő fejlesztése, 

 Kerékpárút hálózat bővítése, 

 Közüzemi fejlesztések, 

 Társadalmi kohézió erősítése, civil szervezetek aktivizálása. 

 

V2. Lakógyűrű: Közlekedésfejlesztés és családbarát lakókörnyezet fejlesztése 

 

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

A városrész fejlesztési céljának elérését biztosítható tervezett fejlesztések: 

 Vasút- és buszállomás korszerűsítése, 

 Kerékpárút hálózat bővítése, 

 Lakókörülmények fejlesztése, 

 Zöldfelületi fejlesztések, közösségi terek kialakítása. 

  



Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 

 Téglás Város Önkormányzata  MEGAKOM Tanácsadó Iroda 22 
 

 

V3. Kertvárosi lakóövezet: Települési környezet javítása és 
 a lakókörnyezet fejlesztése 

 

Hasonlóan az előző városrészhez, a kertvárosi lakóövezetben is elérendő cél a lakókör-
nyezet infrastruktúrájának fejlesztése. 

A városrész fejlesztési céljának elérését biztosítható tervezett fejlesztések: 

 Kerékpárút hálózat bővítése, 

 Közműhálózat fejlesztése (csatornázottság, csapadékvíz elvezetés), 

 Poros utak aszfaltozása, járdák kiépítése, szilárd burkolatú utak és járdák felújí-
tása, 

 Lakókörülmények fejlesztése, 

 Zöldfelületi fejlesztések, közösségi terek kialakítása, 

 Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása. 

 

V4. Hajdu Ipari Park: Befektetés-ösztönzés és  
munkahelyteremtő képesség javítása 

 

A Hajdu Ipari Park gazdasági környezetének fejlesztése kiemelt feladat. Az ipari parkba 
betelepülő vállalkozások támogatása, ösztönzése, ezáltal közvetett munkahelyteremtés 
az önkormányzat feladata. 

 Befektetés ösztönzési tevékenység; 

 Üzleti infrastruktúra fejlesztése.
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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 területi célok és 
tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő az átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését. 

A következő táblázatok összefoglalóan mutatják be a tematikus célok és területi célok közötti összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mérté-
két 

 

2. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése 

 
T1. Vonzó, minőségi la-
kókörnyezet feltételei-

nek megteremtése 

T2. A szolgáltatások minő-
ségének és elérhetőségé-

nek fejlesztése 

T3. A település népességmeg-
tartó erejének növelése, a he-

lyi identitástudat erősítése 

T4. A versenyképes 
gazdaság feltételeinek 

megteremtése 

V1. Városközpont: Korszerű 
(köz)szolgáltatások biztosítása 
és minőségi, vonzó városkép 
kialakítása 

   

 

V2. Lakógyűrű: Közlekedésfej-
lesztés és családbarát lakókör-
nyezet fejlesztése 

   
 

V3. Kertvárosi lakóövezet: Tele-
pülési környezet javítása és a 
lakókörnyezet fejlesztése 

   
 

V4. Hajdu Ipari Park: Befekte-
tés-ösztönzés és munkahelyte-
remtő képesség javítása 

   
 

 

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 
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3. táblázat: Téglás városfejlesztési célrendszere 

 

 

 

Jövőkép 

Tiszta és egészséges, kisvárosias környezetet biztosító, minőségi szempontból is élhető város Téglás, 
ahol a városi alapszolgáltatások magas színvonalon elérhetőek, jól kiépített az infrastruktúra, a település 
kihasználja kedvező földrajzi és közlekedési helyzetét, a város ipari parkja fejlett, ezáltal kedvező környe-
zetet biztosít a befektetni szándékozó vállalkozások számára, mindemellett turisztikai látnivalóinak és ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a turisták számára is vonzótelepülés.” 

Átfogó célok 
A lakosság életminősége és életfeltételei javuljanak, a város szolgáltatásaival tartósan segíteni tudja a lakosokat és gazdasági 
szereplőket versenyképességük javításában, a települési közösség tovább fejlesztésével, megtartásával, a társadalmi kohé-
zió és partnerség erősödjön. 

Tematikus 
célok 

T1. 
Vonzó, minőségi lakókörnyezet 

feltételeinek megteremtése 

T2. 
A szolgáltatások minőségének 
és elérhetőségének fejlesztése 

T3. 
A település népességmegtartó 

erejének növelése, a helyi 
identitástudat erősítése 

T4. 
A versenyképes gazdaság fel-

tételeinek megteremtése 

Városrészi 
célok 

V1. 
Városközpont: 

Korszerű (köz)szolgáltatá-
sok biztosítása és minőségi, 
vonzó városkép kialakítása 

V2. 

Lakógyűrű: Közlekedésfejlesz-
tés és családbarát lakókörnye-

zet fejlesztés 

V3. 

Kertvárosi lakóövezet: 
Települési környezet javítása 
és a lakókörnyezet fejlesztése 

V4. 

Hajdu Ipari Park: 
Befektetés-ösztönzés és mun-
kahelyteremtő képesség javí-

tása 
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4 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

A Belügyminisztérium által 2015. március 11-én közétett „Útmutató a kis- és középvá-
rosok és fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak elkészítéséhez 
2014-2020” című dokumentum alapján három projekttípus különböztethető meg: 

1. Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek): 
az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések 

 egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más pro-
jektek megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését, 

 az akcióterületek számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósí-
tásra, 

 volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idéz-
zenek elő az akcióterületen. 

2. Kulcsprojektek: a jellemzően nagyobb összegű kulcsprojektek alapvető feltételét ké-
pezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésén, tehát, ha a projekt nem 
valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. 

3. Hálózatos projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek): 

 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemekből áll, 

 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, 

 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik. 

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

 

Az alábbiakban bemutatjuk Téglás Város Önkormányzata által megvalósítani tervezett 
projekteket a fenti csoportosításnak megfelelően – megjelölve mindenhol a finanszírozás 
lehetséges forrásait.1 

 

4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása 

Téglás a kifejezetten településfejlesztési célú programok és akciók mellett is aktív for-
rásszerző tevékenységet folytat annak érdekében, hogy a kitűzött városfejlesztési célok 
megvalósuljanak. Javuljon a közszolgáltatások színvonala, érvényesüljön a társadalmi 
esélyegyenlőség, a növekvő helyi gazdaság pedig munkalehetőséget adjon az embe-
reknek – mindez tiszta és rendezett települési környezetben. 

A konkrét, gyakorlati beavatkozásokat térbelileg fókuszáltan, pontosan beazonosított te-
rületeken kell végrehajtani a kedvező hatások érdekében. Ennek megfelelően az integ-
rált városfejlesztés során a tevékenységeket akcióterületekre kell összpontosítani, ame-
lyek a városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. Az akcióterületek kijelölése 
tehát nem jelenti azt, hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó fej-
lesztések, hiszen az önkormányzat és a magánszféra egyéb projektjei, pályázatai és 
más jellegű beruházásai Téglás teljes területét érinteni fogják. 

  

                                                 
1 Azok a projektelképzelések is szerepelnek a listákban, amelyek megvalósíthatósága – finanszírozási kérdések miatt 
– bizonytalan. 
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Tégláson a következő fejlesztési akcióterületeket határoltuk le: 

 Városközpont mint funkcióbővítő integrált fejlesztési akcióterület; 

 Rekreációs akcióterület. 

 

3. térkép: Fejlesztési akcióterületek Tégláson 

 

 

A fejlesztési akcióterületek kijelölése során az alábbi alapelveket vettük figyelembe: 

 az akcióterületek teljesítsék legalább a minimálisan előírt követelményeket az el-
látandó funkciók tekintetében; 

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

 az akcióterületek megjelenésében minél homogénebb, térbelileg pedig koncentrált 
legyen; 

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

 a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást érjük el a magán-
tőke mobilizálásával. 

Az akcióterületek kijelölése annak tudatában történt, hogy a potenciálisan rendelkezésre 
álló források nem lesznek elegendőek minden szükséges fejlesztés megvalósítására, 
így magántőke és más, alternatív pályázati források bevonására is szükség lesz. Külö-
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nösen érvényes ez a Rekreációs akcióterület esetében, amely tulajdonviszonyai foko-
zottan igénylik a magántőke bevonását, hiszen a Dégenfeld-kastély és parkja magántu-
lajdonban van. 

A város hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlődési pályára állítása szempontjából mind-
két akcióterületi fejlesztés fontos, azonban a Városközponti akcióterület fejlesztése 
komplexebb, olyan elemekből áll, amelyek hatására a város társadalmi-gazdasági életét 
már középtávon képes lesz dinamizálni. A város, illetve kistérség lakosainak életében a 
Városközpontban tervezett projektelemek közvetlenül a fejlesztések megvalósításával 
kedvező hatásokat generálnak, azok hatására a lakosok életminősége javul. Jelentős 
eltérés mutatkozik továbbá az előkészítettség terén: a városközpont fejlesztése a mű-
szaki tervi előkészítettség, a társadalmi egyeztetés és a településrendezési tervhez való 
illeszkedés szempontjából egyaránt kidolgozottabb, tehát az akcióterületek rangsorolása 
a városközponti fejlesztéseket helyezi előtérbe. 

 

4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló 
bemutatása 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az egyes akcióterületeken tervezett fejlesztések, 
amelyek ütemezését a 4.5, összehangolt vázlatos pénzügyi tervét pedig a 4.6 fejezet 
tartalmazza. Az akcióterületi beavatkozások egyes elemei egyben kulcsprojektek vagy 
egyéb projektek, az átfedések erősítik a tervezett fejlesztések közötti kapcsolódást, a 
szinergiát. 

 

4.2.1 A Városközpont akcióterületen megvalósítandó fejlesztések összefoglaló 
bemutatása 

A Városközpont akcióterület a Város-
központ városrész területével egyezik 
meg. A terület bemutatása a Megala-
pozó vizsgálat városrészeket bemutató 
fejezetében található. A városrész Tég-
lás központi területe, fejlesztésének fó-
kuszában ebből adódóan olyan funk-
ciók fejlesztése áll, amelyek a város tel-
jes lakossága számára lényegesek, 
hozzájárulnak a mikrotérségi szerepkö-
rök ellátásának javulásához, továbbá a 
város és térsége számára pozitív társa-
dalmi hasznosságúak. 

  

4. térkép: Városközponti funkcióbővítő integ-
rált fejlesztési akcióterület  
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4. táblázat: A Városközpont akcióterület utcái 

Közterület neve Típusa 
Házszám 

Páros oldal Páratlan oldal 

Akácos utca 2-4.  

Tóalj utca  1-13. 

Úttörő utca 2-12.  

Úttörő utca  1-11. 

Dózsa György  utca 2-8 1-21. 

Pozsár Gyula utca 2-22 1-15 

Iskola utca  1-3. 

Liget utca 2-8.  

Stadion utca  1-11. 

Domb utca 
4-6. 
8-18 

8-18. 

Fényes utca 
2a-2b. 
8-30. 

 

Fényes utca  5-21. 

Kossuth Lajos utca 72-80. 49-77. 

Malom utca 2a-16. 1-13. 

Nyíl utca 2-28a. 1-11. 

Nyíl utca   

Nádas utca mindkét oldal 

József Attila utca  1-29. 

Bocskai utca 2-20.  

 

A Téglás központját jelentő akcióterület fejlesztését a következő, jelenleg is meglévő 
adottságok támasztják alá: 

 Az akcióterületen található a város közlekedési csomópontja, itt kereszteződik a 4-
es számú főutat és a Hajdu Ipari Parkot, illetve Bökönyt összekötő 4901. számú 
mellékút, valamint a Téglás fő közlekedési tengelyét jelentő Kossuth Lajos utca, 
amely déli irányú folytatása (Alkotmány utca) teremti meg a kapcsolatot Hajdúhad-
házzal, 

 A településközpontban található a városi orvosi rendelő, a Hajdúhadházi 
Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ, Téglás Város Önkormányzatának Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálata, az óvoda és a bölcsőde, amelyek a környező 
települések számára is fontos szolgáltatásokat nyújtanak, 

 Az akcióterületen található az általános iskola és a Téglás Városi Könyvtár és Köz-
művelődési Intézményei, amelyek a város kulturális és közösségi életének meg-
határozó elemei; 

 A városrészben találhatóak Téglás közösségi terei és zöldfelületei, illetve az ilyen 
célú fejlesztésekre alkalmas területek. 
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Az akcióterület adottságait és funkcióit figyelembe véve az érintett területen az alábbi 
fejlesztések megvalósítása tervezett: 

 

 Pihenő park és rendezvénytér kialakítása 

A tervezett projekt megvalósítása során a városközpontban pihenő park (sétá-
nyokkal, játszótérrel), valamint rendezvénytér kerül kialakításra. Az Úttörő utca a 
Református templom és a Dégenfeld kastély közötti szakaszának átépítése, sétá-
lóutcává való alakítása, parkosítása volt gyakorlókert területén játszótér kialakí-
tása is megtörténik. 
A fejlesztés megvalósítását indokolttá teszi, hogy a városközpontban jelenleg 
nincs intenzív zöldfelülettel ellátott, reprezentatív megjelenésű közpark, mely al-
kalmas pihenésre, kikapcsolódásra. A projekt megvalósítása során pihenő park 
valósul meg, melyben játszóterek, térburkolattal ellátott sétányok készülnek, pihe-
nőpadokkal, hulladékgyűjtőkkel. Ezzel egyidejűleg a területen intenzív zöldfelületi 
rekonstrukciót hajtanak végre, korszerű, energiai takarékos fényforrásokkal felsze-
relt, esztétikus megjelenésű kandelábereket is telepítenek. 

Érintett területek: 

 Pozsár Gyula utca 1. (volt általános iskola területe és az előtte lévő park), 

 Polgármester Hivatal előtti terület valamint a hivatal udvara, 

 Mozi előtti közterület, valamint a mozi udvara, 

 Parkoló kialakítása a Fényes utcában, 

 Járda és zöld sáv építése Dózsa György utcában, 

 Az Úttörő utca sétánnyá alakítása, hozzá kapcsolódó játszótér kialakítása. 

 

 Középületek felújítása, energiaracionalizálása 

A tervezett projekt keretében az alábbi intézmények épületén valósulhatnak meg 
energiaracionalizálási fejlesztések: 

 A Városi Könyvtár (4243 Téglás, Kossuth u. 66.) épületének energiahaté-
konysági fejlesztésén belül a nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, fű-
téskorszerűsítés, valamint napelemek felszerelése tervezett. 

 A Városi Rendezvényterem (4243 Téglás, Pozsár Gyula u. 36.) épületének 
energiahatékonysági fejlesztésén belül a nyílászárók cseréje, homlokzati hő-
szigetelés, fűtéskorszerűsítés, valamint napelemek felszerelése tervezett. 

 A Városi Kiállítóterem (4243 Téglás, Pozsár Gyula u. 3.) épületének energia 
hatékonysági fejlesztésén belül a nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigete-
lés, fűtéskorszerűsítés, valamint napelemek felszerelése tervezett. 

 Idősek nappali otthona (4243 Téglás, Sipos Sándor u. 3.) épületének ener-
gia hatékonysági fejlesztésén belül a nyílászárók cseréje, homlokzati hőszi-
getelés, fűtéskorszerűsítés, valamint napelemek felszerelése tervezett. 

 Bárczay Anna Városi Óvoda (4243 Téglás, Kossuth u. 72/a) épületén nap-
elemes korszerűsítés tervezett 

 Városi Bölcsőde (4243 Téglás, Fényes u. 9-13.) épületén napelemes és nap-

kollektoros korszerűsítés tervezett. 
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 Többfunkciós inkubátorház építése 

A Kossuth u. 61. (Polgármesteri Hivatal) és a Kossuth u. 63. (Mozi) közötti terüle-
ten jelenleg két használaton kívüli lakóépület helyezkedik el. A Mozi és a Polgár-
mesteri Hivatal közötti terület összeépítésével egy többfunkciós Inkubátorház épí-
tése tervezett. Az épületben kialakított irodák helyi közösségek, vállalkozások, 
képzéseket szervező intézmények tevékenységeihez biztosítana helyszínt. 

 

4.2.2 Rekreációs akcióterületen megvalósítandó fejlesztések összefoglaló be-
mutatása 

A Rekreációs akcióterület a város nyugati részén, a Lakógyűrű városrészen belül talál-
ható, a Stadion utca mentén rövid szakaszon határos a Városközpont akcióterülettel. 

 

5. térkép: Rekreációs akcióterület 

 

Az akcióterület valójában az egykori Dégenfeld-kastély tömbjét fedi le, amelyet a Maga-
zin, az Ady Endre, a Stadion és az Úttörő utcák határolnak. A kastély rendeltetésszerű 
használata óta eltelt időszakban egyre több helyen történt építkezés az egykor kizárólag 
kastélyt és parkját magában foglaló tömbön belül. A tömb Stadion utca felőli oldalán 
kapott helyett a városi sportpálya és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények, a 
Magazin utca mentén lakóházak, legutóbb pedig az új általános iskola és a hozzá tartozó 
tanárlakások épültek fel az Úttörő utcai oldalon. 

Akcióterületi fejlesztéseket az önkormányzat kizárólag a saját tulajdonában lévő telke-
ken valósíthat meg, így a Dégenfeld-kastély és parkjának rehabilitációját csak közvetett 
eszközökkel segítheti elő a város, mert jelenleg az a Keviép Zrt. tulajdonában van, mind 
a kastély, mind a park látogatók elől elzárt terület. A kastély teljes felújítása után várha-
tóan idegenforgalmi funkciót fog betölteni, hiszen ideális helyszínt jelent szállás- illetve 
vendéglátóhely kialakítására, de a próbafúrások eredményei alapján a termálvíz-hasz-
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nosítás is felmerülhet, az említett a tartalmakkal kombinálva. A végső hasznosítás ter-
mészetesen a tulajdonos-befektető döntésétől függ. A város szempontjából kiemelten 
fontos a kastélypark mielőbbi rehabilitációja és a városlakók előtti – legalább részleges 
– megnyitása, hiszen így Téglás – a Városliget mellett – újabb értékes, rekreációs cé-
lokra is használható zöldterülettel gazdagodna. 

 

4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szem-
pontjából jelentős fejlesztések 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza a célok eléréséhez szükséges 
legfontosabb beavatkozásokat. Az ITS operatív jellege ugyanakkor nem jelenti azt, hogy 
részletesen kidolgozva tartalmaznia kell a megvalósítandó projekteket, elegendő, ha a 
stratégia a tervezett fejlesztések vázlatos bemutatására szorítkozik.2 

Az integráltság elvének érvényesítése érdekében mindazon fizikai jellegű projektekhez, 
ahol ez szakmailag indokolt, illetve kiírás által megengedett lesz, olyan társadalmi-kö-
zösségi célú soft projektelemek is kapcsolódni fognak, amelyek egyértelműen felerősítik 
az infrastrukturális beruházások pozitív hatásait. 

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

4.3.1 Kulcsprojektek 

 Pihenő park és rendezvénytér kialakítása 

A projekt keretében tervezett tevékenységek összefoglaló ismertetése a városköz-
pont akcióterületi beavatkozásoknál megtörtént. A projekt „kettős” besorolását 
egyrészt a tervezett fejlesztés akcióterületi elhelyezkedése, másrészt a „T1. 
Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltételeinek megteremtése” és a „T3. A település 
népességmegtartó erejének növelése, a helyi identitástudat erősítése” kitűzött vá-
rosi célok elérésében betöltött szerepe indokolja. 

 Vasútállomás és környékének felújítása 

A vasútállomás melletti beépítetlen terület a távolsági buszok végállomásaként 
funkcionál. A terület burkolatlan, zúzottkővel borított terület, mely a téli csapadékos 
időjárás miatt, gyalogos és gépjárművel való közlekedésre szinte alkalmatlan. Ter-
veink szerint a területen megvalósulnának a parkolók, buszparkolók, gyalogos köz-
lekedést biztosító járdák felújítása és fedett buszvárók kialakítása. A tervezett pro-
jekt megvalósítása kiemelten fontos, alapvető feltételét képezi a városi célok el-
érésének, besorolását emellett a felújítási munkálatok relatíve magas költségigé-
nye is alátámasztja.  

 

4.3.2 Hálózatos projektek 

 Belvízelvezető rendszer kiépítése 

A település belterületén meglévő csapadékvíz csatornák befogadója a VIII/7. sz. 
téglási folyás és a VIII/7-2 sz. hadházi folyás nevű két csatorna. A városközpont 
területének egy részén zárt csatornahálózat, illetve nyílt árokhálózat található. A 

                                                 
2 „Útmutató a kis- és középvárosok és fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak elké-
szítéséhez 2014-2020” (Belügyminisztérium, 2015. március 11.) 
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meglévő nyílt árkok egy része szikkasztó árokként üzemel. A meglévő hálózat 
nagyrészt elhanyagolt állapotban található, a meglévő csatornák feliszapolódtak. 
A település jelentős részén a csapadékvizek elvezetése nincs megoldva. A meg-
lévő csatornahálózat rekonstrukciójával valamint a hiányzó csapadékvíz csatorna 
megépítésével a település belvíz problémái megoldódnának. 

 

 Kerékpárút-hálózat fejlesztése, bővítése 

 A meglévő Alkotmány utca - Kossuth utca - Pozsár Gyula utca mentén lévő 
kerékpárút felújítása.  

A Kossuth u.- Alkotmány u.- Pozsár Gyula u. mentén meglévő kerékpárút fel-
újítása szükségessé vált. A település kerékpár útjai a 1990-es évek első felé-
ben épültek, állapotuk nagyon leromlott. A Kossuth utcán és az Alkotmány 
utcán (város főutcája) lévő kerékpárút, csatlakozik Hajdúhadház és Bocskai-
kert kerékpárútjához és ezzel összeköttetést biztosít a szomszédos települé-
sekkel. A Pozsár Gyula utcai kerékpárúton keresztül érhető el a téglási vasút-
állomás és buszforduló valamint az HAJDÚ cégcsoport tulajdonát képező ipari 
park. Az HAJDÚ Zrt munkavállalóinak igen jelentős része kerékpárral közle-
kedik a munkahelyére Téglásról és a szomszédos Hajdúhadházról is. 

 Böszörményi és a Dózsa György utcán új kerékpárút építés 

A település meglévő kerékpárút hálózatát kívánjuk bővíteni a 4901. számú or-
szágos út mentén, a Böszörményi és a Dózsa György utcán. A tervezett ke-
rékpárút a településközponttal kötné össze a város dél-nyugati részét, így a 
városközpont biztonságosan elérhetővé válik a kerékpárral közlekedők ré-
szére mivel nem a nagy forgalmú úton kell közlekedniük. Az építendő kerék-
párút csatlakozna a meglévő Kossuth és Alkotmány utcán lévő kerékpárúthoz, 
így a HAJDÚ Zrt-nél dolgozók munkába járás során. 

A kerékpárút-hálózat fejlesztés a szomszédos települések közötti kapcsolat kiépí-
tését, valamint a munkába járás elősegítését szolgálja 

 Középületek felújítása, energiaracionalizálása 

A városközponti akcióterületnél leírtak alapján. 

 

4.3.3 Egyéb projektek 

 Inkubátorház kialakítása 

A városközponti akcióterületnél leírtak alapján. 

 Tájház kialakítása 

A Fényes u. 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, jelenleg kihasználatlan lakó-
épület felújításával egy helyi értékeket bemutató tájház létrehozása tervezett. 

 Csokonai utcán útépítés és csapadékvíz-elvezetés kivitelezése 

Téglás város belterületi útjainak jelentős része rendelkezik csapadékvíz elveze-
téssel és szilárd útburkolattal. A Csokonai utcában azonban a kivitelezés mindez-
idáig elmaradt. A fejlesztéssel a település észak-keleti területén élők kapcsolata 
kiépülne a városközponttal, a kulturális értékkel bíró Degenfeld kastéllyal, az álta-
lános iskolával. A nevezett utcán található a település egyik legjelentősebb, pék-
ségként üzemelő, vállalkozása, mely nagyszámú munkaerőt foglalkoztat. A szilárd 
burkolatú út megépítése mind az ott lakók, mind az ott lévő vállalkozó által foglal-
koztatottak, partnerek és vásárlók közlekedését, munkába járását segítené.
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4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégia céljaihoz 

Téglás tervezett fejlesztései kapcsolódnak egymáshoz, erősítve egymásra gyakorolt pozitív hatásukat. A projekttípusok közötti átfedés (pl. 
egy meghatározott akcióterületen megvalósuló kulcsprojekt, vagy egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló elemei) kifejezetten 
pozitív szinergiákat eredményezhet. Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi táblázat fogla lja 
össze. (Amennyiben egy fejlesztés több célhoz is kapcsolódik, abban az esetben minden érintett célnál megjelenítésre került a projekt.) 

5. táblázat: Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Kulcsprojektek Hálózatos projektek Akcióterületi projektek Egyéb projektek 

T1. Vonzó, minőségi lakó-
környezet feltételeinek 
megteremtése 

 Pihenő park és ren-
dezvénytér kialakítása 

 Belvízelvezető rendszer 
kiépítése 

 Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése, bővítése 

 Városközpont akcióte-
rület 

 Csokonai utcán útépí-
tés és csapadékvíz-el-
vezetés kivitelezése 

T2. A szolgáltatások mi-
nőségének és elérhetősé-
gének fejlesztése 

 Vasútállomás és kör-
nyékének felújítása 

 Belvízelvezető rendszer 
kiépítése 

 Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése, bővítése 

 Középületek felújítása, 
energiaracionalizálása 

 Városközpont akcióte-
rület 

 Csokonai utcán útépí-
tés és csapadékvíz-el-
vezetés kivitelezése 

 Inkubátorház kialakí-
tása 

T3. A település népesség-
megtartó erejének növe-
lése, a helyi identitástu-
dat erősítése 

 Pihenő park és ren-
dezvénytér kialakítása 

 Középületek felújítása, 
energiaracionalizálása 

 Városközpont akcióte-
rület 

 Tájház kialakítása 

T4. A versenyképes gaz-
daság feltételeinek meg-
teremtése 

 Vasútállomás és kör-
nyékének felújítása 

 Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése, bővítése 

 Városközpont akcióte-
rület  

 Csokonai utcán útépí-
tés és csapadékvíz-el-
vezetés kivitelezése 

 Inkubátorház kialakí-
tása 
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4.5 A fejlesztések ütemezése 

4.5.1 Az ütemezés indoklása 

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

 indokoltság, szükségesség: 

 a fejlesztések által érintett lakosság száma és szociális helyzete, 

 a fejlesztések időszerűsége, 

 a fejlesztések lakosság általi elfogadottsága és támogatottsága, 

 a fejlesztések egymásra épülése, 

 hatások: 

 a fejlesztések hatása a város egészére, 

 a fejlesztés jelentősége a város lakófunkciójára nézve, 

 a fejlesztések gazdasági és társadalmi multiplikátor hatása, 

 megvalósíthatóság, finanszírozás és fenntarthatóság: 

 a megvalósíthatóság becsült időigénye, 

 a támogatási források megszerzésének lehetősége és esélye, 

 a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagysága, 

 a bevonható magánforrások mértéke, 

 a létrehozott kapacitások fenntarthatósága. 

 

4.5.2 A tervezett fejlesztések indikatív ütemezése 

Az ütemezés a stratégia készítésekor rendelkezésre álló információk alapján történő 
becslésre épül. 

 

6. táblázat: A tervezett fejlesztések indikatív ütemezése 2016-2023 

Projekt megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Akcióterületi projektek 

Városközpont AT         

Kulcsprojektek 

Pihenő park és rendezvénytér ki-
alakítása 

        

Vasútállomás és környékének 
felújítása 

        

Hálózatos projektek 

Belvízelvezető rendszer kiépí-
tése 
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Projekt megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kerékpárút-hálózat fejlesztése, 
bővítése 

        

Középületek felújítása, energia-
racionalizálása 

        

Egyéb projektek 

Inkubátorház kialakítása         

Tájház kialakítása         

Csokonai utcán útépítés és csa-
padékvíz-elvezetés kivitelezése 

        

 

4.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

A tervezett projektek finanszírozási forrásait elsősorban a 2014-2020 közötti európai 
uniós támogatások jelentik, ami az egyes szereplők saját forrásaival egészül ki, részben 
a támogatások társfinanszírozása, részben a teljes mértékben saját forrásból megvaló-
sítandó fejlesztések kapcsán.  

Téglás Város Önkormányzata a beavatkozások megvalósítása során kiemelt figyelmet 
fordít a fenntarthatóságra a stabil költségvetési helyzet megőrzésére, ennek érdekében 
fontos, hogy a létrejövő vagy megújuló létesítmények működtetése ne terhelje meg a 
város költségvetését, továbbá számos olyan fejlesztést tervez, amely már önmagában 
is a költséghatékony fenntartás irányába hat. 

A városok számára kiemelt figyelmet érdemel a Terület és Településfejlesztési (TOP) 

források új eljárás szerinti felhasználása. A TOP keretein belül meghatározott források 
tervezése és felhasználása az ún. Integrált Területi Programok (ITP) kialakításával va-
lósul meg, amely tartalmazza a megyék területén megvalósítani tervezett intézkedéseket 
(a megyei jogú városok kivételével). A Hajdú-Bihar megyében rendelkezésre álló keret 
49,622 milliárd forint (Debrecen nélkül). Ezen túlmenően a megye szereplői részére al-
lokált indikatív forráskeretek (allokációk) ismertek az alábbiak szerint. 

 

7. táblázat: Hajdú-Bihar megye TOP forráskerete terhére tervezett forrásallokáció 

Prioritás Tervezett intézkedések 
Tervezett 
allokáció 

1. Térségi gazdasági környe-
zet fejlesztése a foglalkozta-
tás elősegítésére  

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 7,105 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés 

4,432 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobi-
litás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés  

3,176 

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő in-
tézmények, közszolgáltatások fejlesztésével  

3,830 

2. Vállalkozásbarát, népes-
ségmegtartó településfejlesz-
tés  

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó te-
lepülésfejlesztés 

9,182 

3. Alacsony széndioxid kibo-
csátású gazdaságra való át-
térés kiemelten a városi terü-
leteken  

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 4,677 

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

7,810 
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Prioritás Tervezett intézkedések 
Tervezett 
allokáció 

4. A helyi közösségi szolgál-
tatások fejlesztése és a tár-
sadalmi együttműködés erő-
sítése  

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése  

1,336 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktú-
rájának bővítése, fejlesztése  

1,062 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja  1,440 

5. Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, foglal-
koztatás-ösztönzés és társa-
dalmi együttműködés  

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és 
helyi foglalkoztatási együttműködések (paktu-
mok)  

4,117 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok  

0,536 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása  0,919 

Forrás: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi prog-
ramok jóváhagyásáról 1562/2015. (VIII.12) Korm. Hat. alapján. 

 

A TOP forrásain túl az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapjai terhére az alábbi 
források állnak rendelkezésre: 

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

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a hu-
mán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzár-
kózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak 
a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a tár-
sadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés mi-
nőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, 
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesz-
tésre. 

 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, 

hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő 
gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú válto-
zásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

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

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

 A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozá-

sok versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki 
térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, 
valamint a gazdasági fejlődés támogatása. 
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 A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási 

lehetőségeit tartalmazza. 

 A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) alapvető 

célja, hogy a leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermeke-
ket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – 
megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. 

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

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

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

 Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap). 

Az előző fejezetekben bemutatásra került kulcsprojektek, hálózatos, akcióterületi és 
egyéb projektek finanszírozás forrása szerinti összefoglalását3 a következő táblázat 

mutatja be. A Téglás által felhasználható források milliárdos nagyságrendűek: az alábbi 
táblázat adatai alapján közel 3 milliárd forintnyi forrásra számít az önkormányzat, amely-
ből a belvízelvezető rendszer kiépítése a legnagyobb volumenű beruházás. A ténylege-
sen rendelkezésre állása alapvetően a megpályázható források nagyságától, a pályázók 
(azaz versenytársak) számától és a támogatási intenzitástól függ. A tervezett fejleszté-
sek teljes körű megvalósítására – éppen a pénzügyi korlátok és az élénk verseny miatt 
– nem feltétlenül lesz lehetőség, vagyis a tényleges források reálisan ennél alacsonyab-
bak lesznek. Ezért szükséges azon fő irányelveknek a meghatározása, amelyek alapján 
azonosíthatók a legfontosabb beavatkozások: 

 a fejlesztés által érintett célcsoport nagysága és helyzete, 

 a fejlesztés várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak mértéke, 

 jogszabályi előírások, kötelezettségek, 

 a helyi lakosság és vállalkozások elvárásai, szükségletei. 

 

8. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve4 

Projekt megnevezése 
Indikatív  

költségvetés  
(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Akcióterületi projektek 

Városközpont AT 140 TOP 2-1.2. Zöld város kialakítása 

Kulcsprojektek 

Pihenő park és rendezvénytér ki-
alakítása 

140 TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása 

                                                 
3 A tervezett fejlesztésekhez rendelt költségvetés indikatív jelleggel került megjelölésre, annak tudatában, 
hogy mindezek megvalósítására a potenciálisan rendelkezésre álló fejlesztési források nem feltétlenül ele-
gendőek. 
4 A táblázat a tervezett fejlesztések költségeit és lehetséges fő forrásait tartalmazza, azonban a projektfej-

lesztés időszakában minden projekt esetében megvizsgálásra kerül, hogy milyen egyéb források, hazai és 
európai uniós támogatások bevonásával támogathatóak a megvalósítások. 
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Projekt megnevezése 
Indikatív  

költségvetés  
(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Vasútállomás és környékének fel-
újítása 

200 
TOP-3.1.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Hálózatos projektek 

Belvízelvezető rendszer kiépítése 1000/ 100 
TOP-2.1.3. Települési környezetvé-
delmi infrastruktúrafejlesztések 

Kerékpárút-hálózat fejlesztése, bő-
vítése 

600/135 
TOP-3.1.1 Fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés 

Középületek felújítása, energiaraci-
onalizálása 

150 

TOP-3.2.1. Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 
TOP-4.2.1. A szociális alapszolgáltatá-
sok infrastruktúrájának bővítése, fej-
lesztése 

Egyéb projektek 

Inkubátorház kialakítása 500 TOP-1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés 

Tájház kialakítása 30 
TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfej-
lesztés 

Csokonai utcán útépítés és csapa-
dékvíz-elvezetés kivitelezése 

85 forrás lehetőségek keresése 

Összesen   
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5 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztetett te-
rületeinek bemutatása 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként szükséges elkészíteni Téglás város 
Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből tevődik 
össze. 

 szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 

 az azonosított területek helyzetelemzése, 

 célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása. 

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012 
(XI.8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH vé-
gezte el a 2011. évi népszámlálási adatok alapján, az úgynevezett szegregációs mutató 
kiszámításával. 2 000 főnél népesebb városok esetében azok a legalább 50 lakossal 
rendelkező területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja a 35%-ot, míg a szegregációval veszé-
lyeztetett területek esetén az érték 30% és 35% közé esik. 

 

6. térkép: Szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek Tégláson 

  

Forrás: KSH (2011.) 

 

A szolgáltatott adatok alapján Téglás város területén szegregált terület nincs jelen, azon-
ban az első térképen világoszöld színnel jelölt, míg a másodikon lila színnel jelölt terüle-
teket szegregációs folyamatok veszélyeztetik. Az egyetlen megjelölt 84 lakost magába 
foglaló szegregáció által veszélyeztetett terület a Pipacs u. - Homok u. - Temető u. - 
Báthori I. u. által határolt területen belül azonosítható be. 
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Az alábbiakban nem konkrétan azonosított, szegregációval veszélyeztetett városrészek 
kezelésével foglalkozunk, hanem azokat az alapelveket és eszközöket mutatjuk be, 
amelyek alkalmasak a szegregációs folyamatok megállítására, visszafordítására. 

A város önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve 
kötelezettséget vállal az antiszegregációs programban foglaltak érvényesítésére. A ha-
tósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, 
hogy döntéseik, tevékenységük során a tapasztalható területi és/vagy etnikai szegregá-
ciós folyamatok megfordítására törekedjenek, azok szegregációt semmilyen formában 
nem idézhetnek elő. 

 

5.2 Az antiszegregációs stratégia általános elvei és célkitűzései 

Az önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatá-
sára, életkörülményeik javítására. A cél elérése érdekében olyan önkormányzati beavat-
kozásokra van szükség, amelyek a tüneti kezelés helyett a problémák valódi okát szün-
tetik meg. A hátrányos helyzet leküzdését jelentő egyik fő kitörési pont az oktatásban 
keresendő. Az alacsony iskolázottsági szint ugyanis a munkanélküliség, szegénység, 
majd rossz lakáskörülmények formájában gyűrűzik tovább és befolyásolja negatívan – a 
legtöbb esetben egész életre szólóan és generációkon át – az emberek életkörülményeit 
és esélyeit a kitörésre. 

A városvezetés ebben a szellemben az alábbi intézkedéseket támogatja: 

1. Célzott oktatási intézkedések a hátrányos helyzetű csoportok számára 

A hátrányos helyzetből való felemelkedés egyik alapfeltétele a megfelelő képzettség 
megszerzése, ezért ezen intézkedés kiemelt prioritásként jelenik meg. A csoporton belül 
jellemző a gyenge iskolai teljesítmény, ugyanakkor a legnagyobb problémát a korai is-
kolaelhagyók magas aránya jelenti. Az életesélyek javítása érdekében versenyképes 
oktatási infrastruktúrára és a sajátos nevelési-oktatási igényeket, családi körülményeket 
figyelembe vevő, az ezekből fakadó problémákat hatékonyan kezelni képes megoldá-
sokra van szükség. Ennek érdekében a hátrányos helyzetű csoportok oktatását célzó 
komplex fejlesztési, speciális felzárkóztató és tehetséggondozó programok megvalósí-
tására kerül sor. 

2. A foglalkoztatási helyzet javítása, alternatív helyi foglalkoztatás erősítése 

Az érintett csoportokban magas a munkanélküliség aránya, ezért lényeges elemként je-
lenik meg a munkahelyteremtés, valamint az önellátás biztosítása. A hátrányos helyzet 
újratermelődésének, a további elszegényedésnek a megállítása érdekében a legfonto-
sabb az érintett csoportok jövedelmi helyzetének javítása, elsősorban munkajövedelem 
biztosításán keresztül. Mivel azonban ezek a társadalmi csoportok a nyílt munkaerőpia-
con nem versenyképesek, legtöbbjük munkatapasztalattal, megfelelő képzettséggel 
nem rendelkezik, ráadásul gyakran kell szembenézniük diszkriminációval, foglalkozta-
tási helyzetük javítása többlépcsős, hosszú folyamat, melynek kezdő fázisában minden-
képpen speciális támogatott programok megvalósítására van szükség. Ezeknek a prog-
ramoknak a megvalósítása a hagyományos munkaerő-piaci megoldásoktól teljesen el-
térő megközelítést követelnek meg. A komplex programok keretében szükséges célzott, 
a sajátos igényekhez igazodó képzési-foglalkoztatási programok megvalósítása, a szo-
ciális gazdaság szerepének növelése, tudatosítás a diszkriminációmentesség biztosí-
tása érdekében, egyénre szabott mentori támogatás biztosítása. 
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Az intézkedés során megvalósuló tevékenységek: 

 Helyi termékek fejlesztésének, előállításának és értékesítésének támogatása, 

 A szociális gazdaság fejlesztése: helyi termékek előállítását, helyi szolgáltatásokat 
biztosító szociális foglalkoztatási kezdeményezések, 

 Munkába állást szolgáló szak- és átképzési programok támogatása. 

 Speciális csoportok tagjainak munkaerő-piaci integrációját segítő mentori program 
megvalósításának támogatása 

3. Integráció és közösségfejlesztés 

Az intézkedés lehetővé teszi a hátrányos helyzetű csoportok – kiemelten a romák – be-
kapcsolódását, részvételének erősítését a helyi közösség életébe, az esélyteremtő és 
közösségfejlesztő programokon keresztül előmozdítja a társadalomba való integrálódás 
folyamatát. Az intézkedés nagy hangsúlyt helyez a közösség fejlesztését, a helyi identi-
tás erősítését szolgáló programokra, amelyek által az együttműködésre, önkéntességre 
és a karitatív tevékenységre való hajlandóság is növekszik helyi szinten.  

Az intézkedés során megvalósuló tevékenységek: 

 Lakosság identitástudatának erősítését célzó programok, 

 Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szerve-
zése, 

 Területi hátrányok felszámolását segítő közösségfejlesztő és esélyteremtő prog-
ramok. 

4. A hátrányos helyzetűek lakhatási feltételeinek javítása  

Az önkormányzat számára a legnagyobb kihívást a hátrányos helyzetű csoportok szá-
mára az emberhez méltó lakáskörülmények biztosítása jelenti. A lakáskörülmények ja-
vítása több lépcsőben megvalósítandó feladat, melynek elérését az alábbi intézkedések 
segítik elő: 

 a hátrányos helyzetben lévő fiatalok segítése a saját lakáshoz jutásban 

 (lakásvásárlási és lakásépítési támogatás formájában folyamatosan igényelhető), 

 lakásfenntartási támogatás folyósítása, 

 szociális bérlakás program folytatása keretében lehetőség teremtés a lakáshoz ju-
tásban: 

 a hátrányos helyzetű lakosok jutnak elsősorban önkormányzati szociális bér-
lakáshoz, mellyel teljesül az Európai Unió által előírt esélyegyenlőségi feltétel 
a lakásbérlési feltételeire vonatkozóan, 

 a lakbértámogatást csak a szociális bérlakásban lakók kérhetik. 

A jövőben törekedni kell a hátrányos helyzetű családok lakásainak komfortfokozatának 
növelésére, energiahatékonyság fejlesztésére irányuló támogatási konstrukciók kidolgo-
zására is. 
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5.3 A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedé-
sek 

A tervezési folyamat során a városvezetés olyan fejlesztési elképzelések kidolgozására 
törekedett, amelyek megteremtik a város egészének kiegyensúlyozott és fenntartható 
jövőbeli fejlődését. A megvalósítandó projektszintű beavatkozások kialakításánál ezért 
alapvető elvárás, hogy ne idézzék elő szegregátumok kialakulását. 

A kedvező hatások elérése érdekében az előző alfejezetben megfogalmazott intézkedé-
sek minél nagyobb arányú beépítése a cél, amely egyrészt önálló projektek kidolgozá-
sával, másrészt lehetőség szerint más projektekbe történő beillesztéssel valósítható 
meg (pl. egy, a szociális vagy egészségügyi szakemberek számára szervezett képzés 
tematikájába beépíthető a hátrányos helyzetű személyekkel való eredményes együttmű-
ködéshez szükséges készségek elsajátítása is). Fontos továbbá az is, hogy az anti-
szegregációs szemlélet már az előkészítés fázisában is maximálisan érvényesüljön, ez-
által megelőzhető, hogy egy-egy városrész negatív demográfiai folyamatokat (pl. 
dzsentrifikáció) kiváltva spontán felértékelődjön. A szegénység és a hátrányos helyzetű 
emberek problémáinak megoldása azonban tényleges társadalmi párbeszéd és partner-
ség nélkül nem képzelhető el, ezért olyan együttműködési folyamatok előmozdítására 
van szükség, amelyek túllépnek a szokásos kereteken és lehetővé teszik az együttgon-
dolkodást és a hatékony problémamegoldást. 
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6 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

6.1 Külső összefüggések 

6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása 
érdekében európai uniós szinten meghatároztak 11 tematikus célkitűzést a kohéziós po-
litika 2014-2020 közötti végrehajtására vonatkozóan.5 Ezek eléréséhez az ITS keretében 
tervezett fejlesztések egyértelműen hozzájárulnak. Az ITS célrendszerének illeszkedé-
sét az EU tematikus célkitűzéseihez a következő táblázat mutatja be, amelyből látható, 
hogy az ITS megvalósítása egyértelműen hozzájárul az európai uniós szintű célok el-
éréséhez. 

 

9. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az EU tematikus célkitűzéseihez 

EU tematikus célkitűzések Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

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

T2. A szolgáltatások minőségének és elér-
hetőségének fejlesztése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

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

T2. A szolgáltatások minőségének és elér-
hetőségének fejlesztése 

(3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgaz-
dasági, illetve (az ETHA esetében) a ha-
lászati és akvakultúra-ágazat versenyké-
pességének a növelése 

T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gaz-
daság felé történő elmozdulás támoga-
tása minden ágazatban 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltét-
eleinek megteremtése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

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

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltét-
eleinek megteremtése 
T2. A szolgáltatások minőségének és elér-
hetőségének fejlesztése 

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

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltét-
eleinek megteremtése 
T3. A település népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi identitástudat erősítése  

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása 
és szűk keresztmetszetek megszüntetése 
a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák-
ban 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltét-
eleinek megteremtése  

(8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támo-
gatása 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltét-
eleinek megteremtése 

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

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

T2. A szolgáltatások minőségének és elér-
hetőségének fejlesztése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység, valamint a hátrányos meg-
különböztetés elleni küzdelem 

T2. A szolgáltatások minőségének és elér-
hetőségének fejlesztése 
T3. A település népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi identitástudat erősítése  

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek kö-
zött a szakképzésbe történő beruházás a 
készségek fejlesztése és az egész életen 
át tartó tanulás érdekében 

T2. A szolgáltatások minőségének és elér-
hetőségének fejlesztése 
T3. A település népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi identitástudat erősítése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézmé-
nyi kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás 

T2. A szolgáltatások minőségének és elér-
hetőségének fejlesztése 

 

6.1.2 Illeszkedés a Partnerségi Megállapodáshoz 

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

 

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

Partnerségi Megállapodás 
nemzeti fejlesztési prioritásai 

Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 

1. A gazdasági szereplők versenyképességé-
nek javítása és nemzetközi szerepvállalásuk 
fokozása  

T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

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

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

3. Energia- és erőforráshatékonyság növe-
lése 

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 

4. A társadalmi felzárkózási és népesedési ki-
hívások kezelése 

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 
T3. A település népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi identitástudat erősítése  

5. A gazdasági növekedést segítő helyi és tér-
ségi fejlesztések megvalósítása 

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 
T3. A település népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi identitástudat erősítése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 
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6.1.3 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumok-
hoz  

6.1.3.1 Illeszkedés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz 

A 2014 januárjában elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
(OFTK)6 négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése ér-
dekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt 
fogalmaz meg, amelyekhez az ITS tematikus célkitűzései szorosan illeszkednek. 

 

11. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az OFTK specifikus céljaihoz 

OFTK specifikus céljai Az ITS kapcsolódó tematikus céljai 
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1. Versenyképes, innovatív gazdaság 

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

2. Gyógyító Magyarország, egészsé-
ges társadalom, egészség- és 
sportgazdaság 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltételei-
nek megteremtése 
T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 

3. Életképes vidék, egészséges élel-
miszertermelés és ellátás 

T3. A település népességmegtartó erejének nö-
velése, a helyi identitástudat erősítése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

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

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

5. Értéktudatos és szolidáris, öngon-
doskodó társadalom 

T3. A település népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi identitástudat erősítése 

6. Jó állam, szolgáltató állam és biz-
tonság 

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 

7. Stratégiai erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata és környe-
zetünk védelme 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltételei-
nek megteremtése 
T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 
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1. Az ország makroregionális szerepé-
nek erősítése 

T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

2. A többközpontú térszerkezetet biz-
tosító városhálózat 

- 

3. Vidéki térségek népességeltartó ké-
pességének növelése 

T4. A versenyképes gazdaság feltételeinek 
megteremtése 

4. Kiemelkedő táji értékű térségek fej-
lesztése 

- 

5. Területi különbségek csökkentése, 
térségi felzárkóztatás és gazdaság-
ösztönzés  

T2. A szolgáltatások minőségének és elérhe-
tőségének fejlesztése 
T3. A település népességmegtartó erejének 
növelése, a helyi identitástudat erősítése 

6. Összekapcsolt terek: az elérhető-
ség és mobilitás biztosítása 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltételei-
nek megteremtése 

                                                 
6 Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozata a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról 
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6.1.3.2 Illeszkedés a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiához 

A Kormány által 2013 márciusában elfogadott dokumentum a 2012-2024-es időszakra 
vonatkozik és a fenntarthatóság felé való átmenet céljait és teendőit foglalja össze. A 
dokumentum – többek között – kimondja, hogy a benne foglalt „a magyar nemzet hosszú 
távú sikeres fennmaradását célzó alapelveket és stratégiai célkitűzéseket” a jogalkotás-
ban – többek között a költségvetés elfogadásakor – és a szakpolitikai stratégia- és prog-
ramalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. Mindezek alapján szükséges az or-
szág számára rendelkezésre álló hazai, vagy uniós fejlesztési források felhasználásának 
tervezésekor a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiájának (a továbbiakban: 
NFFK) elveit érvényesíteni. 

A NFFK célja mindemellett, hogy „hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához 
a fenntarthatóságról. A fenntarthatóság ugyanis nem csak politikai és kormányzási kér-
dés; hanem az egyes személyeknek, családoknak, üzleti vállalkozásoknak, civil szerve-
ződéseknek is olyan célokat, értékeket kell követniük, oly módon kell meghozni minden-
napos döntéseiket és olyan kezdeményezésekbe kell belevágniuk, amelyek biztosíthat-
ják a fenntartható társadalom elérését.” 

Az NFFK átfogó célja a folytonosan változó társadalmi – humán – gazdasági – termé-
szeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz 
szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása. 

NFFK stratégiai fejlesztendő területei 

 Emberi erőforrás: demográfia, egészség, tudás, társadalmi kohézió, 

 Társadalomi erőforrások: bizalom, munka, család, a múlt öröksége, 

 Természeti erőforrások: biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások, az embert 
érő környezeti terhelések csökkentése, nem megújuló természeti erőforrások, 

 Gazdasági (fizikai) erőforrások: a vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a fog-
lalkoztatás bővítése, költségvetési politika, életpálya-finanszírozás. 

Stratégiai szinten az ITS minden célja tartalmaz az NFFK-hoz kapcsolódó elemeket, így 
jelen dokumentum és az NFFK közötti összhang megállapítható. 

 

6.1.3.3 Illeszkedés a Nemzeti Vidékstratégiához 

A stratégia átfogó célkitűzése: „Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó 
képességének javítása.” A Nemzeti Vidékstratégia az alábbi alapelveket rögzíti:  

 Az állam közösségi és környezeti érdekeket érvényesítő szerepvállalása, átlátha-
tóság 

 Közösségi hasznosulás, méltányos elosztás, 

 Rendszerszemléletű megközelítés, 

 A helyi gazdaságra és a hálózati jellegű együttműködésekre építkezés, 

 Helyi közösségi részvétel, együttműködés. 

Vidékfejlesztési stratégia stratégiai célkitűzései 

a. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése, 

b. Sokszínű és életképes agrártermelés, 

c. Élelmezési és élelmiszerbiztonság, 



Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 

 Téglás Város Önkormányzata  MEGAKOM Tanácsadó Iroda 47 
 

d. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, 

e. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása. 

Stratégiai szinten jelen ITS minden célja tartalmaz a Vidékfejlesztési Stratégiához kap-
csolódó elemeket, így jelen dokumentum és az NFFK közötti összhang megállapítható. 

 

6.1.3.4 Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhoz/programhoz 

A 2014–2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ter-
vezéséhez kapcsolódóan a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az alábbi tervezési do-
kumentumokat készítette el: 

 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció, 

 Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai Program, 

 Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Program. 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlése 386/2013 (XI.29) számú MÖK határozatával fogadta 
Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Koncepcióját, melyben a megye stratégiai céljai 
két szinten, ágazati és területi szinten kerültek meghatározásra annak érdekében, hogy 
a különböző tématerületeknek és ágazatoknak, valamint a megye területi tagozódásá-
nak megfelelő fejlesztések kiemelésre kerülhessenek. Ezek az alábbiak: 

 Stratégiai ágazati cél 1 (Á1): Az Alföld értékeire épülő fenntartható környezet, 

 Stratégiai ágazati cél 2 (Á2): Versenyképes gazdaság és egészséges élelmiszer, 

 Stratégiai ágazati cél 3 (Á3): A megye gazdasági szerkezetének megfelelő oktatás, 
szakképzés, 

 Stratégiai ágazati cél 4 (Á4): Közösségi, szociális, egészségügyi és társadalmi fej-
lesztések a leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és életminősé-
gének javítására, 

 Stratégiai területi cél 1 (T1): Debrecen, az Életerős város, mint a Kárpát-medence 
egészség és innováció fővárosa, 

 Stratégiai területi cél 2 (T2): Járásközpontok és járási szintű kisvárosok, mint a 
helyi közösségek együttműködéseinek centrumai, 

 Stratégiai területi cél 3 (T3): Kistelepülések, mint az élhető vidéki közösségek szín-
terei. 

A város célrendszere szorosan kapcsolódik a megyei területfejlesztési koncepció 
Á1, Á2, Á3, Á4 és T3 céljaihoz.  

A Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai Program célrendszerében foglalt stratégiai ágazati és 
területi célok elérése érdekében meghatározásra kerültek azok a prioritások, melyek ke-
retében az adott intézkedések – mint a koncepció végrehajtását szolgáló fejlesztési esz-
közök – alkalmazásra kerülnek. E prioritások az alábbiak:  

1. Fenntartható környezet, 

2. A megye agrárium komplex fejlesztése, 

3. Versenyképes gazdaság, 

4. Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, 

5. Intelligens társadalom, 
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6. Egészséges társadalom, 

7. Az innovatív gazdaságot támogató környezet fejlesztése Debrecenben, 

8. Élhető vidék – élhető települések. 

A fenti prioritások közül Téglás céljai az 1-6 és a 8. prioritásokhoz illeszkednek. 
 

6.1.4 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való kapcsolat 

6.1.4.1 Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncepcióval, településrendezési 
tervvel 

1999-ben készült el Téglás Város Településfejlesztési Koncepciója, amely koncepció 
hosszú (2010-ig) és nagytávra (2020-ig) szóló időtávokra szól. A koncepció a Terület-
rendezési terv egyik kapcsolódó dokumentumaként készült el, így erősen településren-
dezési szemlélettel készült. Emiatt, és a kidolgozása óta bekövetkezett változások hatá-
sára a benne megfogalmazott célok felülvizsgálatra, kibővítésre szorultak. Ennek értel-
mében az Integrált Településfejlesztési Stratégiában felállított irányelvek, célrendszer, 
valamint a benne szereplő tervezett feladatok, fejlesztések a koncepcióból indultak ki, 
és annak tovább gondolását, továbbfejlesztését jelentik. A Településfejlesztési Koncep-
cióban megfogalmazott jövőkép és kitörési pontok az Integrált Településfejlesztési Stra-
tégia jövőképében és középtávú tematikus céljaiban is visszacsengenek. 

A város Településrendezési terve 2000-ben készült, melynek módosítása 2009-ben zaj-
lott, az abban megfogalmazott településtervezési alapelvek és feladatok teljes mérték-
ben összhangban állnak az ITS céljaival. 

 

6.1.4.2 Illeszkedés az önkormányzat Gazdasági Programjához 

Téglás Város Önkormányzata 2015. április 22-én fogadta el a 2015 és 2020 közötti idő-
szakra szóló gazdasági programját. Mivel a gazdasági program és az ITS kidolgozása 
párhuzamosan zajlott, így az összhang megteremtése maximálisan biztosított volt. 

Az alábbi táblázat mutatja a Gazdasági Programban kitűzött célok, valamint az ITS te-
matikus (városi szintű) céljai közötti összhangot. 

 

12. táblázat: Az ITS és a Gazdasági Program összhangja 

 Gazdasági Program ITS 
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Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
kerékpárút fejlesztések a szomszédos te-
lepülésekkel együttműködve. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételei-
nek megteremtése 

A település egészére vonatkozóan a fel-
színi csapadékvíz-elvezetés és csatorna-
hálózat kiépítése. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 

Fenntartható város rehabilitáció megvaló-
sítása 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 
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 Gazdasági Program ITS 

Bentlakásos idősek otthona építése 

T2. A szolgáltatások minősé-gének és 
elérhetőségének fejlesztése 
T3. A település népesség-megtartó erejé-
nek növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése 

Kertvárosi részben közművek és az infra-
struktúra fejlesztése (építési kedv növe-
lése érdekében). 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételei-
nek megteremtése 

Közműfejlesztések, járda és szilárd burko-
latú utak építése. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 

Sportolási lehetőségek további fejlesztése 
– pályázati úton Városi Sportcsarnok épí-
tése -. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 
T3. A település népesség-megtartó erejé-
nek növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése 

Középületek energiahatékonyság javítá-
sához köthető infrastrukturális fejleszté-
sek. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 

A jelenleg üresen álló és funkció nélküli 
épületek (pl: állomásnál lévő épület, Kos-
suth utcai ingatlanok) gazdasági haszno-
sítása, önkormányzat által ellátandó fel-
adatokba történő bevonása. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételei-
nek megteremtése 

Környezetvédelem, zöld felületek növe-
lése, virágosítás, parkosítás. A 
parlagfűirtás érdekében a települési moz-
galom folytatása a lakosság egészségé-
nek védelme érdekében. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 
T3. A település népesség-megtartó erejé-
nek növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése 

Elhanyagolt zártkerti részek tulajdonjogá-
nak rendezése – művelésbe vonás előse-
gítése. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 

Kis-, és középvállalkozások együttműkö-
dését és piacra jutását segítő önkormány-
zati programok. 

T4. A versenyképes gazdaság feltételei-
nek megteremtése 

Nemzeti közfoglalkoztatás programban 
való folyamatos és aktív részvétel, a mun-
kanélküliek foglalkoztatásának elősegíté-
sére. 

T4. A versenyképes gazdaság feltételei-
nek megteremtése 

Eddigi jó kapcsolatok ápolása, tovább épí-
tése a helyi egyházakkal. 

T3. A település népesség-megtartó erejé-
nek növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése 

A Polgárőr Szervezet részére a szolgálat 
ellátásához szükséges feltételek biztosí-
tása, hiszen nagy részben nekik köszön-
hető a település közbiztonságának javu-
lása. 

T3. A település népesség-megtartó erejé-
nek növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése 

 Fokozottabb figyelem a településen élők 
minden rétegére, a kisgyermekektől az 
időskorúakig, beleértve a hátrányos hely-
zetben élőket is, ennek érdekében a szo-
ciális háló fenntartása. 

T3. A település népesség-megtartó erejé-
nek növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése 
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 Gazdasági Program ITS 

 Turisztikai lehetőségek bővítése, a meg-
lévő együttműködésünk továbbfejlesztése 
a Degenfeld-kastéllyal, annak üzemeltető-
jével. 

T1. Vonzó, minőségi lakó-környezet feltét-
eleinek megteremtése 
T4. A versenyképes gazdaság feltételei-
nek megteremtése 

 Meglévő önkormányzati tulajdonú épüle-
tek (és egyéb ingatlanok) funkcióval való 
ellátása a jobb kihasználtság érdekében. 

T2. A szolgáltatások minősé-gének és 
elérhetőségének fejlesztése 

 Külterületi mezőgazdasági utak rendbeté-
tele. 

T4. A versenyképes gazdaság feltételei-
nek megteremtése 

 

6.1.4.3 A települési környezetvédelmi programmal való összhang 

Téglás Város Települési Környezetvédelmi Programja 2010 novemberében készült el, 
amely az alábbi környezetvédelmi elveket határozza meg: 

 Az egzakt megismerés elve, 

 Az élet tiszteletének és védelmének elve, 

 A károk megelőzésének és megszüntetésének elve, 

 A visszaforgatás (Recycling) elvek, 

 A takarékosság elve, 

 Az elővigyázatosság elve, 

 Az alkalmazkodás elve, 

 A fenntartható fejlődés elve, 

 A környezetvédelem tervszerű alakításának elve, 

 Az állami felelősség és kötelezettségvállalás elve, 

 Az egyéni és kollektív társadalmi részvétel elve, 

 Az együttműködés elve, 

 Az életminőség javításának elve, 

 A távlati gondolkodás elv, 

 Az információk szabad áramlásának elve, 

 A környezeti nevelés-oktatás kiszélesítésének és magasabb szintre emelésének 
elve. 

A város a programban meghatározott elvekkel összhangban valósítja meg a kitűzött cé-
lokat. A tervezett beavatkozások a település környezeti állapotát nem veszélyeztetik, a 
természeti értékeinek megőrzését maradéktalanul figyelembe veszik. 

 

6.1.4.4 Illeszkedés a város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéhez 

Téglás Város önkormányzata 2009 januárjában fogadta el a város Közoktatási Esély-
egyenlőségi Intézkedési Tervét. 

A dokumentum a következő célrendszert határozta meg a közoktatási esélyegyenlőség 
területén. 
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13. táblázat: Az ITS összhangja a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel 

  Téglás Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési  
Tervének célrendszere 

Átfogó cél 

A városhoz tartozás érzésének, a településhez való kötődésnek a megőrzése, a 

város további fejlesztésével, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása és 

a vállalt feladatainak teljesítése mellett. 

Hosszú távú 
célok 

Jól felkészített pedagógusok, és egyéb szakemberek segítségével az óvodában 
felkészítő és fejlesztő foglalkozások tartásával a hátrányos helyzetű és a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyerekek is érjék el az óvodáskor végére elérendő 
fejlődési mutatókat. A nevelés- oktatás során a szociális hátrányokból adódó 
szintkülönbségek csökkentésére irányuló törekvések folyamatosak legyenek. Az 
elért eredmények javítását és a továbbtanulási arány (HH és HHH tanulók ese-
tében) mutatóinak növelését, illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon való rész-
vételi arányaik növelését tervezzük. 

Középtávú 
célok 

Az önkormányzat közoktatási intézményeinek munkáját szinten kell tartani, ahol 
lehet tovább növelni. Ehhez a szükséges feltételrendszert kell biztosítani, a ter-
vezhetőség, a kiszámíthatóság, az esélyegyenlőség mentén. 

Rövidtávú 
célok 

Problématérkép készítése, az ezzel összefüggő helyzetek megvizsgálása. Az 
esélyegyenlőségi fórum tagjainak kijelölése, konkrét személyek megnevezésé-
vel. Az esélyegyenlőségi fórum megalakulása. 

 

Az Intézkedési Terv a középtávú tematikus célok közül  

 T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet feltételeinek megteremtése  

 T2. A szolgáltatások minőségének és elérhetőségének fejlesztése  

 T3. A település népességmegtartó erejének növelése, a helyi identitástudat erősí-
tése célokhoz kapcsolódik. 

 

6.2 Belső összefüggések 

6.2.1 A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott tematikus és városrészi célok között azo-
nosítható összefüggéseit mutatjuk be. Azt vizsgáljuk, hogy az egyes területi/városrészi 
célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok megvalósulását. A 
tematikus és területi célok közötti összefüggéseket azonosítottuk be.  

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

 A Városközpont városrész: korszerű (köz)szolgáltatások biztosítása és minőségi, 
vonzó városkép kialakítása (V1) városrészi cél megvalósulása nagy mértékben 
hozzájárul a Lakó környezet, életminőség fejlesztése (T1) valamint a Szolgáltatá-
sok minőségi és elérhetőségi fejlesztése (T2) tematikus célok megvalósulásához. 
Továbbá kisebb mértékben ugyan, de hatással van a másik két tematikus cél, a 
Közösségmegtartás, identitástudat növelése (T3.), és a Munkahelyteremtés, gaz-
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dasági fejlesztés (T4) tematikus célok megvalósulásához. Mivel a korszerű köz-
szolgáltatások javítják az életminőséget, ezzel az itt élők életszínvonalát, továbbá 
pozitív hatással van a népesség megtartó képességre, illetve az újonnan betele-
pülő lakosok számára is, mely összefüggésben állhat a gazdaságfejlesztési, mun-
kahely teremtési célokkal, úgy, mint például a tőke vonzó képesség. 

 A Lakógyűrű elnevezésű városrészben megvalósuló Közlekedésfejlesztés és csa-
ládbarát lakókörnyezet fejlesztése (V2) városrészi cél megvalósítása során tett in-
tézkedések szintén erős szinergikus hatással vannak leginkább a Lakó környezet, 
életminőség fejlesztése (T1) tematikus cél, de kisebb mértékben ugyan valameny-
nyi tematikus cél megvalósulásával. 

 A Kertvárosi lakóövezetben célként kitűzött Települési környezet javítása és a la-
kókörnyezet fejlesztése tematikus cél, elsősorban a Lakó környezet, életminőség 
fejlesztése (T1) tematikus cél megvalósulását támogatja.  

 A Hajdu Ipari Park városrész esetében megfogalmazott Befektetés-ösztönzés és 
munkahelyteremtő képesség javítása (V4) városrészi cél, a Munkahelyteremtés, 
gazdasági fejlesztés (T4) tematikus cél megvalósulását segíti elő. 

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

 

6.2.2 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 füg-
getlen adottságként jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat 
is azonosíthatunk, ezeket lásd részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb koc-
kázatai” fejezetben. A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes ér-

dekelt fél támogatását élvezze, és mind saját lakosságávall, mind pedig járási, me-
gyei és központi kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problé-
mák megoldására koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépí-
tése már a tervezés során megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ága-
zati partnerek bevonásával teljesedik ki. A partnerségi kérdéseket a „Az ITS meg-
valósításának szervezeti keretei” című fejezet fejti ki. 

 Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és ope-

ratív feladatok számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tá-
jékozott 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 végre-
hajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és 
irányítás feladatait részletesen a „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” 
című fejezet tárgyalja. 

 Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülmé-

nyekhez történő alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, a stratégia 
megvalósításának folyamatos nyomonkövetését, illetve felülvizsgálatát. A monitor-
ing és kontrolling rendszer működtetése lehetővé teszi a végrehajtás ellenőrzését, 
az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő intézkedések meghozatalát. A 
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monitoring és kontrolling témakörét a „Monitoring rendszer kialakítása” című feje-
zet tartalmazza. 

 Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénz-

ügyi 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 tá-
maszkodhat. A források biztosításának körülményeit, ütemezését és azok nagy-
ságrendjét a „A fejlesztések ütemezése”, valamint a „A fejlesztések összehangolt, 
vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza. 

 

6.2.3 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gya-
korolt hatása 

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

 minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a helyzetelemzésben 
feltárt problémákra, hiányosságokra, 

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

 integrált szemléletűek legyenek és kölcsönhatásuk pozitív eredményt mutasson – 
ezek kerülnek bemutatásra az alábbiakban.7  

A tervezett fejlesztések megvalósítása alapvetően a város hosszú távú gazdasági, nö-
vekedési potenciáljához szükséges környezetet hivatott megteremteni, azáltal, hogy az 
intézkedések elősegítik a munkahelyteremtést és a munkahelyek jobb elérhetőségét, 
hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. 

A közvetlenül a helyiek környezetének, életminőségének javítására irányuló fejlesztések 
(pihenő park és rendezvénytér kialakítása, kerékpárút-hálózat fejlesztése, bővítése, bel-
vízelvezető rendszer kiépítése stb.) hozzájárulnak ahhoz, hogy a település külső meg-
ítélése javuljon, a rendezett, gondozott települési környezetben élő elégedett városlakó-
kon keresztül kedvező városi imázs, pozitív benyomás alakuljon ki a potenciális be fek-
tetők szemében. Míg a közszolgáltatások minőségére és infrastrukturális fejlesztésére 
irányuló beavatkozások (pl.: idősek nappali otthonának fejlesztése) erősítik a városi 
funkciókat. 

A megújuló energiaforrások használatára épülő energetikai korszerűsítések javítják a 
település környezeti állapotát, a helyiek életminőségét, mindazonáltal csökkentik az ön-
kormányzati kiadásokat, a befektetett pénzeszközök hosszú távú megtérülését is bizto-
sítják. 

A fentiek értelmében kijelenthető, hogy a célok elérése érdekében a tervezett tevékeny-
ségek egymás hatását erősítik, a kapcsolódás releváns és tudatos, a tevékenységek 
koherens rendszerben valósulnak meg.  Negatív hatások vagy gátló kapcsolatok nem 
prognosztizálhatók. 

  

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

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

Jelen fejezet a stratégiai szintű kockázatok bemutatása mellett megbecsüli a bekövet-
kezés valószínűségét és hatásának mértékét, valamint meghatározza a kockázatkeze-
lési intézkedéseket is. A kockázatok több szempont alapján csoportosíthatók: 

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

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

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

 megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a legfőbb nehézséget a terve-

zett projektek végrehajtásával kapcsolatos műszaki és pénzügyi problémák 
okozhatják, amelyek megfelelő előkészítési tevékenységgel jelentősen csök-
kenthetőek, 

 fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett 

kiemelt figyelmet kell fordítani az elért eredmények fenntartásának módjára és 
szervezeti hátterére. 

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

 

14. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 

 közepes; 
alacsony) 

Hatás 
 mértéke 
(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

Kedvezőtlen makrogazda-
sági folyamatok 

közepes jelentős 

Alternatív megoldások és eszkö-
zök alkalmazása a város fejlő-
dése érdekében 
Intenzív befektetés-ösztönzés 

A jogszabályi környezet 
kedvezőtlen irányú válto-
zása 

magas jelentős 

A jogszabályi változások folya-
matos figyelemmel kísérése 
Rugalmas, gyors reagálás a 
megváltozó jogszabályi körülmé-
nyekhez 

Közbeszerzési eljárások 
elhúzódása, sikertelen-
sége 

közepes közepes 
Az eljárásrend szigorú betartása 
minden érintett részéről 
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Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 

 közepes; 
alacsony) 

Hatás 
 mértéke 
(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

A közbeszerzési dokumentumok 
megfelelő szakmai előkészített-
ségének biztosítása 
Közbeszerzési szakértő alkal-
mazása 

Hatósági dokumentumok 
hiánya, késése 

közepes közepes 

A hatósági dokumentumok ügy-
intézési időkereteinek figye-
lembe vétele 
Esetleges késésre, csúszásra 
előre felkészülés már az előké-
szítés során 

Saját forrás előteremtésé-
nek nehézségei 

közepes jelentős 
Alternatív forráslehetőségek fel-
kutatása 

Hazai és európai uniós fej-
lesztési források elmara-
dása 

alacsony / 
közepes 

jelentős 

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

A fejlesztések megvalósí-
tási költsége jóval megha-
ladja a tervezett mértéket 

közepes közepes 

Részletes projekttervek, átgon-
dolt műszaki tervek, költségveté-
sek készítése 
Tartalékkeret meghatározása 

A megvalósításhoz szük-
séges szakemberek hiá-
nya 

alacsony közepes 
Megfelelő szakmai háttér biztosí-
tása 

Előre nem látható műszaki 
problémák 

magas jelentős 
Részletes tanulmánytervek ké-
szítése, alapos helyzetfelmérés 

Nem megfelelő műszaki 
tervek vagy kivitelezés 

alacsony közepes 

A tervezők és kivitelezők kivá-
lasztása során kiemelt figyelem 
fordítása a szakmai alkalmas-
ság, megfelelő referenciák meg-
létére 

Többletmunka felmerülése közepes közepes 
Esetleges többletmunkára felké-
szülés már az előkészítés során 

Kivitelezés csúszása közepes közepes 
Reális ütemterv összeállítása 
Kötbér alkalmazása 

Az indikátorok teljesítése 
nem lehetséges 

alacsony jelentős 
Teljesíthető és mérhető indikáto-
rok meghatározása 

A fejlesztési programok-
hoz szükséges befektetők, 
partnerek hiánya 

közepes közepes 
Megfelelő marketing és promó-
ciós tevékenységek, a befekte-
tési lehetőségek kapcsán 

Lakossági ellenállás, ne-
gatív közvélemény 

közepes közepes 

Magas szintű partnerség biztosí-
tása a tervezés, a megvalósítás 
és a fenntartás során egyaránt 
Folyamatos kommunikáció a la-
kossággal, helyi fórumok szerve-
zése 

Az érintett létesítmények 
fenntartási költségei emel-
kedése 

közepes közepes 

Korszerű, hatékony technológiák 
alkalmazása 
Költség-haszon elemzés előze-
tes elvégzése 
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Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 

 közepes; 
alacsony) 

Hatás 
 mértéke 
(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

A megújított vagy új zöldfe-
lületek gyors degradációja 

alacsony alacsony 

A városi klímát jól tűrő, honos nö-
vényfajok megfelelő időben tör-
ténő betelepítése 
Fenntartási költségek biztosítása 
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8 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkor-
mányzati tevékenységek 

8.1.1 Kiszámítható és transzparens szabályozási környezet 

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

Ezért a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisz-
tens 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 gazdaságpo-
litika céljait világosan meg kell fogalmazni, meg kell határozni a célok megvalósításához 
szükséges támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azo-
kat. 

Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági tevé-
kenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszá-
mítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befekte-
tések kockázatát. 

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

 

8.1.2 Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás 

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

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

 

8.1.3 Hatékony és következetes városmarketing tevékenység, pozitív arculat és 
identitás erősítése 

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

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

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

 a városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek (intenzív partnerség), 

 turistaként a városba látogatók (turisztikai PR és marketing), 

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

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

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

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

Téglás pozitív arculatának kialakítása és megerősítése, továbbá a városmarketing esz-
közeinek a különböző városi célcsoportok felé történő alkalmazása elősegítheti a város 
iránti lojalitás kialakulását – ez a helyi gazdaság és társadalom szereplői esetében a 
város problémáinak megoldásában való aktívabb közreműködést (pl. adományokkal 
vagy természetbeni segítségnyújtással) és üzleti partnerei körében a város image-ének 
továbbadását, a városmarketingbe való bekapcsolódását jelentheti. 
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A marketing alapvető feladat a turizmus területén is. Természeti és kulturális értékeivel, 
hangulati elemek kialakításával a várost el kell adni a potenciális odalátogatók körében. 
A rendezvények növelik a turisztikai vonzerőt, egyben a sok résztvevő potenciális terepe 
lehet az arculat további fejlesztésének és kommunikálásának – e rendezvényeket tuda-
tosan használni is kell a városmarketing céljaihoz. Az idegenforgalom fejlődése a ven-
déglátásból származó bevételeken felül azért is fontos a városnak, mert a turisztikai att-
rakciók és a kiegészítő szolgáltatások és kulturális események a város lakóinak életmi-
nőségét is javítja. 

A város kommunikációs értékkel bíró tulajdonságainak összegyűjtése, célzott és rend-
szeres kommunikálása javítja a település lakóinak identitását, hozzájárul városi büszke-
ségük fejlesztéséhez – egyúttal a város környezetének, értékeinek megtartása, fejlesz-
tése mellé is állíthatja őket. Rendszeres közvélemény kutatásokon keresztül érdemes 
időszakonként mérni a stratégia fogadtatását és az abból megvalósult elemek hatását. 

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

 

8.1.4 Turisztikai klaszter és a város turisztikai stratégiájának létrehozása 

A városban a turizmus fejlesztése a gazdaság élénkítésének egyik fontos alappillére. A 
sikeres városok turisztikai iparágai több lábon állnak és több szereplősek. Egy-két ki-
emelkedő szolgáltatás, attrakció szükséges, de nem elegendő az idegenforgalom fej-
lesztéséhez. Átfogó és összehangolt együttgondolkodásra, cselekvésre van szükség az 
önkormányzat és az érintett magánszektor szereplői között. Ezt a közös munkát segít-
heti egy turisztikai klaszter létrehozása, ahol szabályozott keretek között, széleskörű 
partnerségben, több területen folyhatna a helyi, térségi turizmus fejlesztése. A klaszter 
megfelelő szervezeti keretet nyújthat többek között térségi szintű turisztikai programcso-
magok kialakítására is. 

 

8.1.5 Foglalkoztatáspolitikai eszközök 

Az önkormányzat olyan projekteket is megvalósíthat, amelyek átfogó célja a helyi mun-
kaerő-piaci stabilitás biztosítása. Ilyenek például a foglalkoztatási paktum kialakítása 
vagy a foglalkoztatást segítő kiegészítő programok, amelyek alapvetően nem tekinthetők 
beruházási jellegű tevékenységeknek, így szerepeltetésük itt is indokolt. 

 

8.1.1 A magán befektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködés 

A város által meghatározott célok elérése nem csak az önkormányzat és a közszféra 
érdeke, hanem a városban élőké, az ott működő vállalkozásoké is. Kiemelkedő fontos-
sággal bír a források koncentrált felhasználásában a magánszféra fejlesztésekbe való 
bevonása. Az önkormányzat törekszik a magán befektetőkkel és helyi piaci szereplőkkel 
való szervezett és strukturált együttműködésre. 

A tervezett magánberuházásokra különösen nagy hatást gyakorol a helyi és az azzal 
szorosan összefüggő makrogazdasági helyzet. Az egyes ágazatokat különösen érzéke-
nyen érintő gazdasági válság hatása növeli mind az állami, mind a magánberuházások 



Téglás Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 

 Téglás Város Önkormányzata  MEGAKOM Tanácsadó Iroda 60 
 

kockázatát, mivel egyrészt a megtérülés időtartama növekszik, másrészt a hitelhez vagy 
pályázati forráshoz jutás feltételei is romlottak. 

A fentiek érdekében az önkormányzat szoros együttműködéseket alakít ki a helyi gaz-
daság szereplőivel. Az alábbi lehetséges önkormányzati tevékenyégek és együttműkö-
dési területek körvonalazódnak: 

 a helyi vállalkozók tájékoztatása a lehetséges pályázati forrásokról, 

 közös projektek megvalósítása, helyi vállalkozások bevonása az önkormányzat ál-
tal tervezett projektekbe, 

 vállalkozói együttműködések létrejöttének segítése. 

 

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

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

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

 Az operatív menedzsmentet a polgármesteri hivatal fejlesztések megvalósításá-

ban közreműködő szervezeti egységei (leginkább Településfejlesztési- és üzemel-
tetési Iroda), valamint az érintett intézmények vezetői alkotják. Ezek a szakembe-
rek saját területükön végzik a stratégiai célok végrehajtásával kapcsolatos felada-
tokat. 

 A fenntartásban közreműködő személyek a település, az önkormányzati intézmé-

nyek munkavállalói, illetve mindazon személyek és szervezetek, akik valamilyen 
módon kapcsolódnak a városfejlesztés eredményeként létrehozott, megújított lé-
tesítményekhez. 

Téglás város tekintetében mindhárom szinten elegendő számú, megfelelő tudással, ta-
pasztalattal és konstruktív, a fejlesztések iránt elkötelezett személyek találhatóak.  

Téglás Város Önkormányzata szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános 
irányvonalainak meghatározása a képviselőtestület feladata. A bizottságokat vélemé-
nyezési, kezdeményezési, javaslattételi, közreműködő és döntési jogosítványokkal ru-
házták fel, amelyek révén  

 saját szakterületükön közreműködnek a városfejlesztési tevékenységeket meg-
alapozó dokumentumok tervezésében, véleményezésében, 

 figyelemmel kísérik a fejlesztések megvalósítását, 
 felügyelik a feladatkörükhöz kapcsolódó önkormányzati intézmények működé-

sét, 
 valamint ezen általános hatáskörök mellett speciális feladatokat is ellátnak a 

városfejlesztéshez kapcsolódóan, amelyek jelentősége az Integrált Település-
fejlesztési Stratégia kidolgozása és megvalósítása szempontjából is kiemel-
kedő (pl. önkormányzati intézmények felújításának menetrendje, ingatlanhasz-
nosítás, vállalkozási feltételek stb.). 
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A városfejlesztési tevékenységekben a jegyző is fontos szerepet játszik, hiszen jogsza-
bályi felhatalmazás alapján koordinálja az önkormányzati rendeletek és koncepciók elő-
készítését. 

A városfejlesztési programok operatív megvalósítása a Városfejlesztési- és üzemelte-
tési Iroda feladata. Az Iroda hatáskörébe számos olyan feladat tartozik, amelyek közve-
tett vagy közvetlen módon kapcsolódnak az ITS-hez, ezek közül csak azokat emeljük ki, 
amelyek egyértelműen és szorosan hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához: 

 önkormányzati fejlesztési elképzelések kidolgozása, 
 javaslattétel pályázati célok meghatározására, koncepciók kidolgozására, 
 a pályázati lehetőségek felkutatásának, a pályázatok előkészítésének, benyúj-

tásának, nyilvántartásának, megvalósításának és elszámolásának szervezése, 
koordinálása, 

 önkormányzati intézmények felújítási tervei elkészíttetése, felújítások esetén 
műszaki ellenőri feladatok segítése, 

 részvétel a közbeszerzési eljárások kiírásában és lebonyolításában, 
 önkormányzati közreműködéssel és forrás felhasználásával megvalósuló beru-

házások kooperációján a megrendelő képviselete, a műszaki ellenőrrel a kap-
csolat tartása, részvétel a beruházások lebonyolítási feladatainak ellátásában, 

 kapcsolattartás a térségi, megyei, regionális szervekkel a pályázatok és fejlesz-
tési feladtok szervezése, lebonyolítása érdekében 

 önkormányzati vagyon- és lakásgazdálkodási feladatok. 

A Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda mellett a többi önkormányzati részleg is közre-
működik valamilyen formában a városfejlesztési tevékenységek megalapozásában vagy 
végrehajtásában, azaz közvetett vagy közvetlen módon kapcsolódnak az ITS-ben fog-
laltak megvalósításához: 

 a Hatósági Iroda többek között közreműködik a rendezési tervek készítésében, 
felülvizsgálatában és módosításában, 

 a Pénzügyi Iroda az önkormányzati gazdálkodás meghatározó erejeként ellátja az 
önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos valamennyi feladatot, elkészíti a város 
költségvetésének, költségvetési koncepciójának tervezetét figyelemmel a képvi-
selő-testület fejlesztési elképzeléseire. 

 

15. táblázat: A városfejlesztés szervezeti rendszere 

Menedzsment 
típusa 

Városfejlesztésben 
résztvevő 

 szervezetek 
Feladatkörök, kompetenciák 

Stratégiai  
menedzsment 

Képviselőtestület 
a városfejlesztés általános irányvona-
lainak meghatározása, befektetés-
ösztönzés 
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Bizottságok 

véleményezési, kezdeményezési, ja-
vaslattételi, közreműködési és/vagy 
felügyeleti jogkör saját szakterületü-
kön 

Operatív 
 menedzsment 

Városfejlesztési- és 
üzemeltetési Iroda 

döntés-előkészítés, városfejlesztési 
programok operatív megvalósítása:  
 pályázati források feltárása 
 projekt-generálás 
 projektmenedzsment 
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 a fejlesztések pénzügyi egyensú-
lyának biztosítása (akcióterületi 
ingatlangazdálkodással) 

 tájékoztatás, nyilvánosság 
 városmarketing 

A szükséges humánerőforrás tekintetében elsődleges szempont, hogy a városfejlesz-
tés projektmenedzsment-szervezetét olyan tapasztalt szakemberek alkossák, akik szé-
leskörű projektmenedzsment ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek. A projektek meg-
valósításához legalább 1-1 fő pénzügyi, műszaki, településfejlesztési és jogi szakem-
berre van szükség, akik esetében a megfelelő végzettség mellett a releváns szakmai 
tapasztalat is alapvető elvárás. Az ezen kritériumoknak megfelelő szakemberek jelenleg 
is az önkormányzat alkalmazásában állnak, illetve adott esetben a szükséges szaktu-
dással rendelkező munkavállalókkal kiegészíthető a projektmenedzsment csapat. 

Az alkalomszerűen szükséges szaktudást megbízási szerződések keretében lehet be-
csatornázni a városfejlesztési tevékenységek megvalósításába. A pontos szakmai elvá-
rások, kompetenciák és az ahhoz kapcsolható személyek meghatározására a részletes 
projektfejlesztések szakaszában kerül sor. 

A településfejlesztési beavatkozások megvalósítása során a projektmenedzsment-szer-
vezet az önkormányzat bizottságaival és a képviselőtestülettel, a Polgármesteri Hivatal 
minden érintett irodájával, a projektpartnerekkel, valamint a fenntartásban érdekelt szer-
vezetekkel együtt részletesen meghatározza azokat a garanciális elemeket és szerző-
déses feltételeket, amelyek lehetővé teszik a városfejlesztési akciók pénzügyi egyensú-
lyának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának folyamatos ellenőrzését. 

 

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javas-
latok 

Megyei szinten a településközi koordinációban Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata ját-
szik kiemelkedő szerepet, mivel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ter-
vezése és részben a megvalósítása is e szervezet hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy a 
megye számára rendelkezésre álló forráskeretet hatékonyan, ésszerűen és maradékta-
lanul fel lehessen használni, elengedhetetlen a partnerség a megyei önkormányzat és a 
települések között. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, illetve az ahhoz kapcsolódó projektelképze-
lések településközi koordinációja elsődlegesen mikrotérségi, kistérségi, illetve járási 
szinten valósul meg. 

A koordináció megvalósulásának alapvető célja, hogy a szomszédos települések össze-
hangolják a fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal elősegítsék az egymást erősítő hatások 
érvényesülését, megakadályozzák a pontszerű, elszigetelt fejlődést. Téglás Város Ön-
kormányzata különösen érdekelt ebben, hiszen ha nagy a fejlettségbeli kontraszt a város 
és környéke között, akkor az negatívan befolyásolhatja a város egészének gazdasági-
társadalmi fejlődését. 

A város és a környező települések közötti szoros egymásrautaltság és az együttműkö-
dési javaslatok alapja az erősségeket építeni és a gyengeségeket megszűntetni kívánó 
gondolkodásmód és a funkciók ésszerű megosztása. A párhuzamos kapacitások elke-
rüléséhez, valamint a város és környéke közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív mig-
ráció) megelőzéséhez tehát nemcsak Téglás, hanem a környező települések fejlesztési 
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igényeit is pontosan ismerni kell. Ennek érdekében az Integrált Településfejlesztési Stra-
tégia kidolgozása során a város törekedett arra, hogy problémáit és szükségleteit a tér-
ség adottságaiból adódó szerepkörét figyelembe véve fogalmazza meg. 

Téglás földrajzi elhelyezkedéséből adódik, hogy a stratégiaalkotás során figye lembe kell 
venni a közeli megyeszékhelyen tervezett fejlesztéseket is, mivel azok alapvetően befo-
lyásolják a város fejlődését, lehetőségeit. 

Az önkormányzati szervezetekben jelentős projektmenedzsment tudás halmozódott fel 
ahhoz, hogy az érintett települések fejlesztési elképzeléseit koordinálni tudják. Ehhez 
szükséges  

 a térségi szinten megjelenő projektjavaslatok pontos számbavétele, 

 a folyamatos egyeztetés és tájékoztatás a tervezett fejlesztésekről, 

 a megvalósítást befolyásoló tényezők nyomon követése, 

 a fejlesztések megvalósításának évenkénti felülvizsgálata, 

 valamint a kritikai észrevételek beépítése a települések és a térség stratégiai fej-
lesztési dokumentumaiba. 

A településközi koordináció a tervezésen túl az ITS megvalósítási szakaszában is érvé-
nyesül, egyeztetésre kerülnek a települések közötti együttműködések lehetséges terü-
letei. Téglás határozott célja, hogy a fejlesztési elképzeléseket integrált programokká, 
komplex projektekké alakítsa, a maximális hatékonyság elérése érdekében a pozitív to-
vagyűrűző (spill-over) hatást a környező településekre is kiterjessze, s ezáltal a térség 
vonzerejét is növelje. 

 

8.4 Monitoring rendszer kialakítása 

8.4.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok meg-
határozása 

A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nyomon követését a tematikus- és a vá-
rosrészi célok, valamint a fejlesztések mellé rendelt indikátorrendszer biztosítja. Az indi-
kátorrendszer alapját a város egészére és a városrészekre megfogalmazott célkitűzések 
megvalósításának mérésére meghatározott mutatók alkotják. 

A hatékony monitoring rendszer jellemzője a stratégiához kapcsolódó beavatkozások és 
tartalmi összefüggések figyelése egységes elvek és integrált szemlélet mentén. Emellett 
szükséges az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó adattartalmak (pl. vállalt kötelezett-
ségek) egzakt definiálása, időszakos összegyűjtése, rendszerezése és elemzése. Az 
indikátorok segítségével a stratégia egyes céljai számszerűsíthetők és ezáltal mérhetők 
lesznek. 

Mivel a 2014 – 2020 közötti időszakban az ún. eredményközpontúság elve miatt az in-
dikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek 
kialakításra, hogy azok pontos és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indi-
kátorok változását az adatok egyértelmű változásához lehessen kötni.  

A beavatkozások fő pénzügyi forrását a TOP jelenti, így meg kell vizsgálni, hogy mely 
TOP-indikátorokhoz járulhatnak hozzá leginkább a város tervezett fejlesztései: 
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Eredményindikátorok: 

 A KMR és a kevésbé fejlett régiók közszféra adatai nélkül számított foglalkoztatási 
rátáinak (20-64 évesek) különbsége, % 

 Külföldi és belföldi turisták költése, milliárd Ft 

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

 Vállalkozási aktivitás a kevésbé fejlett régiókban db/lakosság  

 Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy kö-
zösségi közlekedési módot választók részaránya 

 Primer energia felhasználás, PJ  

Kimeneti mutatók: 

 A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe, ha 

 Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve lát-
ványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számá-
nak növekedése, látogatás/év 

 Fejlesztett vagy újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma, db 

 Városfejlesztés 

 Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek, m2 

 Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága, személyek 

 Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek, m2 

 Helyreállított lakóegységek városi területeken, lakóegység  

 Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma, 
fő  

 Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága, m2 

 Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma, db 

 Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza, km 

 Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökke-
nése, kwh/év 

 Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökke-
nés, PJ/év 

 A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség, PJ/év 

 Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házior-
vos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellá-
tás, iskola-egészségügyi ellátás) száma, db 

 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma, db 

Az ITS céljaihoz kapcsolódó indikátorok meghatározása az EU által megjelölt közös in-
dikátorok és a hazai OP tervezetekben használt indikátorok figyelembe vételével történt. 
A célértékek a lehető legjobb jelenlegi tudás szerinti nagyságrendi becslést jelölnek. A 
város által felhasználható források nagyságrendi becslését a 4.6 fejezet tartalmazza. 
Azoknál az indikátoroknál, ahol jelenleg nem azonosítható bázis- és célérték, az ITS 
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monitorozása (első éves felülvizsgálata) során pótlásra kerülnek, mivel a monitoring és 
értékelési rendszer, így a bázis- és célértékek végleges meghatározása akkor lehetsé-
ges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége 
eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azo-
nosíthatóak és számszerűsíthetőek legyenek.
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósulásának figyelemmel kíséréséhez a célrendszerhez az alábbi indikátorok hozzárende-
lésére került sor:  

16. táblázat: A stratégia célkitűzéseinek indikátorai 

Cél Javasolt indikátorok 
Mérték-
egység 

Indikátor forrása, 
mérés módja 

Mérés gya-
korisága 

Átfogó cél 

„A lakosság életminősége és életfel-
tételei javuljanak, a város szolgálta-
tásaival tartósan segíteni tudja a la-
kosokat és gazdasági szereplőket 
versenyképességük javításában, a 

települési közösség továbbfejleszté-
sével, megtartásával, a társadalmi 
kohézió és partnerség erősödjön.” 

Lakónépesség száma (növekedés) fő KSH népszámlálás tízévente 

Várható élettartam (növekedés) év KSH tízévente 

Munkanélküliségi ráta (csökkenés) % KSH évente 

A város gazdasági teljesítőképessége – a városban mű-
ködő vállalkozások által fizetett éves iparűzési adó mér-
téke (növekedés) 

millió Ft Polgármesteri Hivatal évente 

Középtávú tematikus célok 

T1. Vonzó, minőségi lakókörnyezet 
feltételeinek megteremtése 

A lakosság elégedettsége a település épített és termé-
szeti környezetével 

pontérték 
Önkormányzati  

felmérés 
ötévente 

T2. A szolgáltatások minőségének és 
elérhetőségének fejlesztése 

A fejlesztéssel érintett közszolgáltatások száma (növeke-
dés) 

db Polgármesteri Hivatal évente 

Közszolgáltatási infrastruktúra üzemeltetési költségei 
(csökkenés) 

% Polgármesteri Hivatal évente 

T3. A település népességmegtartó 
erejének növelése, a helyi identitás-
tudat erősítése 

Regisztrált civil szervezetek száma (megtartás, növeke-
dés) 

db KSH évente 

Civil szervezetek közösségi kezdeményezéseinek száma 
(növekedés) 

db  Polgármesteri Hivatal évente 

Szabadidő eltöltési lehetőségek száma (megtartás, növe-
kedés) 

db Polgármesteri Hivatal évente 

T4. A versenyképes gazdaság feltét-
eleinek megteremtése 

Iparűzési adót fizető vállalkozások száma (növekedés) db KSH évente 

A 15-64 év közötti lakosság foglalkoztatási rátája (növe-
kedés) 

% KSH megyei évkönyv évente 
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Cél Javasolt indikátorok 
Mérték-
egység 

Indikátor forrása, 
mérés módja 

Mérés gya-
korisága 

A 15-64 év közötti lakosság aktivitási rátája (növekedés) % KSH megyei évkönyv évente 

Munkaerő-piaci képzésben résztvevők és a képzés befe-
jezését követően elhelyezkedettek aránya (növekedés) 

% 
Nemzeti Foglalkozta-

tási Szolgálat 
évente 

Regisztrált vállalkozások száma (megtartás, növekedés) db KSH évente 

A vállalkozások által létrehozott innovatív fejlesztések 
száma (növekedés) 

db Polgármesteri Hivatal ötévente 

Területi/városrészi célok 

V1. Városközpont: Korszerű 
(köz)szolgáltatások biztosítása és 
minőségi, vonzó városkép kialakítása 

Megújuló energiaforrást használó és/vagy energiahaté-
konysági beruházási intézkedések által érintett önkor-
mányzati épületek száma (növekedés) 

db Polgármesteri Hivatal évente 

Modern rekreációs és rendezvénycélú közösségi terek 
száma (növekedés) 

db Polgármesteri Hivatal évente 

V2. Lakógyűrű: Közlekedésfejlesztés 
és családbarát lakókörnyezet fejlesz-
tés 

Várható élettartam (növekedés) év KSH Népszámlálás tízévente 

Felújított közösségi intézmények száma (növekedés) db Polgármesteri Hivatal évente 

V3. Kertvárosi lakóövezet: Települési 
környezet javítása és a lakókörnye-
zet fejlesztése 

Munkerő-piaci integrációban résztvevő tartós munkanél-
küliek aránya (növekedés) 

% 
Polgármesteri Hiva-

tal, KSH 
évente 

Képzettségi szint – a legfeljebb általános iskolai végzett-
séggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-
59 évesek) (növekedés) 

% KSH Népszámlálás tízévente 

Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (csökkenés) % Polgármesteri Hivatal évente 

Felújított közösségi intézmények száma (növekedés) db Polgármesteri Hivatal évente 

V4. Hajdu Ipari Park: Befektetés ösz-
tönzés és munkahelyteremtő képes-
ség javítása 

Üzleti infrastrukturális létesítmények száma (növekedés) db Polgármesteri Hivatal évente 

Új befektetők száma (növekedés) db Polgármesteri Hivatal évente 
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Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a tervezett beavatkozásokhoz kapcsolódó outputindikátorok. A pontos célértékek meghatározása a 
tervezés jelenlegi szakaszában reálisan nem valósítható meg, erre az egyes fejlesztésekhez kapcsolódó projekt-előkészítési szakaszban 
fog sor kerülni. Az outputindikátorok alakulásáról az évenkénti projektjelentésben szükséges beszámolni és nyomon követni. 

 

17. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai 

Projekt 
típusa 

Fejlesztések 
 (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor Definíciója Mértékegység 

V
á

ro
s

k
ö

z
p

o
n

t 
A

T
 

Pihenő park és rendez-
vénytér kialakítása 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek területe 

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra 
megnyitott terek mérete 

m² 

Megújult vagy újonnan kialakított zöld-
felület nagysága 

Megújításra kerülő vagy újonnan kialakítandó 
zöldfelületek nagyságának összege 

m² 

Középületek felújítása, 
energiaracionalizálása 

Épített vagy renovált köz- vagy keres-
kedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² 

Megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség 

A megújuló energiaforrásból előállított energia 
mennyisége a fejlesztéssel érintett épületekben 

GJ 

A középületek elsődleges energiafo-
gyasztása 

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított 
éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyi-
sége 

GJ 

Többfunkciós inkubátor-
ház építése 

A fejlesztett vagy újonnan létesített 
gazdasági szolgáltatóház területe 

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létesített gaz-
dasági szolgáltatóház területe 

m² 

K
u

lc
s

p
ro

je
k

t 

Pihenő park és rendez-
vénytér kialakítása 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek területe 

A felújított/újonnan kialakított közhasználatra 
megnyitott terek mérete 

m² 

Megújult vagy újonnan kialakított zöld-
felület nagysága 

Megújításra kerülő vagy újonnan kialakítandó 
zöldfelületek nagyságának összege 

m² 

Vasútállomás és környé-
kének felújítása 

A fejlesztett vagy újonnan létesített kö-
zösségi közlekedési létesítmények 
száma 

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létesített 
buszállomások, buszvárók, buszmegállók és 
egyéb közösségi létesítmények száma 

db 
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Projekt 
típusa 

Fejlesztések 
 (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor Definíciója Mértékegység 

H
á
ló

z
a

to
s

 p
ro

je
k

te
k
 

Belvízelvezető rendszer 
kiépítése 

Kiépített belvízelvezető rendszer hosz-
sza 

Újonnan kiépített belvízelvezető rendszer hossza m 

Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése, bővítése 

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmé-
nyek hossza 

Megépített vagy kijelölt új kerékpárforgalmi létesít-
mények hossza 

km 

Középületek felújítása, 
energiaracionalizálása 

Épített vagy renovált köz- vagy keres-
kedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² 

Megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség 

A megújuló energiaforrásból előállított energia 
mennyisége a fejlesztéssel érintett épületekben 

GJ 

A középületek elsődleges energiafo-
gyasztása 

Energiahatékonyság növelés révén megtakarított 
éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyi-
sége 

GJ 

E
g

y
é

b
 p

ro
je

k
te

k
 

Inkubátorház kialakítása 
A fejlesztett vagy újonnan létesített 
gazdasági szolgáltatóház területe 

A fejlesztéssel érintett vagy újonnan létesített gaz-
dasági szolgáltatóház területe 

m² 

Tájház kialakítása 
Épített vagy renovált köz- vagy keres-
kedelmi épületek területe 

Létrehozott vagy felújítással érintett épületek nettó 
épületterülete 

m² 

Csokonai utcán útépítés 
és csapadékvíz-elveze-
tés kivitelezése 

A vonalas infrastruktúra fejlesztésével 
érintett utcák száma 

Azon utcák száma, amelyek esetében a közleke-
dési és/vagy a közüzemi infrastruktúra felújításra 
kerül 

db 
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8.4.2 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 fo-
lyamatába, illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A moni-
toring célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy 
változó külső és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelke-
zésre 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) felül-
vizsgálatának 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 ja-
vaslatokat az akciótervekben is figyelembe kell venni A monitoring folyamatát az alábbi 
ábra összegzi: 

 

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

 Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fo-
galmaz meg és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal 
kapcsolatos döntéseket, 

 Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület felé a stratégia megvaló-
sítását érintő folyamatokra és konkrét beavatkozásokra, 

 Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia meg-
valósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képvi-
selőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves rendsze-
rességgel 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 vég-
rehajtó szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A mun-
katárs 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 mo-
nitoringért felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Mo-
nitoring 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 kép-
viselőtestület 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 kereszt-
metszetek azonosítására, 

 javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők 
meghatározását is. 

 Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyed-
éves jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Moni-
toring Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a kép-
viselőtestület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szüksé-
ges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves jelentés tartalma: 

 A megvalósítás szervezeti keretei, 

 A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és érté-
kelése, 
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 A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések 
leírása és értékelése, 

 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 prob-
lémák a lehető leg objektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált érté-
kelő lapok le kell, fedjék a célokat, a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat 
is. Az értékelő lapok a negyedéves és éves jelentések mellékletét képezik. 
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