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1.1. A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

 
1.1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározásának módszere 

 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia egyik leglényegesebb eleme a stratégiai fejlesztési célok 
meghatározása, ezért ennek kapcsán kiemelt körültekintéssel kellett eljárni. 
A stratégiai fejlesztési célok meghatározása az alábbiak figyelembe vételével történt: 

 a helyzetfeltáró munkarészben feltárt SWOT elemzés gyengeségeire a stratégiai fejlesztési 
céloknak reagálniuk kell, 

 a helyzetfeltáró munkarészben feltárt SWOT elemzés erősségeit ki kell, hogy használják a 
stratégiai fejlesztési célok, 

 a helyzetfeltáró munkarészben feltárt SWOT elemzés lehetőségei kiemelten vizsgálatra 
kerültek, ugyanis ezek voltak azok a körülmények, amelyek a fejlesztési célok tekintetében 
új célokat, elképzeléseket vihetnek a település életébe, és mintegy új fejlesztési 
potenciálként jelenthetnek meg, 

 a helyzetfeltáró munkarészben feltárt SWOT elemzés veszélyei minden esetben olyan 
körülményként kerültek figyelembe vételre, amelyek fennállására reálisan számolni kell, és 
ennek alapján a fejlesztési célok meghatározása során ezen veszélyek kiküszöbülésére 
törekedik az ITS. 

 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása kapcsán figyelembe vettük az alábbi települési 
szereplők véleményét, álláspontját, amelyek az ITS társadalmasítása kapcsán jutottak 
birtokunkba: 

 a város vezetése, 

 egyházi szereplők, 

 települési közszolgáltató intézmények vezetői, 

 civil szereplők, 

 gazdasági vállalkozások vezetői, 

 egyéb szereplők (pl. Ipari Park vezetője, nemzeti park képviselői, stb.) 
A társadalmasítás során igyekeztünk olyan vezérlő elveket megteremteni a fejlesztési célrendszer 
meghatározása kapcsán, amelyek minden települési szereplő számára elfogadhatóak, és így egy 
konszenzuson nyugvó fejlesztési koncepciót szülhetnek. 
Természetesen a fejlesztési célrendszer meghatározása kapcsán figyelembe vettük a település 
2007-2013 uniós fejlesztési ciklusban már elért fejlesztéspolitikai eredményeit, és kiemelten 
vizsgáltuk a 2014-2020 uniós fejlesztési ciklus már ismert fejlesztési elveit, dokumentumait. 
 

1.1.2. A jövőkép és a stratégiai fejlesztési célok általános bemutatása 
 
Mindenekelőtt ki kívánjuk emelni, hogy a jövőkép meghatározása az alábbi elvek mentén történt: 

 a jövőkép emelje ki azt a néhány jól determinálható körülményt, amelyre a település 
jövőjét, fejlesztését rá lehet húzni, 

 ezen néhány körülmény meghatározása kapcsán fel kellett vállalni azt, hogy a kevésbé 
hangsúlyos elemek háttérbe szorulnak 

Szilárd álláspontunk volt az, hogy csak ezen elvek mentén lehet olyan fejlesztési célrendszert 
megalkotni, amely képes lesz az elkövetkező közel egy évtizedben a várost felvirágoztatni. 
A stratégia célrendszert az alábbi ábra mutatja be: 
 



 

JÖVŐKÉP 
„Modern kistérségi központ, amely kiemelkedően hasznosítja idegenforgalmi adottságait, kulturális örökségeit, civil és gazdasági szervezettekkel 
partnerségeket alakít ki belföldön és külföldön egyaránt, s lakói számára hosszú távra kínál alternatívát a magas életszínvonalra egy összetartó, 

példamutató közösségben.” 

STRATÉGIAI (KÖZÉPTÁVÚ TEMATIKUS) CÉLOK 

IV. A turizmus fejlesztése 
a meglévő adottságok 
kihasználásával 

II. A városi funkciók erősítése, 
infrastrukturális ellátottság  
javítása 

III. A város gazdasági 
potenciáljának erősítése, 
munkahelyteremtés 
érdekében 

I. A településrészek 
integrációjának 
megteremtése 

V. Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális fejlesztése 
az „Élhető város” 
megteremtése érdekében 

 Közparkok, 
közterek létrehozása a 
jelenleg beépítetlen 
területeken 

 Belterületi 
kerékpárutak építése 

 Térfigyelő 
kamerák elhelyezése a 
közbiztonság növelése 
érdekében 

 4.Piac 
létrehozása 

 A kastély és 
parkjának közösségi 
célú fejlesztése 

 Zagyva part 
beépítése 

 Városrészek 
közötti sétálóút 
építése 

 Megújuló 
energiára épülő 
komplex, települési 
szintű energetikai 
fejlesztések 
 

TÁRSADALMI 

 A 
történelmileg 
elkülönülő 
városrészek 
lakosságának 
közelítése egymáshoz 
– kulturális 
különbségek 
csökkentése 

 Civil 
szervezetek 
együttműködésének 
elősegítése – Civil 
kerekasztal 
megalakítása 

 A 
településről 
elszármazott sikeres 
művészek, 
üzletemberek, tanárok 
rendszeres 
találkozójának 
megszervezése 

 A kastély 
turisztikai célú 
fejlesztése 

 Maconkai tó 
fejlesztése a 
horgászturizmus 
érdekében 

 Tematikus 
utak kialakításának 
támogatása (Szupatak 
településrész 
bevonásával) 

 Turisztikai 
jellegű kerékpárút 
létrehozása 
(vasútvonalak mentén, 
a térség egyéb 
turisztikai attrakcióval 
együttműködve, 
azokat bekapcsolva) 

 Szorospataki 
ifjúsági tábor 
újraélesztése 

 Szúpatakon 
található palócházak 
skanzen jellegű 
fejlesztése 
 

 Ipari park fejlesztése, 
kapacitásának kihasználása,  

 Új vállalkozások 
betelepülésének ösztönzése 
(Informatikai ipar, High Tech 
ipar megteremtése) 

 Meglévő vállalkozások 
együttműködésének fokozása, 
klaszterek alakítása 

 Összhangba hozni az 
oktatást a piaci (munkaerőpiaci) 
igényekkel 

 Felsőoktatási 
intézményekkel való 
együttműködés egy kutatási 
központ létrehozása érdekében 

 Mezőgazdaságra 
épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Erdőgazdálkodásban, 
és faiparban rejlő lehetőségek 
kihasználása 

 Könnyűipari (fém-, 
műanyag-, textilipar)cégek  
betelepülésének támogatása 
 

 Betelepült 
vállalkozások számára 
vonzó középiskolai 
oktatásban szerezhető 
képzettségek, 
képesítések kialakítása a 
településen 

 Önkormányzati 
intézmények energetikai 
korszerűsítése, felújítása 

 Új egészségügyi 
központ építése, a 
szolgáltatások bővítése – 
pl: szakellátás kibővítése 
4. Családi napközik 
létrejöttének támogatása 
– a városi szintű 
bölcsődei ellátás mellett 

 5. Óvoda 
felújítások megvalósítása 

 6. Új 
szenvedélybeteg ellátó 
építése 

 7. Nappali 
melegedő létrehozása  

 

 Közmunka-
programok 
hatékonyabb 
kihasználása 
 

 Szociális 
bérlakás építési  
program indítása  
 

 Mélyszegény
ségben élők 
felzárkóztatását segítő 
programok 
megvalósítása 
 

 A 
munkaerőpiacra való 
visszajutást segítő 
képzések 
megvalósítása 
 
 
 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 
élők helyzetének 
javítása 

FIZIKAI 

 A helyi 
közlekedés 
fejlesztése (utak, 
kerékpárutak, 
buszközlekedés 
fejlesztése) 

 Települ
ésrészek közötti 
összeköttetés 
megteremtése 
több ütemben 
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A fentebb ismertetett célrendszer alapvetően két kitörési pontot határozott meg Bátonyterenye 
vonatkozásában, a gazdaságfejlesztést, – ezen belül a munkahelyteremtést – valamint a turizmust. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy más szegmensek nem lennének fejleszthetőek, vagy 
kitörési pontként értelmezhetőek, de a település számára ezek olyan fejlesztési elemek, amelyek 
átfogóan, minden települési szereplő számára elfogadottan, és önállóan is képesek a település 
fejlettségét előre lendíteni, és az életminőséget javítani. Nagyon fontos, hogy az idegenforgalmi 
adottságok kihasználása tekintetében kiemelt figyelmet kapjanak a kulturális örökségek. 
Általánosságban elmondható, hogy minden fejlesztési cél csak összefogással valósítható meg, 
amelyben fontos szerepet kell kapjanak a településen működő civil szervezetek is.  
A stratégiai (középtávú tematikus) fejlesztési célok mindegyike a település életében kiemelkedő 
jelentőségű, a SWOT-ban feltárt körülmények egyikére irányul. Ezek önálló elemzését az alábbiak 
szerint adjuk meg. 
 
I. A településrészek integrációjának megteremtése 
A településrészek integrációja a város egyik régóta megoldásra váró problémája, amelynek 
egyrészt történelmi, településszerkezeti, és ezzel összefüggésben társadalmi, másrészt 
infrastrukturális, fizikai akadályai vannak. Az integrációnak csak akkor lehet igazi eredménye, ha a 
két problémakört (társadalmi, fizikai) egymással párhuzamosan, egyszerre próbáljuk kezelni. A 
történelmi múlt hagyatéka, hogy Bátonyterenye mai formája több kisebb település 
összeolvadásával jött létre, ami a város településszerkezetén ma is meglátszik. A korábbi kisebb 
falvak, községek ma is mintha különálló, kisebb településrészek lennének, illetve a két legnagyobb 
településrésznek – Kisterenye és Nagybátony (Maconkával) –két külön városközpontja is van. 
Mindezt erősíti, hogy az egyes településrészek között nem épültek meg azok az összekötő utak, 
amelyek az átjárhatóságot biztosíthatják. Nincs egységes településkép, amelynek hatását tovább 
erősítik a leromlott állapotú régi bányász területek.  
Mindezek a fizikai korlátok a társadalomra is kihatással vannak. Ez legjobban az emberek 
identitásán mutatkozik meg, hiszen a Kisterenyei városrészen lakók, és a Nagybátonyi városrészen 
lakók között ma is van egyfajta ellentét. 
A városvezetés felismerve a problémát, az elkövetkező időszakban kiemelten kívánja kezelni, mind 
fizikai, mind társadalmi oldalról, amelyre komplex megoldásokat kell kidolgozni. 
                
II. A városi funkciók erősítése, infrastrukturális ellátottság javítása 
A városi funkció erősítése, mint stratégiai cél szorosan összefügg a településrészek integrációjával. 
Az előző bekezdésben is említésre került, hogy mai napig nem alakult ki egy egységes 
városközpont Bátonyterenyén, hanem van egy központi rész a kisterenyei, egy pedig a 
nagybátonyi (Maconkai) településrészen. A városvezetés határozott célja, ennek a kettősségnek a 
megszüntetése. Ez egyrészt a széttagoltságot is megszüntetné, másrészt az itt lakók identitását is 
„Bátonyterenyei identitássá” tudná alakítani. Az új városközpont mindenképpen a mai városháza, 
és a körülötte lévő területek városi funkcióinak szélesítésével kell, hogy történjen, egészen addig, 
míg a kisterenyei városrésszel össze nem épül ez a terület. Mindehhez meg kell teremteni a 
településrendezési feltételeket (folyamatban van a településrendezési terv módosítása), valamint 
konkrét projekteken keresztül több éves időtávlatban meglévő funkciókat kell a területre 
áttelepíteni, illetve még nem létező újakat kell kialakítani. Ezek közül az első és legfontosabb az 
összekötő utak kiépítése, amelyre a 21. számú, és a 23. számú főútvonalak felújításával reális esély 
van. Fontos, hogy a be nem épített területek is funkciót kapjanak, tehát közparkokat, 
közterületeket kell kialakítani.  
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III. A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 
A helyzetfeltáró munkarészekben elkészült SWOT analízisben minden esetben erősségként jelent 
meg, hogy a település rendelkezik egy ipari parkkal, illetve több ipari területtel. Az elkövetkező 
időszakban ezt az adottságot sokkal hatékonyabban kell kihasználni, az ilyen irányú fejlesztésekre 
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ez mind a munkahelyteremtés, mind pedig a település 
adóbevételei szempontjából kiemelten fontos. Mindennek érdekében több tényezőnek is 
együttesen kell megvalósulni az elkövetkezendő időszakban. Meg kell teremteni a betelepülő 
vállalkozások számára azt a gazdasági környezetet mind infrastrukturális, mind pedig 
humánerőforrás tekintetében, amely vonzóvá teheti Bátonyterenyét új vállalkozások számára. 
Nagyon fontos, hogy a helyi emberek munkához jutását segítő vállalkozások is megjelenjenek. Erre 
vonatkozóan jó tendencia látszik a már betelepült cégek részéről, amelyek elkötelezettek a helyi 
munkaerő foglalkoztatása iránt. Ezt azonban a városvezetésnek segíteni kell az oktatási rendszer 
átalakításával (pl: duális képzés megjelenése az oktatásban), illetve a piaci igényekhez való 
alkalmazkodásával, hogy a cégek találjanak is megfelelő képzettségű helyi lakosokat. Ugyanakkor 
gondolni kell azokra az infrastrukturális igényekre, és ipari szolgáltatásokra is, amelyek megléte 
elengedhetetlen annak érdekében, hogy egy-egy termelő, szolgáltató cég számára vonzó legyen a 
gazdasági környezet, és ezáltal a település. A legnagyobb potenciál természetesen a már most is 
„Ipari park” minősítésű „BIP” területén mutatkozik, de a településen több terület is van, ahol már 
léteznek kisebb-nagyobb termelő, szolgáltató vállalkozások. Mindezekkel párhuzamosan ki kell 
jelölni, és rekultiválni kell azokat a barnamezős területeket is, amelyek a jövőben nem ipari 
területként lesznek hasznosítva. Az ilyen városrészek, valamilyen közösségi funkciót kell, hogy 
kapjanak.      
 
IV. A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 
Bátonyterenye egyik kitörési pontja lehet a turizmus, azonban jelenlegi formájában szinte egyik 
turisztikai attrakció sem bír igazi vonzerővel. A turisztikai koncepció már 2003-ban elfogadásra 
került, azonban nagy előrelépés mindezek ellenére sem történt a témában. Elmondható, 
ugyanakkor, hogy több irányból is megközelíthetőek a turisztikai fejlesztések. Az egyik 
legfontosabb, hogy létrejöjjön egyfajta együttműködés a megye többi turisztikai célpontjával (pl.: 
Hollókő, Szécsény, Ipolytarnóc, Kazár), bekapcsolva ezáltal Bátonyterenyét is egy már meglévő, 
viszonylag jól működő turisztikai hálózatba. Fontos tényező a határ közelsége is, hiszen akár 
határon túli idegenforgalmi látnivalók is bevonhatóak a turisztikai kínálatba (pl.: Fülek, Losonc), 
illetve a határon túli turistáknak is lehet a turisztikai kínálatot bemutatni. Mindezekhez kiemelten 
fontos, hogy egy hatékony, jól átgondolt, tudatos marketing tevékenység tudjon elindulni.  
A meglévő turisztikai adottságok között két olyan elem van, amelyeknek már ma is látszik 
körvonalazódni turisztikai potenciáljuk. Az egyik a Gyürky-Solymossy kastély, a másik a Maconkai-
víztározó vagy horgásztó. A kastély fejlesztése a körülötte lévő parknak köszönhetően akár két 
irányban történhet. Az egyik egy helyi, közösségi funkció erősítését segítő rendezvénytér 
kialakítása, a másik a kastély, mint turisztikai attrakció fejlesztése. A Maconkai-víztározó 
szolgáltatásainak bővítésekor mindenképpen egy szélesebb körű – megyei, vagy akár országos – 
célközönségben kell gondolkozni.     
 
V. Humánszolgáltatások közvetlen és infrastrukturális fejlesztése az „Élhető város” megteremtése 
érdekében 
A humánszolgáltatások fejlesztése több szempontból is fontos. A település, gazdasága, és a 
gazdasági szereplők szemszögéből nézve az oktatási rendszer átalakítása, a duális képzés 
feltételeinek a megteremtése az elsődleges feladat. Ezt a városvezetés is kiemelten kezeli, hiszen a 
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helyi emberek tudnának piacképes szakmákat tanulni, és elhelyezkedni a szakmájukban. A 
lakosság szemszögéből nézve mindenképpen szélesíteni, bővíteni szükséges a jelenleg meglévő 
humánszolgáltatások körét. Az egészségügyben csonka szakellátó rendszer működik, és a szociális 
ellátásban is vannak részben vagy egészben hiányzó területek. Az önkormányzat szempontjából 
pedig fontos, hogy a fenntartott intézmények működési költségeit a lehető legnagyobb mértékben 
racionalizálni tudja. Ezért az elkövetkezendő fejlesztési ciklusban kiemelt feladat az önkormányzati 
intézmények energetikai korszerűsítésének végrehajtása.   
 
VI. Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 
A város vezetése a hátrányos helyzetű célcsoport tekintetében a mélyszegénységben élők 
felzárkóztatására, esetleg integrációjára kívánja helyezni a hangsúlyt az elkövetkezendő 
időszakban. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a KSH adatai alapján nőtt a szegregátumok 
száma, illetve több szegregációval veszélyeztetett terület is van a településen. Ez köszönhető a 
számítási módszertanok változásának (a 2001 évi Népszámláláskor még csak azok a területek 
minősültek szegregátumnak, ahol a területen élők legalább 50%-a megfelelt a szegregációs 
mutatóknak, míg ez a szám a 2011. évi népszámláláskor már 35% volt), de ha csak az egyes 
mutatókat hasonlítjuk össze, akkor is látható, hogy nem tapasztalható csökkenés a 
mélyszegénységben élők számban.  
A városvezetés célja, egy új szociális bérlakás építési program beindítsa, javítva ezzel a lakhatási 
körülményeket. Másik fontos terület a közmunka programok hatékonyságának növelése, amely a 
jelenlegi formájában nem vezeti vissza a munka világába a rendszerből kikerülőket. Mindehhez a 
nem közmunka programban dolgozók részéről is nagyobb elfogadottságra van szükség.   
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1.2. A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

 
A helyzetfeltáró munkarészben, a KSH által megadott adatok alapján az alábbi településrészek 
kerültek bemutatásra: 

 Kisterenye 

 Nagybátony 

 Szorospatak 

 Szúpatak 

 Külterületek 
Az alábbiakban a tematikus és területi célok közötti összefüggések a fenti településrészek 
vonatkozásában külön-külön bemutatásra kerülnek, oly módon, hogy minden településrészre 
vonatkozóan kifejtésre kerülnek, a meghatározott tematikus (átfogó) célokhoz kapcsolódó, az 
adott városrészt érintő területi célok.   
 

1.2.1. Kisterenye  
 
Kisterenye vonatkozásában az alábbi tematikus célok kerültek megfogalmazásra, amelyek a 
célrendszer tematikáját követik: 
 
I. A településrészek integrációjának megteremtése 
FIZIKAI 

 A helyi közlekedés fejlesztése (utak, kerékpárutak, buszközlekedés fejlesztése) 

 Településrészek közötti összeköttetés megteremtése több ütemben 
TÁRSADALMI 

 A történelmileg elkülönülő városrészek lakosságának közelítése egymáshoz – kulturális 
különbségek csökkentése 

 Civil szervezetek együttműködésének elősegítése – Civil kerekasztal megalakítása 

 A településről elszármazott sikeres művészek, üzletemberek, tanárok rendszeres 
találkozójának megszervezése 

II. A városi funkciók erősítése, infrastrukturális ellátottság  javítása 

 Közparkok, közterek létrehozása a jelenleg beépítetlen területeken 

 Belterületi kerékpárutak építése 

 Térfigyelő kamerák elhelyezése a közbiztonság növelése érdekében 

 Piac létrehozása 

 A kastély és parkjának közösségi célú fejlesztése 

 Városrészek közötti sétálóút építése 

 Megújuló energiára épülő komplex, települési szintű energetikai fejlesztések 
III. A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 

 Ipari park fejlesztése, kapacitásának kihasználása,  

 Új vállalkozások betelepülésének ösztönzése (Informatikai ipar, High Tech ipar 
megteremtése) 

 Meglévő vállalkozások együttműködésének fokozása, klaszterek alakítása 

 Összhangba hozni az oktatást a piaci (munkaerőpiaci) igényekkel 

 Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Erdőgazdálkodásban, és faiparban rejlő lehetőségek kihasználása 
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 Könnyűipari (fém-, műanyag-, textilipar)cégek  betelepülésének támogatása 
IV. A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 

 A kastély turisztikai célú fejlesztése 

 Turisztikai jellegű kerékpárút létrehozása (vasútvonalak mentén, a térség egyéb turisztikai 
attrakcióval együttműködve, azokat bekapcsolva) 

V. Humánszolgáltatások közvetlen és infrastrukturális fejlesztése az „Élhető város” megteremtése 
érdekében 

 Betelepült vállalkozások számára vonzó középiskolai oktatásban szerezhető képzettségek, 
képesítések kialakítása a településen 

 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése, felújítása 

 Új egészségügyi központ építése, a szolgáltatások bővítése – pl: szakellátás kibővítése  

 Családi napközik létrejöttének támogatása – a városi szintű bölcsődei ellátás mellett 

 Óvoda felújítások megvalósítása 

 Nappali melegedő létrehozása  
VI. Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

 Közmunka-programok hatékonyabb kihasználása 

 Szociális bérlakás építési program indítása  

 Mélyszegénységben élők felzárkóztatását segítő programok megvalósítása 

 A munkaerőpiacra való visszajutást segítő képzések megvalósítása 
 
A Kisterenyei városrész Bátonyterenye 2. legnagyobb lakónépességgel rendelkező településrésze. 
Ennek megfelelőn a célrendszerben meghatározott fejlesztési célok közül valamilyen formában 
mindegyik érinti a településrészt. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy ez a városrész is sokáig 
önálló településként működött, tehát a városrészen megvan minden városi, szociális, gazdasági, és 
egyéb funkció, ami egy településre jellemző. Mindez a mai településszerkezeten is jól látható, 
hiszen az egyik legnagyobb probléma a települési széttagoltság, amely a kisterenyei városrészen is 
érezteti negatív hatásait.   
 
A településrészek integrációjának megteremtése 
Ez a célterület mindenképpen érinti Kisterenyét, hiszen az első és legfontosabb cél az integráció 
tekintetében, hogy csökkenteni, és talán megszüntetni lehessen Kisterenye és Nagybátony között 
meglévő távolságot, és elszigetelődést. Ennek egyrészt fizikai, másrészt társadalmi okai vannak. A 
fizikai okok tekintetében a legfontosabb, hogy megépüljenek a két településrészt összekötő utak. 
Az elmúlt időszak eredményei közé tartozik, hogy a közeljövőben állami kivitelezésben, a jelenleg 
Kisterenyén keresztülhaladó 23. számú főút új nyomvonalon a városrészt kikerülve kerülhet 
megépítésre. Ezzel egyrészt tehermentesíteni lehet az átmenő forgalomtól Kisterenyét, 
ugyanakkor a Nagybátonyi városrészhez is közelebb tudja hozni Kisterenyét. 
A fentieken túl a városvezetés tervei között szerepel a településrészen belül is akár 
hivatásforgalmú, akár turisztikai célú kerékpárutak építése, amely szintén az integrációt segítik elő. 
A társadalom vonatkozásában meg kell erősíteni a településrészen működő civil szervezeteket, 
fokozni kell az aktivitásukat más civilek szervezetekkel kapcsolatban, de a városvezetés irányába is. 
A városrészben működő civilek a sport, az oktatás, vagy a környezetvédelem területén 
tevékenykednek, amelyek együttműködési lehetősége adott, csak ki kell tudni használni. másik 
fontos feladat, ami az egész településrészt érinti, hogy törekedni kell a városvezetésnek, a 
Bátonyterenyeiek identitástudatának erősítésére városi szinten. Ne Kisterenyeinek, vagy 
Nagybátonyinak érezzék magukat az emberek, hanem Bátonyterenyeieknek. 
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A városi funkciók erősítése, infrastrukturális ellátottság javítása 
A városi funkció tekintetében az elérendő célok közül kiemelt szerepe van a városrész 
tekintetében a kastély parkjának olyan jellegű fejlesztése, hogy az egy közösségi, szabadidős 
rendezvénytérré tudjon alakulni. A közterületek rendben tartása, illetve a közbiztonság érdekében 
indokolt lehet térfigyelő rendszer kiépítése, kiemelt hangsúlyt fektetve a kastélyra és parkjára. Ezt 
természetesen a teljes terepülésre kiterjedően kell megvalósítani. Ezzel párhuzamosan fel kell 
újítani a településrészen lévő közterületeket, közparkokat, illetve bővíteni a meglévő 
szolgáltatásokat. A tervek között szerepel egy piaccsarnok építése, amely a falusias lakókörnyezet 
fejlesztésébe jól illeszkedik. 
 
A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 
Kisterenye a település gazdaságának fejlesztése szempontjából egy nagyon fontos helyszín, hiszen 
itt helyezkedik el az Ipari park, illetve több kisebb ipari terület is. Az ipari park vonatkozásában 
egyértelmű a feladat. Annak érdekében, hogy minél több betelepülő vállalkozás legyen 
infrastrukturális fejlesztéseket kell végezni, illetve meg kell teremteni a kapacitásnövekedés 
feltételeit. Ugyanakkor a városvezetésnek fel kell mérni a már itt lévő cégek munkaerőpiaci 
igényeit, és ehhez alkalmazkodva átalakítani az oktatás rendszerét. Amennyiben ez párhuzamosan 
meg tudna valósulni, a munkahelyteremtés is elindulhatna. 
Mindezek mellett fel kell mérni a kisebb ipari területek állapotát és el kell kezdeni azok 
rekultiválását, vagy akár rendbetételét, újra élesztését. 
   
A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 
A turizmus szempontjából kiemelt szerepe van Kisterenyének, hiszen a területén helyezkedik el a 
Györky-Solymossy kastély, illetve a kastélypark. Ennek a tervek szerint kétirányú hasznosítása is 
megtörténhet, hiszen a kastély, mint műemlék felújításával egy vonzó turisztikai célpont lehet, 
ugyanakkor a terület közösségi célú hasznosítása is meg tud valósulni, a kastály parkjának 
fejlesztésével. A terület kaphat kulturális funkciókat (szabadtéri színház; kertmozi; rendezvény, 
fesztivál helyszín; kiállító tér; helyi népszokások, cigány és nem cigány kultúra interaktív 
bemutatása), oktatási funkciót, vagy akár alkotótér is lehet. 
A területen vannak ma már használaton kívüli vasútvonalak, amelyek turisztikai szempontból 
szintén hasznosíthatóak, hiszen a nyomvonal csodálatos természeti környezetben halad, amelyek 
mentén kerékpárutak létesülhetnek. 
 
Humánszolgáltatások közvetlen és infrastrukturális fejlesztése az „Élhető város” megteremtése 
érdekében 
A humánszolgáltatások tekintetében a településrészen lévő kulturális, oktatási és szociális 
intézmények tartalomfejlesztése, illetve infrastrukturális felújítása valósulhat meg. A kastély 
területén működik a művelődési ház egyik tagintézménye, egy óvoda és egy bölcsőde, rendelkezik 
sportteleppel, illetve a katolikus egyházi fenntartású intézmények is itt találhatóak. Ezek 
mindegyike vonatkozásában elképzelhető valamilyen fejlesztés.   
 
Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 
A városrészben a KSH által meghatározott lehatárolások alapján 3 szegregátum is található, illetve 
legalább 3 olyan terület is van, amely a lakosságszám alapján nem nevezhető szegregátumnak, 
azonban az egyes mutatók elérik a szegregációs értékhatárt. Mindenképpen a mélyszegénységben 
élők felzárkóztatására, illetve azok integrálására kell fektetni a hangsúlyt, különböző szociális 
programok beindításával. Nagyon kedvezőtlen, hogy az említett szegregátumok szinte körülveszik 
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a kastélyt, és a kastélyparkot, amelyeknek így rendkívüli módon megnehezül a turisztikai célú 
hasznosítása.    
 

1.2.2. Nagybátony 
 
Nagybátony vonatkozásában az alábbi tematikus célok kerültek megfogalmazásra, amelyek a 
célrendszer tematikáját követik: 
 
I. A településrészek integrációjának megteremtése 
FIZIKAI 

 A helyi közlekedés fejlesztése (utak, kerékpárutak, buszközlekedés fejlesztése) 

 Településrészek közötti összeköttetés megteremtése több ütemben 
TÁRSADALMI 

 A történelmileg elkülönülő városrészek lakosságának közelítése egymáshoz – kulturális 
különbségek csökkentése 

 Civil szervezetek együttműködésének elősegítése – Civil kerekasztal megalakítása 

 A településről elszármazott sikeres művészek, üzletemberek, tanárok rendszeres 
találkozójának megszervezése 

II. A városi funkciók erősítése, infrastrukturális ellátottság  javítása 

 Közparkok, közterek létrehozása a jelenleg beépítetlen területeken 

 Belterületi kerékpárutak építése 

 Térfigyelő kamerák elhelyezése a közbiztonság növelése érdekében 

 Városrészek közötti sétálóút építése 

 Zagyva part beépítése 

 Megújuló energiára épülő komplex, települési szintű energetikai fejlesztések 
III. A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 

 Ipari park fejlesztése, kapacitásának kihasználása,  

 Új vállalkozások betelepülésének ösztönzése (Informatikai ipar, High Tech ipar 
megteremtése) 

 Meglévő vállalkozások együttműködésének fokozása, klaszterek alakítása 

 Összhangba hozni az oktatást a piaci (munkaerőpiaci) igényekkel 

 Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Erdőgazdálkodásban, és faiparban rejlő lehetőségek kihasználása 

 Könnyűipari (fém-, műanyag-, textilipar)cégek  betelepülésének támogatása 
IV. A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 

 Maconkai tó fejlesztése a horgászturizmus érdekében 

 Turisztikai jellegű kerékpárút létrehozása (vasútvonalak mentén, a térség egyéb turisztikai 
attrakcióval együttműködve, azokat bekapcsolva) 

V. Humánszolgáltatások közvetlen és infrastrukturális fejlesztése az „Élhető város” megteremtése 
érdekében 

 Betelepült vállalkozások számára vonzó középiskolai oktatásban szerezhető képzettségek, 
képesítések kialakítása a településen 

 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése, felújítása 

 Óvoda felújítások megvalósítása 

 Új szenvedélybeteg ellátó építése 
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VI. Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

 Közmunka-programok hatékonyabb kihasználása 

 Szociális bérlakás építési program indítása  

 Mélyszegénységben élők felzárkóztatását segítő programok megvalósítása 

 A munkaerőpiacra való visszajutást segítő képzések megvalósítása 
 
A Nagybátonyi városrészben a célrendszer minden eleme megjelenik, mint fejlesztési irány, hiszen 
itt található a legtöbb közintézmény, vannak gazdasági területek, illetve turisztikai attrakciók is. 
Annak, hogy minden városi funkció megtalálható a településrészen – hasonlóan a kisterenyei 
városrészhez – történelmi okai annak, hiszen Nagybátony is nagyon sokáig különálló település volt. 
Ugyanakkor itt is hátrányként jelentkezik, a települési széttagoltság, hiszen minden fejlesztés 
tekintetében meg kell, hogy jelenjen a városrészek közelítésének igénye is. Éppen ezért nem 
különálló fejlesztési területként kell kezelni ezt a városrészt sem, hanem a Bátonyterenyei 
fejlesztési célok részeként. 
 
A településrészek integrációjának megteremtése 
A településrészek közelítése tekintetében ugyanaz mondható el, mint a Kisterenyei városrész 
vonatkozásában. Az egyik oldalról meg kell teremteni a fizikai összeköttetést, amely Nagybátony 
tekintetében is hasonló módon képzelhető el, mint Kisterenyén, tehát a 23. számú és a 21. számú 
főútvonalak elkerülő szakaszainak megépítésével. Nagybátony esetében annyival kedvezőbb a 
helyzet, hogy a jelenlegi Városháza előtt Kisterenye irányába, már egy rövid szakasz elkészült az 
összekötő útból. A társadalom oldaláról megközelítve a kérdést, a Nagybátonyiak esetében is 
elmondható, hogy erősíteni kell a bátonyterenyei identitást az emberekben, a több tucat civil 
szervezet együttműködését pedig ösztönözni kell, illetve segíteni a működésüket.   
 
A városi funkciók erősítése, infrastrukturális ellátottság javítása 
Bátonyterenye tekintetében ebben a városrészben található a legtöbb városi funkció. 
Mindenképpen cél a két városrész közelítése egymáshoz, ami egyben azt is jelenti, hogy a jelenlegi 
városháza épületétől északra kell bővíteni, illetve kialakítani az új városközpontot, de a meglévő 
városi funkciókat is fejleszteni szükséges. Kisterenyéhez hasonlóan Nagybátony is rendelkezik 
olyan közterekkel, közparkkal, amely megújításra szorul. Itt található a „Zagyvapart” elnevezésű 
településrész, amelyet szintén ki lehetne alakítani egy pihenőövezetté. Mindezekhez kapcsolódóan 
a Kisterenye tekintetében említett térfigyelő rendszert itt is ki lehet építeni. 
A városi funkciókhoz tartozik megújuló energiát használó napelem park kiépítése, amely az 
önkormányzati intézmények energiaellátását tudja költséghatékonyabbá tenni. Ennek is ebben a 
városrészben van létjogosultsága, hiszen itt található a legtöbb intézmény. 
 
A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 
A Nagybátonyi városrészen Ipari park minősítésű terület nincs, azonban szép számmal vannak ipari 
területek, amelyen működő vállalkozások vannak. A két legnagyobb – Bátonyterenyei 
vonatkozásban is – a Viessmann, és a Mátra Fűtőber Kft., amelyek a 21-es számú fűót és a 
vasútvonal közötti területen települtek le. A városvezetés célja, hogy fejlesztésre kerüljön a 
textilipar, illetve a mezőgazdasági jellegű feldolgozó ipar. Bátonyterenyén nincsenek jó 
termőterületek a gabonanövények számára, azonban konzerválható, vagy savanyítható zöldségek, 
gyümölcsök termesztését meg lehet próbálni. 
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A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 
Ebben a városrészben található a település másik kiemelt turisztikai attrakciója, a Maconkai-
víztározó. A nevéből is látható, hogy nemcsak turisztikai szempontból, hanem vízügyi szempontból 
is funkciója van a tónak, azonban évek óta, mint horgásztó is hasznosításra kerül. A horgásztó-
helyi, megyei, sőt országos rendezvényeknek is otthont ad évről-évre, azonban ahhoz, hogy igazán 
vonzó turisztikai célponttá váljon felújításokra, és legfőképpen szolgáltatásfejlesztésekre van 
szükség. Mindezt össze lehet kötni turisztikai célú kerékpárút építésével a tó körül. 
  
Humánszolgáltatások közvetlen és infrastrukturális fejlesztése az „Élhető város” megteremtése 
érdekében 
Mind az oktatási, mind pedig a szociális ellátások terén elmondható, hogy Nagybátonyban 
koncentrálódnak legjobban ezek az intézmények. Éppen ezért a célrendszerben megfogalmazott 
fejlesztési területek az itt található intézményeket érintik a leginkább. Egyik legnagyobb probléma, 
hogy az egészségügyi szakellátások a nőgyógyászaton, és a szemészeten kívül szinte teljesen 
hiányoznak. Nehezíti a probléma megoldását, hogy az egészségház jelenlegi formájában nem is 
alkalmas arra, hogy ezeket a szakrendeléseket ide lehessen hozni, hiszen a második emeleten már 
a Kistérségi Szociális Központ működik, így vagy bővíteni kell, vagy egy teljesen új épületet építeni. 
Mutatkozik igény a településen családi napközi létrehozására, vagy egy új szenvedélybetegek 
ellátásával foglalkozó intézményre. 
Ezen a településrészen található több óvoda, általános iskola, középiskola, és művészeti iskola is. 
Ezek legnagyobb része megérett az infrastrukturális, leginkább energetikai felújításokra, de 
természetesen az oktatáshoz kapcsolódó tartalomfejlesztési lehetőségeket is ki kell tudni használni 
az elkövetkezendő időszakban. 
     
Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 
Nagybátony területén két szegregátum található, amelyek közül az egyik több mint 200 fős 
lakónépesség számmal rendelkezik. A szegregációval veszélyeztetett területen pedig közel 500 fő 
lakik. Itt is a mélyszegénységben élők felzárkóztatására kell fektetni a hangsúlyt, amelyen belül a 
munkahelyteremtés, az oktatás, valamint a lakhatási körülmények javítása a három legfontosabb 
feladat.  
 

1.2.3. Szorospatak 
 
Szorospatak vonatkozásában az alábbi tematikus célok kerültek megfogalmazásra, amelyek a 
célrendszer tematikáját követik: 
 
I. A településrészek integrációjának megteremtése 
FIZIKAI 

 A helyi közlekedés fejlesztése (utak, kerékpárutak, buszközlekedés fejlesztése) 
TÁRSADALMI 

 A történelmileg elkülönülő városrészek lakosságának közelítése egymáshoz – kulturális 
különbségek csökkentése 

III. A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 

 Felsőoktatási intézményekkel való együttműködés egy kutatási központ létrehozása 
érdekében 

 Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Erdőgazdálkodásban, és faiparban rejlő lehetőségek kihasználása 
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IV. A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 

 Szorospataki ifjúsági tábor újraélesztése 
VI. Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

 Közmunka-programok hatékonyabb kihasználása 

 Szociális bérlakás építési  program indítása  

 Mélyszegénységben élők felzárkóztatását segítő programok megvalósítása 

 A munkaerőpiacra való visszajutást segítő képzések megvalósítása 
 
Szorospatak Bátonyterenye legdélebbi területe, amely tulajdonképpen a bányászatnak köszönheti 
létrejöttét. Ebből következően a bányászat megszűnésével ez a településrész is egyre jobban 
elnéptelenedett. Mára a statisztikai adatok alapján már csak mintegy 37 fő lakik ezen a 
településrészen. Az itt élők nagy része az alacsony presztízsű lakosság körébe tartozik.  
Szorospatak vonatkozásában a fentebb megfogalmazott stratégiai célok tekintetében nem 
beszélhetünk minden célterület jelenlétéről. Ennek egyik oka, a Bátonyterenyétől való viszonylag 
nagyobb fizikai távolság, amelynek eredményeképpen sem a települési integráció, sem a városi 
funkciók erősítése, közintézmények hiányában pedig a humánszolgáltatások fejlesztése sem jöhet 
szóba a településrész céljai vonatkozásában. Másik ok a kicsi, és folyamatosan csökkenő 
lakosságszám, amely miatt a városrész fejlesztése több szempontból sem lenne megtérülő. A 
fentiek okán az alábbiakban csak a fejlesztéssel szempontjából releváns stratégiai célok mentén 
kerülnek bemutatásra a településrészi célok. 
  
A településrészek integrációjának megteremtése 
Szorospatak esetében a települési integráció két oldalról közelíthető meg. Egyrészt jelentheti a 
fizikai integrációt, amelynek azonban a településtől való viszonylag nagy távolság miatt a 
megtérülése nem igazolható. Másrészt jelentheti a társadalmi integrációt, amely tekintetében el 
kell dönteni a városvezetésnek, hogy az itt lakók felzárkóztatását, és életkörülményeinek javítását, 
vagy Bátonyterenye más településrészeire való integrálását szorgalmazza. Rövidtávon 
mindenképpen szükséges az itt élők lakhatási körülményeinek javítása, és munkalehetőségek 
biztosítása az itt élők számára. 
 
A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 
Gazdasági szempontból Szorospatak a „bányakorszakban” volt igazán jelentős, ám a bányák 
bezárásával fokozatosan elveszítette gazdasági jelentőségét is a terület. A mai viszonyok 
ismeretében a városvezetés gazdasági szempontból úgy tudja elképzelni a terület hasznosítását, 
hogy valamiféle kutatási központ jönne létre, – szoros együttműködésben valamelyik felsőoktatási 
intézménnyel – amely a betelepülő high-tech, informatikai ipar számára fejlesztene új 
technológiákat. Mindennek először az infrastrukturális feltételeit kell megteremteni, majd ezt 
követően kerülhet sor a funkció, és az együttműködés kiépítésére.  
 
A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 
Szorospatak leginkább kihasználható adottságai közé tartozik a csodálatos természeti környezet. 
Mindennek kihasználását nagyban segíti, hogy a területen található egy ifjúsági tábor, illetve a 
hozzá tartozó sportpálya, amely hosszú éveken keresztül működött. Mára a tábor bezárt, azonban 
turisztikai célú hasznosítása folyamatosan szóba kerül. Itt is elsősorban felújítási munkákra lenne 
szükség, illetve ki kell dolgozni egy turisztikai szempontból jól eladható programcsomagot. A 
területen még a kiszolgáló létesítmények büfé, fogadó, kereskedelmi egység épületei is 
megtalálhatóak. 
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Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 
Szorospatakon a lakásállomány száma 18 db lakás. Ez a szám legnagyobb részt a Nagyszarisznyó 
nevű részen, valamint az Alsó- és Felső Katalin telepen található épületekből tevődik össze. A 
helyzetfeltáró munkarészből adatai alapján kiderült, hogy az alacsony komfortfokozatú, vagy 
komfort nélküli lakások száma kiugróan magas 90% fölötti.  Mindezek mellé társul, hogy az itt élők 
közel 70%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. Ilyen mutatókkal kézenfekvő, hogy 
Szorospatak tekintetében a legfontosabb cél a mélyszegénységben élők felzárkóztatása. 
Mindenképpen törekedni kell a városvezetésnek arra, hogy az itt élők legalább a 
közfoglalkoztatásban helyet tudjanak kapni, illetve a munkaérő piaci elhelyezkedésük 
támogatására képzési programokba is be kell őket vonni. 
 

1.2.4. Szúpatak 
 
Szúpatak vonatkozásában az alábbi tematikus célok kerültek megfogalmazásra, amelyek a 
célrendszer tematikáját követik: 
 
I. A településrészek integrációjának megteremtése 
FIZIKAI 

 A helyi közlekedés fejlesztése (utak, kerékpárutak, buszközlekedés fejlesztése) 
TÁRSADALMI 

 A történelmileg elkülönülő városrészek lakosságának közelítése egymáshoz – kulturális 
különbségek csökkentése 

III. A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 

 Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Erdőgazdálkodásban, és faiparban rejlő lehetőségek kihasználása 
IV. A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 

 Tematikus utak kialakításának támogatása (Szupatak településrész bevonásával) 

 Szúpatakon található palócházak skanzen jellegű fejlesztése 
VI. Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

 Közmunka-programok hatékonyabb kihasználása 

 Szociális bérlakás építési program indítása  

 Mélyszegénységben élők felzárkóztatását segítő programok megvalósítása 

 A munkaerőpiacra való visszajutást segítő képzések megvalósítása 
 
Szúpatak Szorospatakhoz hasonlóan a történelmi városrészektől egy távolabb eső településrész a 
21. számú főúttól nyugatra. A lakosságszám tekintetében sem sokkal nagyobb, mint Szorospatak, 
mintegy 65 fő lakik 42 lakásban. Ez a településrész azonban már nem a bányászatnak köszönheti 
létét, hiszen itt a mai napig tájházak találhatóak, és egy evangélikus templom is van Szúpatakon. A 
fejlesztési célok tekintetében itt sem beszélhetünk az összes stratégiai cél relevanciájáról. A 
kitörési pontot a turizmus jelentheti a városrész számára. 
  
A településrészek integrációjának megteremtése 
Hasonlóan Szorospatakhoz Szúpatak esetében sem lehet reális cél a távolság miatt a fizikai 
integráció. A társadalmi integráció tekintetében a városvezetés döntése alapján itt is szóba jöhet 
egy szociális bérlakás program, amelynek eredményeképpen az itt élőknek fokozatosan jobb 
lakhatási körülményeket lennének biztosítva.  
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A városi funkciók erősítése, infrastrukturális ellátottság javítása 
A városi funkciók tekintetében fontos lenne, hogy a Szúpatakra vezető, jelenleg erőteljesen 
leromlott állapotú a Zrínyi Miklós utcából leágazó bevezető útszakasz felújításra kerüljön. Ezen túl 
a településrészen fejlesztése inkább a turisztikai célú fejlesztéseket kell szolgálnia.  
 
A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 
A településrészen nincs semmilyen ipari, gazdasági vállalkozás. Az itt élők inkább csak 
mezőgazdasági jellegű gazdálkodást folytatnak, ily a gazdasági szempontú fejlesztések nem 
jöhetnek szóba. 
 
A turizmus fejlesztése a meglévő adottságok kihasználásával 
Szúpatak területén még a rendszerváltás előtti időkben is több tájjellegű palócház volt 
megtalálható. Mára ez a szám kb. egy tucat épületre szűkült le, de a meglévők így is értékesek 
lehetnek turisztikai szempontból. Természetesen az épületeket fel kellene újítani, a környezetet is, 
mintegy skanzen szerűen kialakítani, valamint az egyes épületekben helytörténeti kiállításokat, 
esetleg interaktív turisztikai attrakciókat kellene létrehozni.  
A településrész idegenforgalmának másik mozgató rúgója a közelben lévő Szentkút lehet, ahol már 
régóta jól működő szakrális turizmus van jelen. Ebbe a rendszerbe lehetne bekapcsolni Szúpatakot, 
részévé tenni a Szentkútra vezető tematikus zarándoklatnak. Fel kellene újítani az itt lévő 
Evangélikus templomot, illetve a már említett skanzen kialakításával a Szentkúti zarándoklatnak 
egy érdekes állomása lehetne Szúpatak is.  
    
Humánszolgáltatások közvetlen és infrastrukturális fejlesztése az „Élhető város” megteremtése 
érdekében 
Szúpatakon az evangélikus templomon kívül nincs közintézmény, így a humánszolgáltatások 
fejlesztése sem a területre koncentrál.  
 
Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 
Szúpatakon a 30%-os szegregációs mutatót elérő terület van, azonban az itt élők száma nem éri el 
az 50 őt, így nem beszélhetünk, sem szegregátumokról, sem veszélyeztetett területekről. 
Mindezek ellenére a mélyszegénységben élők felzárkóztatására tett intézkedések ki kell, hogy 
terjedjenek az itt élő emberekre is. Magas az itt élők között a gazdaságilag nem aktív, illetve 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, illetve a lakások is alacsony 
komfortfokozatúak. Mindezekkel összefüggésben elsősorban a közfoglalkoztatásban való 
részvételt, és a munkaerőpiacra való visszajutást segítő képzéseken való részvétel lehet fontos az 
itt élőknek, valamint a lakhatási körülmények javítását kell segíteni.  
 

1.2.5. Külterületek 
 
A Külterületek vonatkozásában az alábbi tematikus célok kerültek megfogalmazásra, amelyek a 
célrendszer tematikáját követik: 
 
III. A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 

 Mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar fejlesztése 

 Erdőgazdálkodásban, és faiparban rejlő lehetőségek kihasználása 
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VI. Esélyegyenlőség biztosítása, a mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

 Közmunka-programok hatékonyabb kihasználása 

 Mélyszegénységben élők felzárkóztatását segítő programok megvalósítása 

 A munkaerőpiacra való visszajutást segítő képzések megvalósítása 
 
A külterületek vonatkozásában is nagyon alacsony lakosságszámról beszélhetünk, mindössze 48 fő. 
Az itt élők többnyire a mezőgazdaságban dolgoznak. A településrész KSH által megadott mutatóit 
vizsgálva meglepő, hogy annak ellenére, hogy az alacsony komfortfokozatú lakások aránya magas, 
az itt élők között alacsony a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, illetve 
magas a foglalkoztatottak száma. Szembetűnő, hogy a Szorospataki és a Szúpataki városrészekhez 
viszonyítva magas a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is. Valószínűsíthető, hogy a 
külterületeken élők között magas számban vannak azok, akik tudatosan költöztek a városi 
környezettől távolabb eső külterületre. 
 
A város gazdasági potenciáljának erősítése, munkahelyteremtés érdekében 
A gazdasági célok tekintetében, a városvezetés a külterületekkel összefüggésben az 
erdőgazdálkodást említette, mint olyan adottságot, amelyet a jelenleginél nagyobb mértékben 
kellene hasznosítani. Ezzel párhuzamosan meg lehetne teremteni a kitermelt fa feldolgozására 
épülő iparágakat is. 
Mindezek mellett a rendelkezésre álló mezőgazdasági területeken, olyan növények termesztését 
lehetne megvalósítani, amelyekre feldolgozóipar épülhet (pl: savanyítás, aszalás, konzerválás stb) 
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
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2.1. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL 

 
A városvezetés az akcióterületek kijelölésénél szeretett volna reagálni minden – a célrendszerben 
megjelölt fejlesztési területre, ezért funkcióbővítő, szociális célú, turisztikai célú, és gazdasági akció 
területeket is megjelölésre kerültek. A szociális célú akcióterületek centrumát természetesen a 
szegregátumok adják. A funkcióbővítő akcióterület a történelmileg kialakult két nagyobb 
városrészt öleli fel. A turisztikai célú akcióterületek száma a legnagyobb, amelynek egyik oka, hogy 
a turizmus lehet az egyik kitörési pont a város életében, a másik, hogy a turisztikai attrakciók 
térben elkülönülve helyezkednek el egymáshoz képest. Gazdasági célú akcióterületként a 
városvezetés döntése alapján a teljes település megjelölésre került, amelynek oka a gazdasági 
területek széttagoltsága. Azért nem jelölhető ki egy vagy két gazdasági célú akcióterület, mert 
több kisebb is található a teleülésen szétszórtan. A 21-es főút és a Zagyva közötti területen van a 
legnagyobb kiterjedése gazdasági övezeti besorolású területeknek, de a Chorin telep északi részén, 
és a Kisterenyei városrész több részén is találhatók ilyen területek. A teljes település egyetlen 
gazdasági célú akcióterületként való megjelölését az is indokolja, hogy a fejlesztési célok is 
kétirányúak, vannak olyan területek, ahol további fejlesztéseket kell megvalósítani, illetve vannak 
olyan barnamezős területek, amelyeket rekultiválni kell.     
 
Bátonyterenyén az alábbi akcióterületek kijelölése történt meg: 
 
1. Szociális célú városrehabilitáció akcióterületei 

 Kisterenye városrész 
Nagybátonyi városrész 
 
2. Funkcióbővítő városrehabilitációval érintett akcióterületek  

 Kisterenye városrész 

 Nagybátonyi városrész 
 
3. Gazdasági célú akcióterület 
 
4. Turisztikai célú akcióterületek lehatárolása 

 Kastély és környezete akcióterület 

 Maconkai víztározó akcióterület 

 Szorospatak akcióterület 

 Szúpatak akcióterület 
 
Az egyes akcióterületek bemutatását az alábbiak szerint adjuk meg. 
 

2.1.1. Szociális célú városrehabilitáció akcióterületei 
 

2.1.1.1. Kisterenye városrész 
 
A kisterenyei városrészben 3 szegregátum is található, amelyek térben is közel helyezkednek el 
egymáshoz. Mindhárom szegregátum viszonylag kis népességszámmal rendelkezik, ezért is 
indokolt volt egy akcióterületbe sorolások. A legrosszabb mutatókkal a 3. számú szegregátum 
rendelkezik, ahol a lakhatási körülmények, a foglalkoztatottsági mutatók, és a végzettséggel 
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kapcsolatos mutatók is elmaradnak a többi szegregátumtól. A terület szociális célú akcióterületté 
minősítését az is indokolja, hogy közvetlen szomszédságában van a kastélynak, amelynek ilyen 
környezetben rendkívül megnehezedik a turisztikai célú hasznosítása.       
Ezen akcióterület utca szintű lehatárolását az alábbiak szerint adjuk meg: 
Várhegy út mindkét oldala a Dankó útig déli irányba - Dankó út mindkét oldala - Népkert út 
mindkét oldala lefelé - Árpád út mindkét oldala - Rákóczi út mindkét oldala - Ady Endre út - Kúria 
út - Rákóczi út mindkét oldala a Vasút útig - Vasút út mindkét oldala  - Népkert mindkét oldala   
 

Az akcióterület térképi lehatárolása az alábbi: 

 
 
 

2.1.1.2. Nagybátonyi városrész 
 
Ezen akcióterület a legnagyobb lakosságszámú szegregátumot, az 1. szegregátumot foglalja 
magába, amely többnyire falusias lakóövezetnek minősül. Az alkotmány utca, illetve a 
településrész belső területei csak szegregációval veszélyeztetett területek, tehát a 30%-os mutató 
jellemző, míg a Lengyendi út, és a kifelé eső utcák már valódi szegregátumok. Az akcióterület nagy 
kiterjedése miatt a mutatók vegyes képet mutatnak. Jellemzően a településről kifelé haladva egyre 
rosszabbak a lakhatási körülmények, és a foglalkoztatási mutatók, illetve nő a roma etnikumhoz 
tartozók száma. A felzárkóztatás mindenképpen komplex programok indításával, vagy 
párhuzamosan futó több problémára is megoldást jelentő programok indításával valósítható csak 
meg. 
Ez az utca szintű lehatárolás gyakorlatilag megegyezik az 1. szegregátum lehatárolásával. 
Park út - Béke út - Petőfi út - Alkotmány út - Hősök útja mindkét oldala - Lengyendi út mindkét 
oldala - Felső telep mindkét oldala - Mátrai út északkeleti és délnyugati része - Szondy úttól 
Nyárjas út mindkét oldala kelet felé - Nyárjas út - Szondy út - Petőfi út - Dózsa György út 
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Az akcióterület térképi lehatárolása az alábbi: 

 
 
 

2.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitációval érintett akcióterületek 
  
A városvezetés döntése alapján a történelmileg kialakult városszerkezetet figyelembe véve 2 db 
funkcióbővítő városrehabilitációs akcióterület került kijelölésre. Mindenképpen célként 
fogalmazódott meg, hogy a funkcióbővítő városrehabilitációval érintett projektek is szolgálják a 
városrészek közelítését egymáshoz, ezért a Kisterenyei és a Nagybátonyi (Maconka) akcióterület 
térben is közel van egymáshoz.  
A Nagybátony és Kisterenye között húzódó, jelenleg be nem épített terület miatt a két település 
közötti közlekedés meglehetősen nehézkes, a 21. sz. főúton, kerülővel oldható meg. A 
településrészek között nem csupán fizikai jellegű a távolság: infrastrukturális, kulturális 
különbségek is mutatkoznak közöttük. A két akcióterület kijelölését az indokolja, hogy mind a 
Kisterenyei, mind pedig a Nagybátonyi városrészen megvannak azok a városi funkciók, illetve 
intézmények, amelyek fejlesztése időszerű. Ugyanakkor meg kell tudni valósítani, olyan 
projekteket is, amelyek egy egységes városközpont kialakítását segítik elő.  
 

2.1.2.1. Kisterenye városrész 
 
A Kisterenyei akcióterület magába foglalja a településrész régi városközpontját, és a kastély körüli 
területeket. Mindenképpen cél a városrészek közelítése egymáshoz, azonban itt is szükséges a 
zöldterületek felújítása, a városi funkciók erősítése, valamint a már meglévő jelenleg is működő 
intézmények fejlesztése.   
Ezen akcióterület utca szintű lehatárolását az alábbiak szerint adjuk meg: 
József Attila út 21-es Főút Csentel út közötti szakasza - Csentel út – Zrínyi Miklós út a Bástya utcáig 
– 21-es út Bajcsy Zsilinszki és Zagyva út közötti terület – Erzsébet út – Zrínyi út 23-as főutat érintő 
szakasza- Rákóczi út a Piac útig – Piac út – Arany János út a Deák Ferenc útig – Deák Ferenc út- a 
21-es főút és Dobó út közötti terület a Jázmin úttal bezárólag  
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Az akcióterület térképi lehatárolása az alábbi: 

 
 
 

2.1.2.2. Nagybátonyi városrész 
 
Hasonlóan a Kisterenyei városrészhez itt is cél a társadalmi identitás erősítése, ugyanakkor a 
Nagybátonyi városrészen is egy városiasabb, modernebb városképet kell kialakítani. Az 
akcióterület része a mai városháza, illetve az attól délre található, az ózdi út két oldalán található 
közintézmények, sportlétesítmények, és a szolgáltató szektor épületei. A kisterenyei és 
nagybátonyi alközpontok fontos funkciót látnak el, azonban a mai városközpontnak és közvetlen 
környezetének szükséges a legvonzóbb, legszélesebb körű szolgáltatásokat felvonultatnia.  
Ezen akcióterület utca szintű lehatárolását az alábbiak szerint adjuk meg: 
Városház utca – Kossuth Lajos utca – Kossuth Lajos utcától délre a Vasút mellett az Üzemi útig – 
Ózdi út sporttelep melletti szakasza – Sporttelep területe – Rózsavölgyi út – Molnár Sándor út – 
Budai Nagy Antal út - Ózdi út mindkét oldala a Maconkai Vörösmarty utcáig – Mátra lakótelep 
területe a Városház utcáig 
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Az akcióterület térképi lehatárolása az alábbi: 

 
 

2.1.3. Gazdasági célú akcióterület 
 
A gazdasági célú akcióterület vonatkozásában a városvezetéssel egyeztetve a teljes település 
akcióterületként került megjelölésre. Ennek indokoltságát az adja, hogy Bátonyterenye rendelkezik 
egy Ipari park minősítésű gazdasági övezettel, azonban a többi ipari-gazdasági területe a település 
több pontján, több településrészen helyezkedik el, nincs tömbösen megjelenő nagyobb gazdasági 
terület. Ezek a gazdasági övezetek infrastrukturális kiépítettsége vegyes, vannak elhanyagolt 
barnamezős területek, és vannak működő, de fejlesztésre szoruló gazdasági övezetek. 
Természetesen a vezetés számára is prioritást élvez az Ipari park további fejlesztése, de fontos a 
barnamezős területek rekultiválása, vagy a kisebb területek infrastruktúrájának javítása is. A 
fentiek okán az utcaszintű lehatárolás sem releváns, hiszen a teljes település gazdasági célú 
akcióterületnek minősül.  
      

2.1.4. Turisztikai célú akcióterületek lehatárolása 
 

2.1.4.1. Kastély és környezete akcióterület 
 
A kastély és környezte turisztikai, és rendezvény központ is lehet egyben. A legfontosabb feladat a 
kastély és a park funkciójának (akár többnek is) kialakítása, üzleti szempontok és a gazdasági 
fenntarthatóság figyelembevételével. Hosszútávon valós értéket kell termelni a város és az ott élők 
számára. Úgy kell kialakítani koncepciót, hogy az minden korosztály számára hasznos legyen, a 
helyi lakosok magukénak tudják érezni, de akár országosan ismert attrakció válhasson belőle.  
Olyan attrakciót szükséges bemutatni, amely országosan ismerté teheti a helyszínt. Ilyen lehet, ha 
a kastélyban valamilyen tematikus program valósul meg. 
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Nem csak attrakciókban, hanem rendezvényekben is érdemes gondolkozni. Vannak már jó 
gyakorlatok, pl. palóc napok. 
Az akcióterület lehatárolását az alábbiak szerint adjuk meg: 
Vasút út északon a Dankó útig – a Kastély-park területe – Népkert területe – Kastély kert területe – 
délen a Rákóczi út – Szent István út – árpád út mindkét oldala – Temető utca mindkét oldala  
 

 
 

2.1.4.2. Maconkai víztározó akcióterület 
 
Horgászok körében népszerű, országosan jegyzett terület. Erre az alapra lehet építkezni további 
rendezvényekkel, versenyekkel. A tó infrastruktúráját és a szállás lehetőségeket kell fejleszteni. A 
horgászaton kívül turisztikailag értékes lehet a Maconkai városrész falusias jellege is.  
Az akcióterület lehatárolása jelenti a teljes Maconkai-víztározó területét. Észak-keleten egészen a 
23. számú főút vonaláig tart, míg nyugati határa az Ózdi út. 
 

 
 

2.1.4.3. Szorospatak akcióterület 
 
Szorospatak turisztikai vonzerejét egyértelműen a festői természeti környezete adja. Ezt 
felismerve a területen még a rendszerváltás előtti időben létrehoztak egy ifjúsági tábort, ami 
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nagyon jól működött egészen a bányászat megszűnéséig. Ezt követően a Szorospataki 
településrész elnéptelenedésével fokozatosan leépült a tábor is. Megmaradt viszont a már említett 
csodálatos környezet, amelynek okán a városvezetés úgy gondolja, hogy igenis életre lehet kelteni 
a régi ifjúsági tábort.  
Szorospatak egy másik, sok embert vonzó területen is kiinduló központ lehet. Több vadásztársaság 
is működik a járásban, az együttműködés megteremtésével nagyobbra nőhet ez a szegmens, 
amelyhez több, jó minőségű szálláshelyre van szükség a környéken. A várossal összekötő út, a 
tábor, és a terület is teljes felújításra szorul.  
Az akcióterület utcaszintű lehatárolásáról nem beszélhetünk, hiszen a teljes Szorospatak 
településrész az akcióterület része, amely a térképen az alábbiak szerint kerül ábrázolásra: 
 

2.1.4.4. Szúpatak akcióterület 
 
Szúpatak, mint turisztikai akcióterület kijelölését az indokolja, hogy a településrészen található egy 
evangélikus templom, valamint palóc tájjellegű házak. A Szúpataki akcióterület nem önálló 
turisztikai attrakciót képezne, hanem a Szentkúti zarándoklatnak lehetne részévé tenni. Úgy 
gondoljuk, hogy Szentkút közelsége, illetve egy tematikus útvonalba való becsatlakozás lehetősége 
meg tudja teremteni a vallási turizmus alapjait. Mindezekhez kapcsolódóan a palóc tájházak 
felújításával egy skanzen jellegű turisztikai attrakciót is ki lehet alakítani, ami tovább fokozhatja az 
idegenforgalmi vonzerejét a területnek. 
Az akcióterület utcaszintű lehatárolásáról itt sem beszélhetünk, hiszen a teljes Szúpatak 
településrész az akcióterület része, amely a térképen az alábbiak szerint kerül ábrázolásra: 
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2.2. AZ EGYES AKCIÓTERÜLETEKEN A MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLŐ FEJLESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ 

JELLEGŰ BEMUTATÁSA, A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE 
 

2.2.1. Szociális célú városrehabilitáció akcióterületei 
 

2.2.1.1. Kisterenye városrész 
 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, rövid 
célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel 
érintett tematikus 
cél 

Milyen SWOT 
elemzés által feltárt 
körülményre reagál 
a fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Szociális 
városrehabilitáció, 
épített környezet 
minőségi felújítása, 
hátrányos helyzetű 
lakosság 
életkörülményeinek 
javítására és 
társadalmi kohézió 
építésére, 
Kisterenyei 
ügyfélszolgálat 

2016.március-
2017. december 

150 A pályázat 
koncepciója készül 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 
élők helyzetének 
javítása 
 

Rossz állapotú 
szegregációs 
területek jelenléte 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Közmunka 
programok 
megvalósítása 

2015-2019 200 Folyamatos a 
közmunka 
pályázatok 
megjelenésével 
párhuzamosan 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 
élők helyzetének 
javítása 

Munkahelyteremtés 
a 
mélyszegénységben 
élők számára 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Alapkompetencia 
és 
kulcskompetencia 
képzési programok 
indítása   

2015-2019 50 Folyamatos a 
képzési programok 
indításával 
párhuzamosan 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 
élők helyzetének 
javítása 

Mélyszegénységben 
élők elhelyezkedési 
esélyeit javító 
intézkedések  

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Kerékpárút építése 
a szegregált 
területeken  

2017. április – 
2017. október 

50 A pályázat 
koncepciója készül 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 
élők helyzetének 
javítása 

A 
mélyszegénységben 
élők integrációjának 
megvalósítása 

 
2.2.1.2. Nagybátonyi városrész 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, rövid 
célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által feltárt 
körülményre reagál 
a fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - Tölgyfa 
óvoda vizesblokk 
felújítás és festési 
munkái 

2016 május - 
augusztus 

20 Előzetes 
árajánlatok 
bekérése 
folyamatban 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Felújításra szoruló 
nevelési-oktatási 
intézmények  

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Közmunka 
programok 
megvalósítása 

2015-2019 200 Folyamatos a 
közmunka 
pályázatok 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 

Munkahelyteremtés 
a 
mélyszegénységben 
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megjelenésével 
párhuzamosan 

élők helyzetének 
javítása 

élők számára 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Alapkompetencia 
és 
kulcskompetencia 
képzési 
programok 
indítása   

2015-2019 50 Folyamatos a 
képzési programok 
indításával 
párhuzamosan 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 
élők helyzetének 
javítása 

Mélyszegénységben 
élők elhelyezkedési 
esélyeit javító 
intézkedések  

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Kerékpárút 
építése a 
szegregált 
területeken  

2017. április – 
2017. október 

50 A pályázat 
koncepciója készül 

VI. Esélyegyenlőség 
biztosítása, a 
mélyszegénységben 
élők helyzetének 
javítása 

A 
mélyszegénységben 
élők integrációjának 
megvalósítása 

 
2.2.2. Funkcióbővítő városrehabilitációval érintett akcióterületek 

  
2.2.2.1. Kisterenye városrész 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, rövid 
célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által feltárt 
körülményre reagál a 
fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Városi parkok 
kialakítása, fásítási 
program 

2017. március 
május 

30 A 
településrendezési 
dokumentumok 
módosítása elindult 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 

Leromlott állapotú 
közterületek 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Híd a helyi 
identitás és 
kohézió 
megerősítésére 

2015-2019 45 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

I. A településrészek 
integrációjának 
megteremtése 
 

Bátonyterenyei 
identitás erősítése 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda 
korszerűsítés és 
létszámbővítés a 
II. János Pál Pápa 
Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola 
Bátonyterenyei 
Tagintézményében 

2017 március-
május 

100 Előzetes 
árajánlatok 
bekérése 
folyamatban 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Felújításra szoruló 
nevelési-oktatási 
intézmények 

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - 
Napsugár óvoda 
felújítási 
munkálatai 

2018 március-
április 

30 Előzetes 
árajánlatok 
bekérése 
folyamatban 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Felújításra szoruló 
nevelési-oktatási 
intézmények 

5. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Családi napközi 
kialakítása 

2018.július-
augusztus 

25 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Humánszolgáltatások 
fejlesztésének 
szükségessége 
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6. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Nappali melegedő 
létrehozása 

2018. május – 
július 

25 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Humánszolgáltatások 
fejlesztésének 
szükségessége 

 
2.2.2.2. Nagybátonyi városrész 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, rövid 
célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által feltárt 
körülményre reagál a 
fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Városi parkok 
kialakítása, fásítási 
program 

2018. március – 
május 

30 A 
településrendezési 
dokumentumok 
módosítása elindult 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 
 

Leromlott állapotú 
közterületek 

2. Bátonyterenyei 
Rendőrkapitányság 

Bátonyterenyei 
Rendőrkapitányság 
épületének 
energetikai 
korszerűsítése 

2018-szeptember 
- november 

48 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 
 

Energiahatékonysági 
fejlesztések 
szükségessége 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Híd a helyi 
identitás és 
kohézió 
megerősítésére 

2015-2019 45 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

I. A településrészek 
integrációjának 
megteremtése 
 

Bátonyterenyei 
identitás erősítése 

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Szenvedélybeteg 
ellátó központ 
kialakítása  

2018. április-
június 

45 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Humánszolgáltatások 
fejlesztésének 
szükségessége 

5. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - Csupafül 
óvoda felújítási 
munkálatai 

2019. március-
május 

50 Előzetes 
árajánlatok 
bekérése 
folyamatban 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Felújításra szoruló 
nevelési-oktatási 
intézmények 

6. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - Őzike 
óvoda felújítási 
munkálatai 

2018. július-
augusztus 

50 Előzetes 
árajánlatok 
bekérése 
folyamatban 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Felújításra szoruló 
nevelési-oktatási 
intézmények 
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2.2.3. Gazdasági célú akcióterület 
 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, 
rövid célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel 
érintett tematikus 
cél 

Milyen SWOT 
elemzés által 
feltárt 
körülményre 
reagál a fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Ipari Park 
összekötő út 

2016. április - 
augusztus 

480 Engedélyezési 
eljárás alatt, 
engedély kiadása a 
következő 
hetekben várható, 
megval tanulmány 
elkészült 

III. A város 
gazdasági 
potenciáljának 
erősítése, 
munkahelyteremtés 
érdekében 
 

Településen belüli 
összekötő utak 
hiánya 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Iparterület 
kialakítása  

2017. január -
2018. december 

1778 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

III. A város 
gazdasági 
potenciáljának 
erősítése, 
munkahelyteremtés 
érdekében 
 

Gyenge 
infrastruktúrával 
ellátott ipari 
területek 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Városi 
barnamezős 
terület, 
rozsdaövezet 
komplex 
rehabilitációja 
funkcióváltása, 
a települési 
struktúrába 
való 
integrációjuk 
előmozdítása 

2018. január – 
2019. augusztus 

880 Barnamezős 
területek felmérése 
előkészítés alatt 

III. A város 
gazdasági 
potenciáljának 
erősítése, 
munkahelyteremtés 
érdekében 
 

Barnamazős ipari 
területek jelenléte 

4. Gazdasági 
társaságok – 
Bátonyterenye 
Város 
önkormányzata 

Szociális 
Gazdasági 
Inkubátor ház 
létesítése 

2019. május-
december 

400 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

III. A város 
gazdasági 
potenciáljának 
erősítése, 
munkahelyteremtés 
érdekében 

Komplex ipari-
gazdasági 
fejlesztések 

5. Viessmann Kft. Viesmann Kft. 
technológiai 
fejlesztése 

2017. február-
november 

200 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

III. A város 
gazdasági 
potenciáljának 
erősítése, 
munkahelyteremtés 
érdekében 

Munkahelyteremtő 
magánberuházások 

 
2.2.4. Turisztikai célú akcióterületek  

 
2.2.4.1. Kastély és környezete akcióterület 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, rövid 
célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel 
érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által 
feltárt 
körülményre 
reagál a 
fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Gyürky-Solymossy 
kastély és parkjának 
turisztikai célú 
hasznosítása I. 

2016. március - 
május 

400 Megvalósíthatósági 
tanulmány készült 

IV. A turizmus 
fejlesztése a 
meglévő 
adottságok 

A kastély 
turisztikai 
hasznosításának 
kihasználása 
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ütem - kastélypark 
rehabilitáció 
(zöldfelület 
rehabilitáció 
keretében)  

kihasználásával 
 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Gyürky-Solymossy 
kastély és parkjának 
turisztikai célú 
hasznosítása II. 
ütem - a 
kastélyparkban és a 
szintén parkban 
lévő elhanyagolt 
épületek 
rehabilitációja a 
városi közösségek 
részére közösségi 
terek létrehozása  

2015. 
szeptember – 
2016 február 

500 Megvalósíthatósági 
tanulmány készült 

IV. A turizmus 
fejlesztése a 
meglévő 
adottságok 
kihasználásával 
 

A kastélypark, 
mint közösségi 
tér hasznosítása 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Gyürky-Solymossy 
kastély és parkjának 
turisztikai célú 
hasznosítása - 
turisztikai attrakció 

2016. május – 
2017. augusztus 

500 Megvalósíthatósági 
tanulmány készült 

IV. A turizmus 
fejlesztése a 
meglévő 
adottságok 
kihasználásával 
 

A kastély 
turisztikai 
hasznosításának 
kihasználása 

 
Az épületek és a park felújítása után a következő funkciók képzelhetőek el a komplexum területén:  

 kulturális funkciók 

 szabadtéri színház 

 kertmozi  

 rendezvény, fesztivál helyszín 

 kiállító tér (pl. Szabó család gyűjteménye, képeslap gyűjtemény)  

 helyi népszokások, cigány és nem cigány kultúra interaktív bemutatása 

 oktatási funkció 

 alkotótér 

 közösségi tér 

 egy bányász olimpia 

 gyógynövények és füvek hete 

 vadászok hétvégéje 

 klasszikus sport versenyek:  

 futás 

 tájékozódási futás 

 gyaloglás 

 kerékpár 

 rally 

 motor 
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2.2.4.2. Maconkai víztározó akcióterület 
 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, rövid 
célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel 
érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által 
feltárt 
körülményre 
reagál a 
fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Családbarát 
horgászparadicsom 
és aktív ökopark 
Maconkán, a 
Mátra lábainál 

2017. július – 
2018. július 

482 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

IV. A turizmus 
fejlesztése a 
meglévő 
adottságok 
kihasználásával 
 

Horgászturizmus 
fejlesztése 

 
2.2.4.3. Szorospatak akcióterület 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés elnevezése, 
rövid célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel 
érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által 
feltárt 
körülményre 
reagál a 
fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

A Szorospataki 
ifjúsági tábor 
felújítása, és 
szolgáltatásfejlesztése 

2017.március – 
2017 július  

50 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

IV. A turizmus 
fejlesztése a 
meglévő 
adottságok 
kihasználásával 
 

Szorospatak 
rehabilitációja 

 
A tábor több funkciós lehet: 
Egész évben: 

 kutatók szálláshelye 

 tréning helyszín 

 rendezvények, sportesemények kiszolgálója, bázisa 
Turista szezonban: 

 egyéni turisták szállása 

 öko-, kerékpáros, és lovas turizmus központja, ahol mindent megkaphat egy helyen az 
odalátogató 

Nyáron:  

 gyerek táboráztatás 

 osztálykiránduló csoportok fogadása 
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2.2.4.4. Szúpatak akcióterület 
 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, 
rövid célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel 
érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által 
feltárt 
körülményre 
reagál a 
fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Palóc 
skanzen 
kialakítása 
Szúpatakon 

2017. július - 
december 

50 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

IV. A turizmus 
fejlesztése a 
meglévő 
adottságok 
kihasználásával 
 

Szúpatak 
turisztikai 
potenciáljának 
kihasználása 

2. Evangélikus 
egyház 

A Szúpataki 
Evangélikus 
Templom 
felújítása 

2017. július - 
december 

50 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

IV. A turizmus 
fejlesztése a 
meglévő 
adottságok 
kihasználásával 
 

Vallási turizmus 
kialakítása 
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2.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE 

 
2.3.1. Szociális célú városrehabilitáció akcióterületei 

 
2.3.1.1. Kisterenye városrész 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Szociális 
városrehabilitáció, 
épített környezet 
minőségi felújítása, 
hátrányos helyzetű 
lakosság 
életkörülményeinek 
javítására és társadalmi 
kohézió építésére, 
Kisterenyei 
ügyfélszolgálat 

2016.március - 
2017. december 

Európai Unió 
- TOP 

150 100 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Közmunka programok 
megvalósítása 

2015-2019 Hazai forrás 200 100 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Alapkompetencia és 
kulcskompetencia 
képzési programok 
indítása   

2015-2019 Európai Unió 
– EFOP; Hazai 
forrás 

50 100 

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Kerékpárút építése a 
szegregált területeken  

2017. április – 
2017. október 

Európai Unió 
- TOP 

50 100 

 
2.3.1.2. Nagybátonyi városrész 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége (millió 
forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - Tölgyfa 
óvoda vizesblokk 
felújítás és festési 
munkái 

2016 május - 
augusztus 

Európai 
Unió - TOP 

20 100 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Közmunka 
programok 
megvalósítása 

2015-2019 Hazai forrás 200 100 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Alapkompetencia és 
kulcskompetencia 
képzési programok 
indítása   

2015-2019 Európai 
Unió – 
EFOP; Hazai 
forrás 

50 100 

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Kerékpárút építése a 
szegregált 
területeken  

2017. április – 2017. 
október 

Európai 
Unió - TOP 

50 100 
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2.3.2. Funkcióbővítő városrehabilitációval érintett akcióterületek 
  

2.3.2.1. Kisterenye városrész 
 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Városi parkok 
kialakítása, fásítási 
program 

2017 március május Európai 
Unió - TOP 

30 100 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Híd a helyi identitás 
és kohézió 
megerősítésére 

2015-2019 Európai 
Unió - EFOP 

45 100 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda korszerűsítés 
és létszámbővítés a II. 
János Pál Pápa 
Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola 
Bátonyterenyei 
Tagintézményében 

2017 március-május Európai 
Unió - TOP 

100 100 

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - Napsugár 
óvoda felújítási 
munkálatai 

2018 március-április Európai 
Unió - TOP 

30 100 

5. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Családi napközi 
kialakítása 

2018.július-augusztus Európai 
Unió - EFOP 

25 100 

6. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Nappali melegedő 
létrehozása 

2018. május – július Európai 
Unió - EFOP 

25 100 

 
2.3.2.2. Nagybátonyi városrész 

  

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Városi parkok 
kialakítása, fásítási 
program 

2018. március – 
május 

Európai 
Unió - TOP 

30 100 

2. Bátonyterenyei 
Rendőrkapitányság 

Bátonyterenyei 
Rendőrkapitányság 
épületének energetikai 
korszerűsítése 

2018. szeptember 
- november 

Hazai forrás 48 100 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Híd a helyi identitás és 
kohézió megerősítésére 

2015-2019 Európai 
Unió - EFOP 

45 100 

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Szenvedélybeteg ellátó 
központ kialakítása  

2018. április-
június 

Európai 
Unió - EFOP 

45 100 

5. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - Csupafül 
óvoda felújítási 
munkálatai 

2019. március-
május 

Európai 
Unió - TOP 

50 100 

6. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Óvoda felújítási 
program - Őzike óvoda 
felújítási munkálatai 

2018. július-
augusztus 

Európai 
Unió - TOP 

50 100 
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2.3.3. Gazdasági célú akcióterület 
 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége (millió 
forint) 

Támogatás 
intenzitása (%) 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Ipari Park 
összekötő út 

2016. április - augusztus Európai Unió 
- TOP 

480 70 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Iparterület 
kialakítása  

2017. január -2018. 
december 

Európai Unió 
- TOP 

1778 70 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Városi 
barnamezős 
terület, 
rozsdaövezet 
komplex 
rehabilitációja 
funkcióváltása, 
a települési 
struktúrába 
való 
integrációjuk 
előmozdítása 

2018. január – 2019. 
augusztus 

Európai Unió 
- TOP 

880 100 

4. Gazdasági 
társaságok – 
Bátonyterenye 
Város 
önkormányzata 

Szociális 
Gazdasági 
Inkubátor ház 
létesítése 

2019. május-december Európai Unió 
- TOP 

400 70 

5. Viessmann Kft. Viesmann Kft. 
technológiai 
fejlesztése 

2017. február-
november 

Európai Unió 
- GINOP 

200 50 

 
2.3.4. Turisztikai célú akcióterületek lehatárolása 

 
2.3.4.1. Kastély és környezete akcióterület 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Gyürky-Solymossy 
kastély és parkjának 
turisztikai célú 
hasznosítása I. ütem 
- kastélypark 
rehabilitáció 
(zöldfelület 
rehabilitáció 
keretében)  

2016. március - május Európai 
Unió - TOP 

400 100 
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2. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Gyürky-Solymossy 
kastély és parkjának 
turisztikai célú 
hasznosítása II. ütem 
- a kastélyparkban és 
a szintén parkban 
lévőelhanyagolt 
épületek 
rehabilitációja a 
városi közösségek 
részére közösségi 
terek létrehozása  

2015. szeptember – 
2016 február 

Európai 
Unió - TOP 

500 100 

3. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Gyürky-Solymossy 
kastély és parkjának 
turisztikai célú 
hasznosítása - 
turisztikai attrakció 

2016. május – 2017. 
augusztus 

Európai 
Unió - TOP 

500 100 

 
2.3.4.2. Maconkai víztározó akcióterület 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Családbarát 
horgászparadicsom és 
aktív ökopark Maconkán, 
a Mátra lábainál 

2017. július – 2018. 
július 

Európai 
Unió - TOP 

482 100 

 
2.3.4.3. Szorospatak akcióterület 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

A Szorospataki ifjúsági tábor 
felújítása, és 
szolgáltatásfejlesztése 

2017.március – 
2017 július  

Európai 
Unió - 
TOP 

50 100 

 
2.3.4.4. Szúpatak akcióterület 

 

Ssz. 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés elnevezése 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
forrása 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió forint) 

Támogatás 
intenzitása 
(%) 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Palóc skanzen 
kialakítása 
Szúpatakon 

2017. július - 
december 

Európai 
Unió - TOP 

50 100 

2. Evangélikus 
egyház 

A Szúpataki 
Evangélikus Templom 
felújítása 

2017. július - 
december 

Európai 
Unió - EMVA 

50 100 
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2.4. AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL 

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA CÉLJAIHOZ 
 
A teljes településre vonatkozó, - akár több akcióterületet is érintő beruházás is van a városvezetés 
terveiben. Ezek között megkülönböztetünk úgynevezett hálózatos projekteket, amelyek több 
egymáshoz kapcsolódó azonos jellegű fejlesztéseket tartalmaznak. A horizontális projektek sem 
köthetőek konkrét akcióterülethez, ezek általában valamilyen humán, képzési, szoft elem 
fejlesztésére vonatkoznak. Megkülönböztetünk továbbá olyan fejlesztéseket, amelyek sem 
akcióterülethez nem köthetőek, sem pedig hálózatos, vagy horizontális projektek.  
A hálózatos projektek vonatkozásában az egyik legfontosabb, hogy megépüljenek a Kisterenyei és 
a Nagybátonyi városrész közötti összekötő utak, illetve a gazdasági területekhez vezető utak. A 
település közmű kiépítettsége jónak mondható, azonban a közvilágítás korszerűsítése már 
időszerű. A horizontális elemek közé sorolhatóak a társadalmi kohéziót erősítő projektek. 
Mindezeken felül nagyon fontos lenne, hogy megvalósuljon egy megújuló energiára épülő komplex 
energetikai korszerűsítés a településen. Ilyen lehet egy vízerőmű, vagy naperőmű kialakítása. 
Önálló projektként jelentkezik egy új egészségház kialakítása.   
 

Sorszám 
Fejlesztés 
megvalósítója 

Fejlesztés 
elnevezése, rövid 
célja 

Fejlesztés 
megvalósításának 
időtartama (év, 
hónap) 

Fejlesztés 
bekerülési 
költsége 
(millió 
forint) 

Fejlesztés 
előkészítettségének 
foka 

Fejlesztéssel érintett 
tematikus cél 

Milyen SWOT 
elemzés által 
feltárt 
körülményre 
reagál a fejlesztés 

1. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Településen 
belüli összekötő 
utak létesítése 

2018. május- 
november 

120 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 

Településrészek 
közelítése 
egymáshoz 

2. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Buszjárat 
beindítása a 
város körül 

2017. 
szeptember 

30 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 

Lakossági igények 
megjelenése, 
Városrészek 
közelítése 
egymáshoz 

3. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Hivatásforgalmú 
kerékpárutak 
létesítése 
Bátonyterenyén 

2018. augusztus-
november 

60 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

I. A településrészek 
integrációjának 
megteremtése 
 

Településrészek 
közelítése 
egymáshoz 

4. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Egészségház 
kialakítása a 
Kisterenyei 
városrészben 

2017. március- 
2018. december 

299 Az egészségháznak 
megfelelő ingatlan 
kijelölésre került, 
az ingatlant meg 
kell vásárolni és a 
források 
rendelkezésre 
állása esetén 
megkezdődhet a 
terveztetés 

V. 
Humánszolgáltatások 
közvetlen és 
infrastrukturális 
fejlesztése az „Élhető 
város” 
megteremtése 
érdekében 

Szakellátások 
hiánya az 
egészségügyben 

5. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Társadalmi 
együttműködést 
erősítő helyi 
képességfejlesztő 
komplex 
KÖZÖSSÉGI TÉR 
LÉTREHOZÁSA 

2015 november - 
2017 december 

25 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

I. A településrészek 
integrációjának 
megteremtése 
 

Közösségi 
kohéziót erősítő 
közösségi tér 
létrehozása 

6. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Vízerőmű 
kialakítása a 
Zagyván 

2019. március-
július 

450 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 

Környezetvédelmi 
beruházások 
megvalósítása 
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7. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Naperőmű 
létrehozása 

2019.május-
augusztus 

600 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 
 

Környezetvédelmi 
beruházások 
megvalósítása 

8.  Települési Civil 
Szervezetek 

CLLD projekt 
indítása 

2016. június-
október 

15 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

I. A településrészek 
integrációjának 
megteremtése 
 

Közösségi 
kohéziót erősítő 
projektek 
megvalósítása 

9. Civi Települési Civil 
Szervezetek 

Civil szervezetek 
eszközbeszerzése  

2016. május 10 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

I. A településrészek 
integrációjának 
megteremtése 
 

Közösségi 
kohéziót erősítő 
közösségi tér 
létrehozása 

10. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Smart City 
szemléletű 
projektek 
indítása 

2017.január-
2019. december 

250 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 
 

Modern 
közszolgáltatások 
elérése 

11. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Csapadékvíz 
elvezető 
rendszer 
fejlesztése 

2018. április-
augusztus 

200 Ötlet szinten áll, 
konkrét előkészítési 
munkák nem 
történtek 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 
 

Fejlesztésre 
szoruló települési 
infrastruktúra  

12. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenye 
közvilágításának 
korszerűsítése 

2017. május- 
július 

200 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 
 

Fejlesztésre 
szoruló települési 
infrastruktúra 

13. Bátonyterenye 
Város 
Önkormányzata 

Térfigyelő 
rendszer 
kialakítása 
Bátonyterenyén 

2017. 
szeptember-
október 

25 A pályázat 
koncepciója 
előkészítés alatt 

II. A városi funkciók 
erősítése, 
infrastrukturális 
ellátottság  javítása 
 

Közbiztonság 
növelését 
szolgáló 
beruházások 
megvalósítása 
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
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Mindenekelőtt is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szegregációs problémák nem köthetők egy-
egy településhez, vagy régióhoz, hanem országos jelenségről beszélhetünk. Így, amikor a 
szegregáció csökkentésével kapcsolatos intézkedések, stratégiák kidolgozásával foglalkozunk, 
tudatosítanunk kell, hogy a probléma kezelésére nem alkalmazhatunk csupán helyi megoldásokat, 
magasabb szintű, komplex látásmódra van szükségünk. Bátonyterenye vezetése folyamatosan 
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a szegregációs folyamatokat megállítsa, de ha reálisan 
szemléljük a problémát, látnunk kell, hogy a szegregátumok megszüntetésére az elkövetkező 
néhány éven belül nincs lehetőség. A valódi cél a szegregátumok kiterjedésének, illetve a 
szegregációs mutatóknak a csökkentése lehet. A városvezetésen kívül igazán jelentős lépést csak 
központi kormányzati intézkedésekkel lehet tenni. 
Bátonyterenyén a 2011. évi népszámlálás adatai alapján 5 szegregátum található. Fontos 
megjegyezni, hogy a szegregátumok száma a 2001. évi Népszámláláshoz viszonyítva nőtt.1 A 
szegregátumok közül 3 a kisterenyei városrészen, 2 pedig a nagybátonyi városrészen helyezkedik 
el. Ezeken felül vannak az úgynevezett szegregációval veszélyeztetett területek, amelyekből több is 
található a KSH adatai alapján. 
Jelen program célja, hogy a szegregátumok területén több szempontból megközelített – 
infrastrukturális, soft, stb. – integrációs intézkedéseket kell véghezvinni. 
Mivel már leszögeztük, hogy jelen állás szerint a szegregátumok teljes megszüntetésére, 
felszámolására nincs lehetőség, jelen programban ennek lehetőségét sem vizsgáljuk. 
Az anti-szegregációs programunk két célcsoportra épül: elsősorban azt gondoljuk, hogy alulról 
építkező rendszerben érhetünk el eredményeket, így elsődleges célcsoportnak a 0-14 éves 
korosztályt vesszük; másodsorban pedig nagyon fontos számításba vennünk a 15-59 éves, aktív 
korúak csoportját is, mint a beavatkozások lehetséges célcsoportját. Ezen célcsoportokat az alábbi 
szempontok alapján azonosítottuk be:  

 alacsony iskolázottság – ez megjelenik a tekintetben is, hogy nagyon magas a 
szegregátumokban a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya az aktív korúakon belül, 

                                                      
1 Megjegyzendő, hogy a 2001. és a 2011. évi népszámlálási adatok alapján számított szegregációs 
mutató KSH általi értékelésében eltérés mutatkozik az alábbiak szerint: 2001. évi népszámlálási 
adatok alapján a szegregációs mutató értékelése: Azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, 
ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. Amennyiben a 
mutató értéke meghaladta az 50%-ot abban az esetben a terület szegregátumnak, míg 40-49%-os 
szegregációs mutató érték között a terület szegregációval veszélyeztetett területnek volt 
minősítve. 2011. évi népszámlálási adatok alapján a szegregációs mutató értékelése: A fenti 
számítási módhoz képest eltérést jelent, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 10. számú 
melléklete szerint a Járásszékhely város, így Bátonyterenye település esetében amennyiben a 
szegregációs mutató értéke eléri, illetve meghaladja a 35%-ot abban az esetben a terület már 
szegregátumnak minősül, míg 30-34%-os szegregációs mutató esetén a településrész 
szegregációval veszélyeztetett területnek minősül. 
 

3.1. A SZEGREGÁCIÓ MÉRSÉKLÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK (A 

TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTŐ ÉS AZ EGYES SZEGREGÁTUMOKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSEK, 
PROGRAMOK MEGHATÁROZÁSA) 
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valamint úgy is, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya minimális, a 3. és a 4. 
szegregátumban ez az érték 0! 

 nagyon magas a munkanélküliség, ezen belül is a tartós munkanélküliség 

 a szegregátumok lakosságának nagy aránya hátrányos helyzetű 

 támogatásokból, segélyekből élők magas aránya 

 pozitív minta híján, a továbbtanulásra való hajlandóság hiánya 

 a szegregátumok lakossága viszonylag kis számú lakásállománnyal rendelkezik, ezekben 
magas az egy négyzetméterre jutók száma 

 sok alacsony komfortfokozatú lakás található itt, valamint a lakások állapota kifejezetten 
rossz. 

 
Miután leszögeztük, hogy a meglévő szegregátumok teljes felszámolása jelen program keretein 
belül nem lehetséges, két minimum célt kell kiemelnünk: 1. ne alakuljon ki Bátonyterenyén új 
szegregátum, vagy szegregációval fenyegetett terület, 2. a meglévő szegregátumok területe, vagy 
lakosságszáma ne növekedjen. 
Tekintettel arra, hogy a meglévő szegregátumok mindegyike megközelítőleg ugyanazokkal a 
problémákkal rendelkezik, jelen program egyben tárgyalja őket, az intézkedések nem 
differenciálódnak az egyes szegregátumokra, csak abban az esetben, ha ez kifejezetten indokolt. 
 

3.1.1. Lakhatási integrációt biztosító eszközök 
 
A lakhatási integráció a szegregátumok lakókörnyezetének rehabilitációját jelenti. Elsődleges 
célként három pontot különíthetünk el: 1. a szegregátumok alacsony komfortfokozatú 
lakóingatlanai minőségének javítása, 2. az infrastruktúra fejlesztése, valamint 3. az egészségre 
káros hatások megszüntetése. A 4. szegregátum esetében a legrosszabbak a lakáskörülmények, 
ezért ebben a szegregátumban kiemelten fontos a lakások és a lakókörnyezet rehabilitációja. 
Az önkormányzat egyik kiemelt feladata lehet, hogy néhány éven belül egy felújítási alapot 
létrehozzon (vagy kormányzati segítséget igényeljen ehhez), amely segítségével közös 
összefogással elérhető, hogy a szegregált térségben lakók saját lakókörnyezetüket folyamatosan 
rendbe tudják tartani, megfeleljenek a város által diktált követelményeknek.  
A lakhatási integrációba be kell vonni a helyi vállalkozókat, a helyi – elsősorban roma – civil 
szervezeteket, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is. 
Az alábbi táblázat mutatja, milyen intézkedések kerülnek megfogalmazásra a lakhatási integráció 
tekintetében:  
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Felmerült probléma Cél megfogalmazása Tevékenység leírása 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Sok alacsony 
komfortfokozatú 
lakóingatlan jelenléte a 
szegregátumokban 

 Az ingatlanok állapotának javítása, 
elsősorban állami, pályázati és 
önkormányzati forrás igénybevételével 

 

 Nagyon fontos az ott lakókat 
érdekeltté tenni a lakások állapotának 
javításában 

 

 Szociális városrehabilitációs pályázat elkészítése és 
megvalósítása a város vezetése részéről 

 Önkormányzati felújítás alap létrehozása 

 Azok önkormányzati támogatása, akik saját forrásból 
kívánják fejleszteni ingatlanjukat, esetlegesen kedvezményes 
hitelkonstrukció kialakítása a hitelképesek részére 

 Szociális bérlakások építése 

2015-től folyamatosan 

A szegregátumok 
infrastruktúrája elmarad a 
városi átlagtól 

 Infrastrukturális beruházások 
megvalósítása elsősorban pályázati 
forrásból. 

 Útépítés, útfelújítás 

 Járdaépítés 

 Zöldfelületek, terek, parkok rendezése 

 Csapadékvíz elvezetés 

 Környezetszennyezés megszüntetése 

2015-től folyamatosan 
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3.1.2. Oktatási-nevelési integráció 
 
Az oktatási integráció kapcsán ütközik ki legjobban az a törekvés, miszerint alulról felfelé haladva 
lehetséges leginkább a szegregátumok lakosságának integrálása. A 0-14 éves korosztály 
tekintetében az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:  
 
ÓVODA - Stabil óvodáztatás megteremtése 
A roma, a hátrányos helyzetű, valamint a mélyszegénységben élő családok esetében elsősorban 
azt kell tudatosítani, milyen fontos a gyermek szempontjából, hogy 3 éves korban közösségbe 
kerüljön, óvodába írassák. Itt az intézményben azután a pedagógus feladata, hogy beazonosítsa a 
veszélyeztetett gyermekeket, akik így célzott, kiemelt gondoskodásban részesülhetnek. Szintén az 
intézmény feladata, hogy még a beíratás előtt felkészítő programokat, óvodai nyílt napokat 
szervezzenek, és a hátrányos helyzetű családok számára is vonzó alternatívává tegyék a 
gyermekeik óvodába való beíratását. 
 
ÁLTALÁNOS ISKOLA - Az iskolában való megfelelés a szegregátum lakosainak 
Az önkormányzatnak nemcsak célja, de kötelessége is biztosítani a nevelési és oktatási 
intézményekben a szegregációmentes oktatást és nevelést. Az oktatási integráció célja emellett az 
is, hogy egyrészt a különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek megfelelő fejlesztést 
biztosítson, másrészt szükséges megkülönböztetni tőlük a hátrányos szociális helyzetük miatt 
rosszabbul teljesítő gyermekeket, és részükre is a megfelelő segítséget nyújtani.  
Kiemelt cél, hogy minden tanuló végezze el az általános iskola nyolc osztályát – ez a szülők és a 
pedagógusok közös felelőssége. Figyelembe véve a szegregátumok erre irányuló mutatóit, ezen cél 
elérése már önmagában nagy siker lenne. Fontos azonban, hogy olyan oktatási programok jöjjenek 
létre, amelyek az általános iskolai tanulmányok sikeres elvégzését biztosítják a tanulók részére, azt, 
hogy a 8. osztályt elvégezve a diákok ne maradjanak funkcionális analfabéták. 
Mivel az aktív korú lakosság körében is nagy arányú azok száma, akik még az általános iskola 8 
osztályát sem végezték el, részükre is megfelelő programokat kell biztosítani ennek pótlására, a 
felnőttképzés keretein belül.  
 
KÖZÉPISKOLA - A továbbtanulás szorgalmazása 
Pozitív minta hiányában a szegregátumban lakó gyermekek számára egyáltalán nem alternatíva a 
továbbtanulás – hiszen sokak szülei sem végezték el még az általános iskolát sem. Ennek 
szorgalmazására irányuló programokkal, pályaorientációs tanácsadással, fórumokkal, amelyek a 
megfelelő célcsoportot a megfelelő módon megszólítva, a nekik megfelelő tanácsokkal tudnak 
szolgálni, eredményeket érhetünk el a továbbtanulási mutatók javításában. Öt éven belül a 
középfokú végzettséggel rendelkezők 20%-os növekedésének elérése reális célként tűzhető ki a 
szegregátumokban. Összefüggésben a gazdasági programmal különösen fontos, hogy a fiatalok 
versenyképes szakmákban szerezzenek végzettséget! 
 
FELSŐOKTATÁS - A tehetségesek kiszűrése 
Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a középiskolában sikeresen teljesítő, a 
szegregátumokban lakó fiatalok előtt megnyíljon az út a felsőoktatásba. Ez két részről 
támogatandó feladat:  
1. elsősorban meg kell találni a tehetséges fiatalokat, és vonzó alternatívaként állítani eléjük a 
továbbtanulás lehetőségét, az érzelmeikre hatni, kiugrási pontként mutatni be számukra a diploma 
megszerzését,  
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2. másodsorban, mivel a továbbtanulásnak nem csekély anyagi vonzata van, amelyet a 
szegregátumokban élő családok zöme nem tud előteremteni, nagyon fontos ezen fiatalok számára 
a megfelelő anyagi forrás biztosítása – akár egy speciális ösztöndíj alap létrehozása. 
 
Az oktatási integráció tekintetében az alábbi táblázat mutatja be az intézkedési lehetőségeket: 
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Felmerült probléma Cél megfogalmazása Tevékenység leírása 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

A hátrányos helyzetű, roma 
és mélyszegénységben élő 
családok nem íratják be 
óvodába gyermekeiket, 
vagy nem gondoskodnak a 
rendszeres óvodai 
látogatásról 

 Elérni, hogy őket is szívesen fogadják 
az intézmények, és a nevelők, 
pedagógusok érezzék annak súlyát, 
hogy ezek a gyermekek is fontosak. 

 

 A tartós, stabil óvodáztatás 
megteremtése 

 A szülők aktív bevonása a településen működő óvodákba 

 Nyílt napok 

 Személyes megkereséssel hatni a szülőkre 

 Rendszeres együttműködés a gyermekjóléti szolgálat, a 
védőnő és az óvoda között 

 A veszélyeztetett gyermekek minél hamarabbi felismerése, 
és megfelelő segítése 

2015-től folyamatosan 

Nem alakul ki iskolaérettség  A hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek időben és 
felkészülten menjenek iskolába 

 A gyermekek fejlesztése 2015-től folyamatosan 

A tanulási nehézségekkel 
küzdő és a szociálisan 
hátrányos helyzetük miatt 
rosszul teljesítő gyermekek 
megkülönböztetése 

 Felismerni, hogy esetlegesen a 
gyermek nem küzd tanulási zavarral, 
csupán az otthonában nincsenek 
biztosítva a tanulásra alkalmas 
körülmények 

 Tanulószobák kialakítása 

 Napköziben tartás 

 Egyéni fejlesztési tervek 

2015-től folyamatosan 

Nagy számú iskolai 
lemorzsolódás 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek iskolában való 
megtartása, valamint továbbtanulásuk 
szorgalmazása.  

 Pályaorientációs tanácsadások nyújtása 

 Ösztöndíj programok felkutatása 

 Példaképek állítása 

2015-től folyamatosan 

Rendkívül alacsony a 
felsőfokú végzettségű lakos 
a szegregátumokban 

 A diploma megszerzése, mint kiugrási 
lehetőség bemutatása mind a fiatalok, 
mind a szüleik számára. 

 Pályaorientációs tanácsadások nyújtása 

 Ösztöndíj programok felkutatása 

 Példaképek találása 

2015-től folyamatosan 
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3.1.3. Az érintett lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerő-piaci integráció 

 
A minél magasabb szintű képzettség megszerzése kapcsán két aspektusból kell szemlélnünk a 
problémát, különválasztva a 0-14 éves korosztályt és a 15-59 éves, aktív korú korosztályt. 
Az első vonatkozásában – amint azt az előző pontokban már kifejtettük – elsődleges célunk, hogy 
minden gyermek végezze el az általános iskola 8 osztályát, majd motivációt kapjon a 
továbbtanulásra. 
Az aktív korúak esetében árnyalni kell a képet: az 1. szegregátumban (72,6 %) és a 3. 
szegregátumban (80,5 %) a legmagasabb a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, amely 
mutató magában foglalja azokat a személyeket is, akik feltehetően még a 8 általánost sem 
végezték el. Körükben is elsődleges célként fogalmazódik meg az általános iskola sikeres 
befejezésének ösztönzése, a lehetőség megteremtése. Enélkül ez a csoport teljesen esélytelen a 
munkaerő-piacon. Másodsorban célunk, hogy az aktív korú lakosság legalább néhány százaléka 
középfokú végzettséget szerezzen, szakképesítést, amely minőségi ugrást jelentene számukra a 
munkaerő-piaci részvételben.  
A településnek mindenképpen ki kell használnia a különböző pályázati lehetőségeket, amelyek 
különösen a két legfontosabb stratégiára, az általános iskola megszerzésére és a szakképzésre 
irányulnak. Ide sorolandóak lesznek a különböző EFOP-os pályázatok.  
 

3.1.3.1. A munkanélküli lakosok reintegrálása a munkaerő piacra 
 
A rendszeres jövedelemmel nem rendelkező aktív korú lakosok aránya a szegregátumokban, 
összességében mintegy 20 százalékponttal több, mint a városi átlag, 63,5%. A város vezetésének 
kiemelt célja az aktív korúak minél nagyobb százalékának a munkaerő-piacra való juttatása. Ez 
szorosan összefügg az előző pontban tárgyaltakkal, miszerint elsősorban képzési programokkal 
lehetséges az előremozdítás. Mindemellett fontos a lelki segítségnyújtás is, az alacsony státus 
lakosokat motiválttá kell tenni a munkavégzésben, el kell náluk érni, hogy a segélyből élés mellett 
vonzó alternatíva legyen a bérből, fizetésből élés is.  
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Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

52,3 34,8 23,7 29,7 37,5 44,2 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 
csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 2011-ben (7,8,9 kategóriájú 
foglalkoztatási 
főcsoportúak/foglalkoztatottak) 

50,4 78,7 44,4 77,8 73,3 63,2 



Bátonyterenye 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 

 
 

 

46 

 
Mivel a városfejlesztési stratégia intézkedéseivel szeretnénk a realitás talaján maradni, ezért 
nagyon fontos rávilágítani arra is, hogy ennyi, már motiválttá tett, kiképzett, de munkanélküli 
embert a településen belül nem tud elhelyezkedni, de a megyeszékhely, Salgótarján sem képes 
őket „felszívni”. Így más célokat is eléjük állíthatunk, az „elhelyeztetés” mellett. 
A szegregátumok aktív korú lakosságát motiválni kell a vállalkozóvá válás felé. Olyan helyi 
példaképeket – elsősorban roma, vagy hátrányos helyzetből induló vállalkozókat – kell eléjük 
állítani, akikre felnéznek, akiket elismernek, elfogadnak, képesek vele együttműködni. Sőt, 
továbbfejlesztve ezt a stratégiai pontot, kívánatos lenne egy tanácsadó szolgálat létrehozása, ahol 
ezekkel a vállalkozókkal közvetlen kapcsolatot is tudnak létesíteni a helyi fiatalok.  
A közeljövőben uniós forrás nyílik meg a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására, mely 
pályázat megírásában is segítségükre lehetne a tanácsadó szolgálat. 
A különböző intézkedési elképzeléseket az alábbiak szerint foglaljuk össze: 
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Felmerült 

problémák 
Azonnali, rövidtávú intézkedések Felelős 

Tervezett megvalósítás 
dátuma 

Forrás 

Alacsony iskolai 
végzettség 

 Lehetőség biztosítása az általános iskola nyolc osztályának 
megszerzésére, befejezésére 

 Szakmák elsajátítása, a munkaerő-piaci igényekkel 
összhangban 

 Pályázati lehetőségek kihasználása: fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása, EFOP pályázatok 

 Pályázati lehetőségek felkutatása 

 Előadások tartása, kiemelten a gyermekes szülők részére, a 
tanulás, továbbtanulás fontosságáról 

Polgármesteri Hivatal 
Munkaügyi központ 
Civil szervezetek, egyesületek 

2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 

Képzések, 
tanfolyamok 
biztosítása 

 A munkaerő-piacon használható szakmák megszerzése 

 Helyi roma vállalkozók segítségül hívása, tartsanak képzést 
a vállalkozások beindításáról, vállalkozói szemléletről 

Polgármesteri Hivatal 
Munkaügyi Központ 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 

Roma lakosság 
elfogadtatása a 
településen  

 Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 
civil szervezetekkel, hogy a kölcsönös elfogadtatás 
megvalósuljon 

 Együttműködést célzó programok kialakítása 

Polgármesteri Hivatal 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Civil szervezetek 
Családsegítő Szolgálat 

2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 

Megfelelő 
információáramlás 
hiánya 

 El kell érni, hogy a képzések, tanfolyamok, 
munkalehetőségek a lakosság minden rétegéhez 
eljussanak (szórólap, plakát, személyes megkeresés) 

 Különböző hirdetőtáblákon haználata 

Családsegítő Szolgálat 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 

Tartós 
munkanélküliek  
 
 
 

 Fokozott együttműködés kialakítása a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, a tartós munkanélküli romák munkaerő-
piacra történő visszavezetése érdekében 

 A helyi és a környező vállalkozókkal való kapcsolat felvétel, 
együttműködés kialakítása 

Polgármesteri Hivatal 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Munkaügyi Központ 

2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 

Sok rászorult marad 
segítség nélkül 

 Családsegítő Szolgálat (közszolgáltatás) kihelyezése a 
szegregátumokba 

 Gyakoribb családlátogatások 

Családsegítő Szolgálat 2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 

Szakképzetlen 
fiatalok 

 Továbbtanulás, illetve képzésekbe való bevonás 
szorgalmazása 

 Javítani a középfokú végzettséget szerzők arányát 

Polgármesteri Hivatal  
Családsegítő Szolgálat 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 
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GYES-ről visszatérő 
nők foglalkoztatása 

 Tanfolyamok, képzések felkutatása 

 Ezt követően a munkahelyen való elhelyezkedésre 
törekvés, részmunkaidős foglalkoztatási viszonyok 
kialakítása: például 4 órás állás kialakítása 

Családsegítő Szolgálat 
Munkaügyi Központ 

2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 

Munkahely 
megtartása 

 A folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen a 
foglalkoztatott és a Családsegítő Szolgálat között 

Családsegítő Szolgálat 2015-től folyamatosan Pályázati forrás, 
egyéb 
támogatások 
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3.1.4. Egyéb beavatkozási lehetőségek, intézkedési csoportok 
 

3.1.4.1. Szociális ellátórendszer  
 
Ebben a pontban elsősorban a családsegítő szolgálat, valamint a szociális ellátórendszer 
egyéb intézményeivel való együttműködést kell szorgalmazni. Mindenképp fontos, hogy ne 
csak akkor történjen meg a beavatkozás, amikor a segítségre rászoruló egyén vagy család 
felkeresi az intézményt, hanem a szociális szakembereknek kell gyakrabban meglátogatni a 
rászorultakat saját lakókörnyezetükben. Ehhez elképzelhető egy családgondozó segítő iroda 
kihelyezése a szegregátumokba, ahol bizonyos időközönként ügyfélfogadást tart a 
szakember.  
Mivel a szociális ellátórendszer kapacitása nem terjed ki minden család meglátogatására, 
ehhez együttműködést kell teremteni az óvodai, iskolai pedagógusokkal, és a gyermekjóléti 
szolgálattal.  
 

3.1.4.2. Egészségügyi programok 
 
A szegregátumok lakosaira jellemző, hogy – hasonlóan a szociális jellegű segítségkérés 
elmulasztásához – ritkán veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. El kell érni, hogy 
rendszeresen járjanak szűrésekre, és mindenkinek legyen háziorvosa. Be kell őket vonni a 
településen megrendezendő egészséggel kapcsolatos rendezvényekbe, előadásokba. Ennek 
a célnak a megvalósításához szoros együttműködésre van szükség a település háziorvosaival 
és védőnőivel. 
 

3.1.4.3. Közösségfejlesztő programok 
 
Természetesen nem csak az egészséges életmódot népszerűsítő, hanem minden 
rendezvényre, városnapra szükséges bevonni a szegregátumok lakosságát, akár azzal, hogy 
egy-egy ilyen rendezvényt az ő környezetükben, a szegregátum területén valósítsanak meg. 
Ezáltal például a roma közösség is bemutathatja saját kultúráját, hagyományait, motivációt 
kaphatnak az önszerveződésre. 
 

3.1.4.4. Vallási integráció 
 
Cél az is, hogy növekedjen a vallásos személyek száma, a vallásgyakorlók száma a 
szegregátumokban, és az a rossz tendencia, amely szerint a vallásgyakorlók száma 
folyamatosan csökken, megforduljon. 
Különös jelentősége van a szegregátumokban élők számára a vallásnak abból a szempontból, 
hogy a nehéz szociális helyzetben különös ereje lehet a vallásnak. 
 

3.1.4.5. Összefogás a hatékony együttműködésért a civil szervezetekkel, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal, helyi vállalkozókkal 

 
A településen lévő szociális problémák enyhítése, mérséklése csakis közös összefogással 
valósulhat meg, ezért mindenképpen szükséges a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 
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civilek, a vállalkozók közös összefogása, hogy a szegregátum lakóinak élethelyzete, 
munkához való viszonya, lakáskörülménye pozitív irányba változzon.  
Emellett az együttműködésnek ki kell terjednie arra az aspektusra is, hogy Bátonyterenyén, 
illetve a tágabb társadalomban is elfogadják a romákat, valamint hogy a romák is tegyenek 
azért, hogy a társadalmi folyamatokba be tudjanak illeszkedni. Ennek megvalósításához arra 
is szükség van, hogy a település nem szegregált területein élő lakosokat is bevonjuk az anti-
szegregációs program megvalósításába – például a szegregált területeken élők 
foglalkoztatásával, a feléjük irányuló megfelelő információáramlással, stb.  
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Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy amennyiben egy településen fejlesztésre kerül sor, 
amely közvetlenül nem érinti a szegregátum területét, annak kettős hatása lesz:  

 a fejlesztéssel érintett településrész valóban fejlődik, amelyből a teljes település 
lakossága részesülhet. 

 az adott településrész fejlesztésével közvetve tovább romlik a szegregátumok 
helyzete, még akkor is, ha az ott lakók is közvetve részesülnek a fejlesztés pozitív 
hatásaiból. 

A 2007-2013 között elérhető uniós támogatási rendszer pályázatai döntő része nem 
vonatkoztak a szegregátumok fejlesztéseire – ennek oka, hogy a szegregátumok ingatlanai 
lakóövezeti besorolásúak, kevés vállalkozásra alkalmas ingatlan, vagy szolgáltató egység 
található ezen a területen, míg a fejlesztések zöme ilyen jellegű volt. 
 
A település az alábbi intézkedésekkel kívánja a jövőben a fejlesztések szegregációs hatásait 
kivédeni: 

 a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban prioritás lesz a település számára, hogy 
amennyiben bármilyen lehetőség van a szegregátumok fejlesztésére, úgy a többi 
településrésszel szemben a szegregátumok tekintetében kíván uniós pályázatokat 
igénybe venni és megvalósítani (pl. egy útfejlesztésre vonatkozó pályázat esetében), 

 a település a saját forrásból megvalósuló beruházásai tekintetében prioritást kíván 
adni a szegregátumok területén megvalósuló beruházásoknak, 

 a város vezetése az önkormányzati fejlesztések esetében minden, nem a 
szegregátumban megvalósuló fejlesztés esetén a szegregátumokban párhuzamos, az 
alap fejlesztéssel összefüggő fejlesztéseket (főként soft jellegűeket) kíván 
végrehajtani (pl. polgármesteri hivatal infrastrukturális fejlesztése esetén a 
szegregátumokban egy információs kampány keretében ismertetésre kerül az alap 
fejlesztés, és annak eredményei, hatása, illetve az, hogy a szegregátumban élők 
hogyan vehetik igénybe a fejlesztéssel érintett szolgáltatásokat), 

 a város vezetése az önkormányzati fejlesztések esetében minden, nem a 
szegregátumban megvalósuló fejlesztés esetén egy rövid hatáselemzés formájában 
elemezni fogja a fejlesztés szegregátumokra gyakorolt hatását, és lehetőség szerint a 
fejlesztés szakmai tartalmába beépít olyan elemeket, amelyek pozitív kihatással 
lehetnek a szegregátumra. 

Bátonyterenye önkormányzata az intézkedések meghozatalára korlátok közé van szorítva. 
Ezek elsősorban anyagi jellegűek, hiszen önerőből a fejlesztéseket nem tudják megvalósítani, 
nem rendelkeznek belső forrással. A pályázati lehetőségek is korlátozottak, hiszen a legtöbb 
pályázat utófinanszírozott támogatást nyújt, az önkormányzat pedig nem tudja még ilyen 
formában sem finanszírozni a támogatás megérkezéséig a fejlesztéseket. 
A fizikai korlátai a fejlesztéseknek abban nyilvánulnak meg, hogy a szegregátumok és a 
szegregációval fenyegetett területek többsége külterületi részen található, míg a fejlesztési 
programok elsősorban a központi részekre irányulnak. 
  

3.2. A FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSÁNAK KIVÉDÉSÉRE HOZOTT INTÉZKEDÉSEK 
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Bátonyterenyén a szegregációs folyamatok negatív tendenciát mutatnak, jól bizonyítják ezt a 
2001-es és a 2011-es népszámlálás adatai, melyek szerint nőtt a szegregátumok száma és 
kiterjedése is. Ennek megváltoztatására született ez az anti-szegregációs program, melyben a 
település vezetése a következő intézkedéseket kívánja tenni. 
 

3.3.1. Társadalmi konszenzus 
 
Figyelembe kell venni, hogy csak összefogással, társadalmi párbeszéddel, és 
együttműködéssel tudunk megfelelő eredményeket elérni, így a városvezetés nemcsak a 
helyi civilekkel, az egyházakkal, a gazdasági társaságokkal, az oktatási-nevelési-egészségügyi 
intézmények képviselőivel kíván akciótervet kidolgozni, hanem a civil lakosság véleményét, 
együttműködését is várja. Cél, hogy minden résztvevő a maga lehetőségeihez mérten tegyen 
a szegregáció csökkentéséért, a szegregációs folyamatok megállításáért. Az egyeztetésben a 
városvezetés központi, koordinátor szerepet tölt majd be. 
 

3.3.2. Oktatáspolitika 
 
Nagyon fontos pontja az szegregációs folyamatok megállításának az oktatási integráció. A 
városvezetés tényleges esélyegyenlőséget kíván megvalósítani az oktatásban, a hátrányos 
helyzetű tanulók – legyen a hátrány akár szociális, akár a tanulási képességek hiánya – 
felzárkóztatására tesz erőfeszítéseket. Ezzel elérhető lesz, hogy a szegregátumok 
kedvezőtlen mutatószámai lassan megváltozzanak. 
A középfokú oktatási integrációt teszi lehetővé a speciális ösztöndíj rendszer. 
Látható, hogy az oktatási integráció csakis alulról építkező formában, felmenő rendszerben 
tud megvalósulni, csak ezzel tudunk sikereket elérni. 
 

3.3.3. Foglalkoztatáspolitika 
 
Az oktatási rendszer fejlesztésével a középfokú szakképzéseket sikeresen elvégző fiatalok 
nagyobb eséllyel találnak munkát, ezzel csökkenthető lesz a település munkanélküliségi 
rátája.  
A másodlagos munkaerőpiac – amelyet a közmunka képvisel elsősorban – minél több, a 
szegregátumokból kikerülő munkaerőt kíván foglalkoztatni, működő alternatívát kínálva 
ezzel nekik a segélyekből élés mellett. Cél az is, hogy a vállalkozásokban, amelyek a 
Bátonyterenyei Ipari Parkba kívánnak betelepülni, olyan ösztönző mechanizmusok 
kerüljenek beépítésre, amelyek előrevetítik a szegregátumokban élők alkalmazását. Cél, 
hogy olyan, nem gépiesített technológiát alkalmazó vállalkozások is be tudjanak települni, 
akiknek jelentős élő munkaerőigénye van, amelyet helyi betanított munkásokkal ki lehet 
elégíteni. 
 
 
 

3.3. A SZEGREGÁCIÓT OKOZÓ FOLYAMATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, HATÁSUK 

MÉRSÉKLÉSÉRE TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK 
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3.3.4. Egyéb soft tevékenységek 
 
Néha a legkisebb anyagi ráfordítással jár intézkedések járnak a legnagyobb társadalmi 
hasznossággal, ezért a településen minél nagyobb számban kell olyan soft jellegű 
ösztönzéseket, fejlesztéseket, beavatkozásokat támogatni, amelyek egy-egy jól 
megfogalmazott eszközzel, a lakosok felfogására, szemléletére hatnak. 
Cél és eszköz továbbá, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosok elé olyan hús-vér 
példaképeket állítsunk, akik helyben éltek/élnek, hasonló helyzetből indultak el, sikeresek 
lettek, és így autentikusan tudnak főként a jövő generáció számára utat mutatni a kitörésre. 
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
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4.1.1. Illeszkedés, összhang az Integrált Városfejlesztési Stratégiával és a jövőképpel 

 
Az alkalmazott módszertan szerint - mely egybe esik a városvezetés iránymutatásával - a már 
elkészült és hatályban lévő stratégiai, tervezési dokumentumok maximálisan figyelembe 
vételével, az azokban foglaltak felhasználásával, integrálásával kell Bátonyterenye 
fejlődésének közép és hosszú távú irányt megszabni. Vagyis az nem lehet cél, hogy egy 
teljesen új tartalommal bíró fejlesztési stratégia szülessen. A tervezési folyamat célja az, 
hogy a meglévő koncepciókra, tervekre, célkitűzésekre építve szakmailag megalapozott, 
perspektivikus és egyben a támogatási feltételeknek megfelelő Integrált Településfejlesztési 
Stratégia készüljön. Ennek érdekében az Integrált Városfejlesztési Stratégiára és a jövőképre 
az alábbiak szerint építettünk:  
 
Összhang az Integrált Városfejlesztési Stratégiával 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2013-ban 
készült. Az ITS szemléletében az IVS-re épül. 
Az IVS a következő hosszú távú városfejlesztési célokat, prioritásokat és városfejlesztési 
programokat nevesíti: 

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése   

 Gazdasági versenyképesség fejlesztése   

 Idegenforgalom és települési környezet fejlesztése   

 A mezőgazdaság, az élelmiszer feldolgozás és a vidéki térségek fejlesztése   

 Humánerőforrás-fejlesztése 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a fenti célok megvalósulását támogatja, a benne 
megfogalmazott stratégiai beavatkozások minden célterületet komolyan érintenek.  
A tervezett fejlesztések minden esetben szem előtt tartják a természeti erőforrások 
megőrzését. Nagy hangsúlyt fektet az ITS az idegenforgalmi fejlesztésekre, amelyek nagyban 
építenek a természeti értékek kiaknázására (erdők, horgásztó). Ezeket minden esetben a 
természet- és környezet megóvása mellett szabad csak megvalósítani. Jelentős hangsúly esik 
ezen kívül a kulturális értékek népszerűsítésére is (kastély), valamint a szakrális turizmus 
kialakítására. 
A területi együttműködés is hangsúlyosan megjelenik az ITS-ben. A térségi együttműködést 
erősíteni szükséges, illetve Bátonyterenye térségi szerepkörének, és térségi feladatainak a 
bővítése is cél. 
A gazdaságfejlesztés az idegenforgalom mellett, mint prioritás jelenik meg az ITS-ben. 
Bátonyterenyén a lehetőségek adottak egy hatékony vállalkozásfejlesztési program 
megvalósítására, csak a forrásokat kell megtalálni hozzá. 
A funkcióbővítő és a szociális célú városrehabilitáció is a lakosság életkörülményeinek a 
javítását, a szegregáció csökkentését célozza, tehát az összhang biztosított ezen a területen 
is.  
Az életkörülmények javításának egyik eszköze a települési infrastruktúra javítása, amelyet 
szintén nevesít az ITS. 
A városrészek integrációja több ütemben megy végbe az ITS szerint.  

4.1. KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
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Összhang a jövőképpel 
Az ITS a Bátonyterenye Jövőképe c. dokumentum figyelembe véve készült.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jövőkép a város középtávú céljaiként az alábbi területeket azonosítja:  

 Oktatás, képzés fejlesztése 

 Egészségügyi ellátás színvonalának növelése 

 Infrastruktúra ellátottság javítása 

 A Smart City szemlélet meghonosítása2 

 Civil szervezetek aktivitásának fokozása 

 Városi alumni megteremtése 

 Településrészek közelítése 

 Szegregáció csökkentése, szegények felzárkóztatása 
Látható, hogy az ITS célterületei összhangban vannak a jövőképben megfogalmazott 
célokkal, továbbfejlesztve azokat. 
 

4.1.2. Az önkormányzat ágazati vagy tematikus stratégiáival való összhang 
 
Az önkormányzat Gazdasági Programjába foglalt célkitűzésekkel való összhang 
Bátonyterenye Város Önkormányzata 2011-2014 évekre szóló gazdasági programmal 
rendelkezik. Ebben az Önkormányzat meghatározza azokat a feladatokat, melyek az 
időszakban esedékesek lehetnek. A Gazdasági program által preferált fejlesztések: 
A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek a forrásteremtő 
partneri együttműködésben megvalósulók. Különösen értékesnek tekintjük azokat a 
programokat, amelyek a magán és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre. A 
gazdasági program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának 
kiegyensúlyozott, fejlesztés orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a 
programokat, amelyek a város fenntartható fejlődését segítik elő. 
A város fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó 
jelentősége van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőséget ad a 
személyes boldogulásra is esélyt adó, a Bátonyterenyén élők komfortérzetét javító 
identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak. 

                                                      
2
 „Smart cities” tanulmány, MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, 

IBM Magyarországi Kft., 2011 

Hosszú 

távú jövőkép

Középtávú célok

Akciók, projektek
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A gazdasági program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a 
jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek 
teljesítését szolgáló programoknak. 
Azt szeretnénk, hogy a gazdasági program eredményes végrehajtásával Bátonyterenye olyan 
város legyen 

 amire az itt lakók úgy tekintenek, hogy ez az otthonuk és „jó gazda” szemlélettel 
hajlandók tenni érte és hajlandók is vigyázni rá, 

 ahová a fiatalok tanulmányaik befejezése után visszatérnek, 

 ahol érték a munka, 

 ahol nyugalomban és biztonságban élnek a nyugdíjasok, 

 ahol a környezetvédelem, a természeti és épített környezet megóvása alapérték, 

 ahol a gazdasági vállalkozások nyereségesen, munkahelyet megtartva és bővítve 
működnek, a városlakók jövedelemteremtő képességét javítják, 

 ahol a helyi közigazgatás ügyfélközpontú, problémamegoldó, 

 ahol a meglévő természeti adottságokat kihasználva, a Mátra jótékony mikroklímáját 
kiegészítve vonzó attrakciókkal beindul az idegenforgalom, egyre több magyar és 
külföldi turista egyre több napot tölt el. 

Az ITS összességében a Gazdasági Programmal összhangban készült, a dokumentumban 
megjelölt, még meg nem valósult fejlesztések szerepelnek az ITS-ben, illetve jelen 
dokumentum a következő évekre olyan fejlesztéseket nevesít, melyek céljaikat tekintve 
illeszkednek a korábbiakhoz, és beépíthetőek lesznek a következő négy évre vonatkozó 
Gazdasági Programba.  
 
A települési környezetvédelmi előírásokkal való összhang 
A település környezetvédelmi előírásai a Helyi Építési Szabályzatban (16/2004. (VI.25.) 
Önk.rend) találhatóak meg. A következő intézkedéseket tartja szükségesnek a város 
környezetminőségének javítása és a fenntartható fejlődés elérése céljából: 

 Természet és tájvédelem 

 A zöldfelületek növelése és megóvása 

 A települési és az épített környezet védelme 

 Hulladékgazdálkodási program 

 Zaj és rezgés elleni védelem  

 Helyi közlekedésszervezés 

 Egyéb környezetvédelmi problémák kezelése 
Az ITS támogatja a fenti beavatkozásokat a környezetvédelmi projektek megvalósításával, 
illetve szükséges, hogy az egyéb fejlesztések kapcsán is mindig szem előtt legyenek a 
környezeti szempontok. A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban kiemelendő, hogy az ipari 
parkba és a vállalkozási övezetbe csak a környezetet nem szennyező, BAT eljárásokat 
alkalmazó betelepülőket vár az Önkormányzat.  
 

4.1.3. Területfejlesztési tervdokumentumokkal (stratégiákkal és koncepciókkal való 
összhang) 

 
Bátonyterenye Településfejlesztési Stratégiájának kialakítása tekintetében a következő 
területi tervdokumentumok vizsgálata is szükséges: 
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 Országos Területfejlesztési Koncepció 

 Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája 

 Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 
Az érintett tervek a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a következő összefüggéseket 
tartalmazzák. 
 
Országos Területfejlesztési Koncepció 
A 1996.évi 21. tv, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szövege rögzíti, 
hogy az ország távlati fejlesztésének alapját az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazott célok és irányelvek jelentik. 
Az ország egészére vonatkozó területfejlesztési irányelvek a következők: 

 a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, 

 a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a gazdaságfejlesztésben és a 
területfejlesztési koncepciókban, 

 az innováció térbeli terjedésének elősegítése 

 a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása, 

 az erőforrások fenntartható hasznosításának biztosítása.  
A területi egyenlőtlenségek mérséklése, további válságterületek kialakulásának megelőzése 
érdekében a hátrányos helyzetű kistérségek (társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott 
térségek, ipari szerkezetátalakítási térségek, mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei, 
tartósan jelentős munkanélküliséggel sújtott térségek) a területfejlesztés kedvezményezett 
térségei, melyek besorolásáról az országgyűlés külön határoz. 
Az OTK „A régiók sajátos fejlesztési irányai” című fejezetében az Észak-magyarországi 
Régióra vonatkozóan az alábbi átfogó célokat fogalmazza meg: 

 A „techno-régió”: a versenyképes gazdaság megteremtése 

 Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása az észak–alföldi régióval közösen 

 A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése 
A régió területi céljai: 
A régió mind külső, mind belső határai nyitottabbak legyenek a megyék, kistérségek közötti 
horizontális társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, valamint a határmenti 
együttműködések jobb kihasználása érdekében; 
A régió szegregációval sújtott, különösen a magas arányú cigány népességgel rendelkező 
térségeiben a társadalmi kohézió elősegítése;  
A határmenti és hegyvidéki területek aprófalvas térségeiben a térségi központok funkcióinak 
megerősítése, az infrastrukturális hátrányok csökkentése, a turisztikai potenciál kiaknázása; 
A folyók és hegyvidéki vízfolyások áradásaival sújtott területeken integrált védekezési és víz-, 
valamint tájgazdálkodási programok kidolgozása. 
A „Gazdaságfejlesztés” irányon belül vonatkoztatható a térségre, hogy el kell indulni a 
mezőgazdasági jellegű fejlesztéseknek, amelyeknek a kialakult termelési kultúrához kell 
igazodnia, valamint Miskolcon kívül is fejleszteni szükséges az ipari termelést. 
A Koncepció kifejti, hogy a régió turizmusát komplex rendszerré kell szervezni, hiszen 
turisztikai potenciál van a térségben, csak a speciális, egyedi kínálatok maximális 
kiaknázásának is meg kell valósulnia.  
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A humán infrastruktúra fejlesztés témaköre a társadalmi kohézió erősítése, az elszigetelődés, 
munkanélküliség csökkentése a legfontosabb feladat. A Koncepció kiemeli, hogy a 
kisvárosoknak tudatosan kell területi oktatási feladatokat vállalniuk, hisz így a térségi 
folyamatok integrációjában fontos szerepet játszhatnak. Ez szintén megjelenik az ITS-ben. 
Az OTK kimondja, hogy a vízgazdálkodás a Régió egésze számára stratégiai kérdés az 
árvízvédelem, valamint az ivóvízellátás és öntözés miatt. Tehát a felszíni és a felszín alatti 
vízkészletek védelme érdekében szükséges a csatornázás és a szennyvíz kezelés nagyarányú 
fejlesztése.  
 
Az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája 
Az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiáját az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács fogadta el. A stratégiai céljai a következők: 

 versenyképesség a gazdaság legjelentősebb szektoraiban, földrajzi és társadalmi 
adottságaink kihasználásával  

 folyamatosan és jelentősen fejlődő infrastruktúra  

 élhető környezet és megfelelő szintű javuló életminőség biztosítása  

 teljes nyitottság a szomszédos régiók, országok, az Európai Unió és a világ felé   
Ezen célokra támaszkodva az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban 3 
fejlesztési prioritás került meghatározásra: 

I.    A    versenyképes    gazdaság    megteremtése    (techno-régió) Program  
 Cél: Az ipar és szolgáltatások területén a gazdasági teljesítőképesség növelése, 
azon húzóterületek kijelölése, melyek biztosíthatják a régió hozzáadott érték 
termelésének jelentős mértékű, mérhető növelését. A régió jövőbeni gazdasági 
szerkezetét, jellegét meghatározó gazdasági ágak fejlesztése. Kreatív, innovatív 
régió arculatának kialakítása. A régióra jellemző lehetséges növekedési pályák 
lehetőségeinek maximális kihasználása. 

II. Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása az Észak – alföldi régióval közösen  
 Cél: Versenyképes és nemzetközileg is meghatározó súlyú turisztikai régió 
kialakítása. A régió hazai és nemzetközi ismertségének és elfogadottságának 
fokozása. Partnerség építés és hálózati együttműködési szemlélet kialakítása. A 
régióban levő vendégéjszakák számának progresszív növelése. Közös regionális 
klaszter központ létrehozása a turisztikai szektorban   
A régió egyedi turisztikai értékeinek és kapacitásainak hasznosítása a 
kialakítandó hálózati rendszerek (klaszterek) egymást erősítő hatásának 
(szinergiájának) kihasználásával. 

III. A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése  
 Cél: Harmonikus és fenntartható fejlődésre alkalmas település hálózat 
kialakítása, a települések közötti gazdasági-társadalmi funkciók praktikus 
felosztásával. Település nagyságtól függetlenül megfelelő szintű életminőség 
lehetőségének a biztosítása mindenki számára, különös figyelemmel a 
munkahelyteremtésre (foglalkoztatási ráta növelése), élhető környezet 
biztosítására és a lakosságot közvetlenül érintő különböző típusú szolgáltatások 
nyújtására. 

Az egyes prioritások mellett vannak olyan horizontálisnak tekinthető elvek, amelyeknek 
általánosan kell érvényesülniük valamennyi fejlesztés megvalósítása során. Ezek közül a 
legfontosabb a környezeti szempontból fenntartható fejlődés elve, valamint a különböző 
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társadalmi csoportok esélyegyenlőségének – kiemelten a nők és férfiak esélyegyenlősége – 
elve. 
Látható, hogy az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok 
az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban kerültek meghatározásra. 
Bátonyterenye Integrált Településfejlesztési Stratégiájának illeszkedése az Országos 
Területfejlesztési Koncepcióhoz bemutatásra került az egyes fejlesztési területek 
vonatkozásában, így az ITS gazdaságfejlesztés, a turizmusfejlesztés, és a települési 
infrastruktúra, és ezzel párhuzamosan a lakosság életminőségének javítása területén is 
megteremti az összhangot az Észak-magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiájával.    
 
Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 
 

 
 
 
A dokumentum a fenti stratégiai célok elérését stratégiai, illetve azokhoz rendelt operatív 
programok megvalósításával kívánja elérni. 
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Az ITS a gazdaságfejlesztés területén a betelepülő vállalkozások számára vonzó gazdasági 
környezet kialakítását tűzte ki célul, a humán-erőforrás fejlesztés területén a hiányszakmák, 
illetve az idegenforgalomhoz kapcsolódó szakmák képzését nevesíti. A környezet- és 
természetvédelem területén a közintézményekben a megújuló energiaforrások használatát 
nevezi meg a fenntarthatóság érdekében.  
A fentiekből jól látható, hogy az illeszkedés itt is biztosított. 
 

4.1.4. A helyi esélyegyenlőségi programmal való illeszkedés 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2013-ban elkészített, Helyi Esélyegyenlőségi 
programja szerint esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportok a településen 
a következők: 

 A mélyszegénységben élők és a romák 

 A gyermekek  

 A nők  

 Az idősek  

 A fogyatékkal élők  
Bátonyterenye Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges cél számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További cél meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat 
a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A HEP IT célja 
Cél a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként kerül meghatározásra annak az együttműködési rendszernek a felállítása, 
amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon 
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követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP 
Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
Az ITS céljai – gondolunk itt elsősorban a szegregátumok hátrányos helyzetű lakossága 
életminőségének javítására – a HEP megfogalmazásaival összhangban vannak, arra építenek, 
tehát a dokumentummal való illeszkedés biztosított. 
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott akcióterületi tervek egymással 
összefüggő rendszert alkotnak. Az egyes lehatárolt területek fejlesztési és/vagy probléma 
gócponthoz kötődnek, ahol azok az általános, jövőbemutató, a település jövőképét 
megalapozó akciók valósíthatók meg, amelyek a teljes település jövőbeni működését és 
fejlődését vihetik a stratégiában megkívánt irányba. 
A stratégiai célok azonosítása során olyan város jövőbeli képe bontakozik ki, amely 
egyértelműen ki kívánja használni a kedvező adottságokat, potenciális lehetőségeket, el 
kívánja mélyíteni, és intézményes formába kívánja terelni azokat a sok esetben spontán 
folyamatokat, amelyek a várost jellemzik. A meghatározott célok a városfejlesztés tanulságai 
alapján humanizálni kívánja a város működését és rendszereit. A sajátos helyi identitás 
erősítésével, az életminőség javításával, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekkel, a 
gazdaságfejlesztés menedzselésével elsősorban a magas hozzáadott értékteremtés komplex 
megvalósítását kívánja szolgálni. A minőségi szolgáltatások kialakulása nemcsak a szűk városi 
lakókörnyezetben, hanem a kistérség egyes területeihez is kapcsolódva tölt be domináns 
szerepet. 
Az egyes részcélok (az infrastruktúrafejlesztések, a differenciált gazdaságfejlesztés és az itt 
élők életminőségének javítása) külön-külön és együttesen is a minőség emelését szolgálja a 
teljes városi tér összefüggésében. A kitűzött célok kölcsönösen egymásra épülnek, 
kiegészítik, erősítik egymást.  
A városrészi szintű célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia 
tematikus céljainak és átfogó céljának megvalósításához. A városrészek célrendszere – 
melyben részletesen elemzésre kerültek a közlekedés, a közszolgáltatások, a közellátás, az 
turizmus, a foglalkoztatás és az oktatás, továbbá az egészségügy és az anti-szegregáció 
programja – szorosan egymásra épül, egymást kiegészítik. 
A foglalkoztatás és a vállalkozások igényei alapján fejlődik az oktatás. A közlekedési 
feltételek, városképi és funkcionális fejlődések hatással vannak a vállalkozói szolgáltatói kör 
fejlődésére és hatással van a meginduló idegenforgalomra. Mint látható a közellátás, 
valamint az idegenforgalom továbbá a közlekedés egymást kiegészítő célok. Az anti-
szegregációs célok, az oktatás és a helyi foglalkoztatási célok szintén egymással koherens 
célok.  
 
  

4.2. BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK 
FŐBB KOCKÁZATAI 
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A stratégia megvalósíthatóságának bizonyos részei kockázatokat rejtenek magukban. A fő 
kockázatok feltárására a kockázatelemzés módszerét használjuk. A kockázatelemzés célja a 
kockázatok beazonosítása, elkerülése, hatásainak mérséklése. A fejezet azokat a 
kockázatokat, történéseket, eseményeket tartalmazza, melyek esetleges bekövetkezte a 
stratégia céljainak elérését, megvalósulását veszélyezteti. Összeállítását meghatározta a 
helyzetelemzésben kialakított SWOT-elemzés külső-belső tényezőinek áttekintése, illetve az 
azokhoz kapcsolódó fő kockázatok azonosítása. Annak érdekében azonban, hogy a 
kockázatok elemzése a stratégia megvalósítását ténylegesen, hatékonyan segítse, a 
megvalósulást esetlegesen akadályozó tényezők mellett a bekövetkezésük valószínűségét 
csökkentő intézkedésekkel, valamint a potenciális bekövetkeztük esetére tervezett 
intézkedésekkel is kalkulálunk. A jelen fejezetben beazonosított kockázatok időszakonkénti 
értékelése, felülvizsgálata azonban a stratégia megvalósítása, nyomon követési folyamata, 
monitoringja során is elengedhetetlen feladat. 
A fenntartás, működtetés során is léphetnek fel kockázatok, melyek elsősorban már a 
projekt céljainak megvalósulását veszélyeztethetik. A kockázatok eredhetnek az előkészítés 
szakaszából, a megvalósítás, kivitelezés munkálataiból, illetve a fenntartás és működtetés 
idejéből. Bármely szakaszban bekövetkező kockázatok veszélyeztetik a projekt célkitűzéseit. 
A kockázatok bekövetkezése miatt a projekt hatásai is módosulhatnak. A társadalmi-
gazdasági, esélyegyenlőségi és környezeti hatások a túl sok kockázat bekövetkeztével negatív 
irányba fordulhatnak. 
Általánosságban kockázatnak tekintünk bármely olyan tényezőt, amelynek kimenetele 
bizonytalan és valamilyen értelemben, mértékben veszélyezteti a projektben foglalt 
tevékenységek végrehajtásának sikerét. Minden kockázat jelenlegi vagy jövőbeni események 
hatásával, bekövetkezésével kapcsolatos. A kockázatkezelés a beruházás végrehajtásával 
párhuzamosan, egyidejűleg történik, a végrehajtásban résztvevők különböző szintjein, de a 
feladattól elválaszthatatlanul, a végrehajtás szerves részeként. 
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Kockázat 
A kockázat bekövetkeztének 

valószínűsége 
(alacsony – közepes – magas) 

A kockázat 
hatása 

(gyenge – közepes – jelentős) 

A hatás szöveges 
leírása 

A kockázat 
kezelése 

A szükséges pályázati források nem 
állnak rendelkezésre, vagy a 
pályázattal kapcsolatos döntés 
elhúzódik, az inflációs hatás rontja a 
költségvetés realitását. 

közepes jelentős 

A tervezett fejlesztésekhez nem 
sikerül pályázati forrásokat 
mozgósítani, így a fejlesztés 
megvalósítására nem áll 
rendelkezésre kellő forrás, a 
fejlesztés elmarad. Esetlegesen 
pályázati kiírás van a szükséges 
fejlesztéshez, de a döntési folyamat 
elhúzódása miatt meghiúsul a 
fejlesztés. 

A tervezett fejlesztések 
előkészítésekor, kialakításakor 
egyértelmű operatív program 
hozzárendelés és megyei 
területfejlesztési programhoz 
illesztés szükséges. A pályázati 
fejlesztésekhez önerő és 
többletforrás megléte szükséges. 

A fejlesztések költsége meghaladja a 
tervezettet. 

magas jelentős 

A fejlesztések költsége a tervezés 
jelen fázisában nem ismert, azok 
csupán becsült költségek és számos 
esetben nem részletes 
projektelképzelések alapján 
készültek, így a betervezett 
költségek jelentősen alulmúlhatják 
a megvalósítás-kori piaci árakat, 
mely a fejlesztések elmaradásához, 
csökkentett műszaki tartalommal 
való megvalósításához vezethet. 

Körültekintő és alapos tervezés 
szükséges, mely részletes 
projekttervek, átgondolt műszaki 
tervek, tervezői költségvetések 
készítését, illetve tartalékkeret 
képzését követeli meg. 
 

A magántőke mobilizálása sikertelen. közepes jelentős 

Amennyiben a településnek nem 
sikerül megvalósítania azt a 
törekvését, hogy kiaknázza a piaci 
szereplők által megvalósítandó 
fejlesztésekben rejlő lehetőségeket, 
kizárólag közszféra fejlesztések 
valósulnak meg, elmaradnak a 
magánszféra befektetései.   

A település törekszik a magán 
befektetőkkel, piaci szereplőkkel 
való szervezett és strukturált 
együttműködésre, mind a 
kommunikáció mind a konkrét 
fejlesztési elképzelések 
megvitatására fórumot biztosít. 
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Kockázat 
A kockázat bekövetkeztének 

valószínűsége 
(alacsony – közepes – magas) 

A kockázat 
hatása 

(gyenge – közepes – jelentős) 

A hatás szöveges 
leírása 

A kockázat 
kezelése 

Az együttműködésben 
megvalósítandó fejlesztések esetében 
a településközi koordináció elmarad. 

magas közepes 

Települések közti koordináció 
hiányában az egyes településeken 
tervezett fejlesztések elmaradnak, 
nem a szükséges ütemben és 
formában valósulnak meg, nem 
sikerül kiaknázni a közös 
fejlesztésekben rejlő előnyöket és 
lehetőségeket. 

Szervezett és strukturált 
együttműködés kialakítása az 
érintett (környező) településekkel 
végig a partnerségi folyamat 
során. 

A fejlesztések megvalósításához nem 
áll rendelkezésre megfelelő humán 
erőforrás. 

közepes közepes 

A tervezett fejlesztések körültekintő 
előkészítéséhez és 
megvalósításához megfelelő 
szaktudással és tapasztalattal 
rendelkező munkatársak híján a 
tervezett fejlesztések megvalósítása 
jelentős csúszást eredményez, 
illetve a beruházások, projektek 
elmaradását is maga után vonhatja. 

Mind a stratégiai,mind az 
operatív menedzsment 
kapacitások megerősítése 
szükséges. 

A lakosság, civil szervezetek 
elégedetlensége, érdektelensége. 

alacsony közepes 

Amennyiben a lakosság és a helyi 
civil szervezetek nem elégedettek az 
egyes tervezett és megvalósuló 
fejlesztésekkel, nem érzik a 
fejlesztéseket magukénak, azok 
elfogadottsága nem lesz megfelelő, 
az helyi társadalmi problémák 
kialakulásához, megerősödéséhez 
járulhat hozzá. Megelőzi mindezt az, 
hogy ha a civilek és a lakosság nem 
is érdekelt a fejlesztésben. 

Az előkészítéstől a megvalósításig 
tartó folyamat során végig 
szükséges a helyi lakosság és civil 
szervezetek bevonása, 
folyamatos tájékoztatása a 
fejlesztésekről. A partnerségi 
folyamatba illesztve már a 
stratégiaalkotás során kifejthetik 
véleményeiket, javaslataikat, 
fejlesztési elképzeléseiket, 
melyek ezáltal beépülhetnek a 
fejlesztési dokumentumba. 
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Kockázat 
A kockázat bekövetkeztének 

valószínűsége 
(alacsony – közepes – magas) 

A kockázat 
hatása 

(gyenge – közepes – jelentős) 

A hatás szöveges 
leírása 

A kockázat 
kezelése 

Jogszabályi, tervezési környezet 
változása (változó OP tartalom, 
változó forrás - és szervezeti keretek). 

magas jelentős 

A jogszabályok, tervezési keretek 
változása azt eredményezheti, hogy 
a tervezett fejlesztéseket, azok 
műszaki tartalmát, 
kivitelezhetőségét újra kell 
tárgyalni, szükség szerint 
módosítani kell az elkészült 
műszaki, pénzügyi, ütemezési stb. 
terveket. Ezek időigénye gátolhatja 
a határidőre teljesítést, illetve egyes 
fejlesztési elképzelések 
megvalósulását is akadályozhatja.  

A vonatkozó jogszabályok, 
eljárásrendek, operatív 
programok módosításait 
folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni, a jogi, tervezési-
szabályozási környezetet 
meghatározó intézményekkel 
szoros együttműködés 
kialakítása szükséges.  
 
 

 

Sikertelen közbeszerzési eljárások. alacsony közepes 

A sikertelenül lebonyolított 
közbeszerzési eljárások nemcsak 
jelentős időcsúszást 
eredményezhetnek a 
kivitelezésben, hanem problémát 
jelenthetnek a fejlesztéseket 
finanszírozó pályázati források 
lehívása során is.  

Körültekintő előkészítés, 
közbeszerzési szakértő 
alkalmazása szükséges.  

Projektek előkészítése elhúzódik, nem 
tervezett műszaki 
tartalomváltoztatások szükségesek. 

közepes közepes 

A projekttervek, fejlesztési 
elképzelések pályázati kiírásra való 
fejlesztése, előkészítése elhúzódik, 
illetve a folyamat 
eredményeképpen a tervezett 
elképzelések műszaki tartalma 
kikristályosodik, a betervezetthez 
képest módosul. 

A projekttervek körültekintő 
előkészítése (megvalósíthatósági 
tanulmányok, engedélyes tervek, 
stb.) szükséges, megfelelő 
humán-erőforrás biztosításával. 

Az indikátorok teljesítése nem 
történik meg. 

alacsony jelentős 
A megvalósulást mérő 
indikátorvállalások nem teljesülnek. 

A célokhoz illeszkedő, teljesíthető 
és mérhető indikátorok és reális 
vállalások meghatározása 
szükséges. 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON 
KÖVETÉSE 
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Az önkormányzat rendelkezésre állnak a városfejlesztés során különböző olyan eszközök, 
amelyek nem beruházási jellegűek. Ezeket taglaljuk ebben a fejezetben. Minden alkalommal 
külön-külön el kell dönteni, hogy az adott helyzetben pénzügyileg, és hatékonyság 
szempontjából melyik a legjobb megoldás. 
Fontos, hogy a város mind a lakosságot, mind pedig a vállalkozókat is ösztönözze arra, hogy a 
célok megvalósításában részt vegyenek. A lakosság elsősorban véleményezési jogával élhet, 
míg a vállalkozói szféra beruházás jellegű segítséget is nyújthat. Ebben kell az 
önkormányzatnak érdekeltté tenni ezt a réteget. 
Bátonyterenye Város Önkormányzata kiemelt szerepet szán a tőkebevonás ösztönzésének, 
valamint a magánszférával való konstruktív együttműködés kialakításának.  
Olyan szabályozási környezetet kíván kialakítani, amely rugalmasan alkalmazkodik a jövőben 
betelepülni kívánó vállalkozások elképzeléseihez. Az önkormányzat partnerként lép fel 
azokban az esetekben is, amikor a döntéshozó szervezetnek lehetősége van a jelentősnek 
ítélt magánerős beruházások támogatására, elsősorban a munkahelyteremtés és a gazdasági 
potenciál növelése céljából. 
 

6.1.1. Kiszámítható szabályozási környezet biztosítása 
 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósulását jelentősen befolyásolja, nem csak a 
fizikai és az infrastrukturális környezet, hanem a helyi önkormányzati szabályozás gyakorlata 
is. A sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen a nyomon követhető, kiszámítható jogalkotói 
és jogalkalmazói magatartás az önkormányzat és minden egyéb a döntésekben részt vevő 
szervezet részéről. Meg kell teremteni és fenntartani az átlátható és támogató adminisztratív 
szabályozási környezetet. 
A rendeletalkotói tevékenységnek elő kell segítenie a város fejlődéséhez elengedhetetlen 
szakmai és szervezeti feltételeket, csökkentve ezzel a városfejlesztési akciók és a 
beruházások kockázatát. 
Mindenekelőtt is pontosan ki kell alakítani és rögzíteni kell a feladat- és felelősségi köröket, 
és megteremteni az együttműködés és a kommunikáció csatornáinak hatékony formáit az 
önkormányzati osztályok, a városi – elsősorban civil – szervezetek, valamint a befektetők 
között. 
 

6.1.2. Tervalku, mint a településfejlesztés egyik lehetséges eszköze 
 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának költségvetése és szűkös forrásai nem teszik 
lehetővé, hogy anyagi eszközökkel is támogassa a fejlesztések megvalósulását. Így az 
Önkormányzat rendelkezésére állhat a tervalku, mint eszköz annak érdekében, hogy a 
tervezett fejlesztések rövidebb idő alatt megvalósuljanak. 
Az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30/A. § 
első bekezdése értelmében a települési önkormányzat egyes, a településrendezési 
eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett 
ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval. A fejlesztési 

6.1. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ 

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 
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projektek volumenének és komplexitásának függvényében az önkormányzat az egyes 
fejlesztőkkel, beruházókkal – az érdekeinek megfelelően – a településrendezési szerződés 
keretén belül tervalkut köt.  
A tervalku olyan, a szabályozási tervben tett engedmény, amelyekért cserébe a 
magánfejlesztő önkormányzati fejlesztési feladatokat vállal át. Az önkormányzat és 
magánfejlesztő között létrejött megállapodás igyekszik ösztönözni a magántőke 
hozzájárulását valamely közösségi cél megvalósulásához. 
Az önkormányzat tehát engedményeket tehet a szabályozási előírásokból vagy más, nem 
anyagi jellegű támogatást nyújthat a magánfejlesztőnek, ha az részben vagy egészben 
átvállalja a fejlesztés előfeltételeinek megteremtésével illetve esetleges következményeinek 
kezelésével kapcsolatos önkormányzati terheket (pl. szabályozási terv készítése, úthálózat-
fejlesztés), vagy ha a beruházás városi közcélokat (is) szolgál (pl. városképi szempontok 
érvényesülése). 
Az önkormányzatnak minden egyes projekt esetében külön döntést kell hoznia a tervalku 
alkalmazásának lehetőségéről és annak pontos tárgyáról valamint a lebonyolításáról. Ezen 
eszköz alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy a tervezett fejlesztések rövidebb idő alatt 
megvalósuljanak. 
 

6.1.3. Hatékony és következetes városmarketing tevékenység, mint a befektetés 
ösztönzés eszköze 

 
A hatékony városmarketing-tevékenység az egyik legfontosabb eszköz a városvezetés 
kezében arra, hogy városfejlesztési elképzeléseit megvalósítsa és az ehhez szükséges 
befektetéseket ösztönözze.  
Az információs és kétirányú csatornák folyamatos karbantartására és fejlesztésére van 
szükség, amely leginkább a települési hírportál formájában jelenik meg. Ez biztosítja a 
leggyorsabb útvonalat az érdeklődők és beruházók számára, hogy a városról tájékozódjanak, 
és felvegyék a kapcsolatot a központi vezetéssel. 
A hírportálon elsősorban célcsoportonként kell megbontani az információkat, amelyek a 
következők: 

 helyi lakosság, mikrotérség lakossága, járás lakossága – alapvető feladat a 
tájékoztatás, a programok és rendezvények bemutatása 

 befektetni szándékozó magánszemélyek, vállalkozások és befektetők – számukra a 
legfontosabb, hogy információt hordozzon a honlap a település rendezési- és 
szabályozási tervéről, a fejlesztési területek adottságairól, a rendelkezésre álló 
beépíthető telkekről, települési fejlesztési elképzelésekről. Ehhez kapcsolódóan 
speciális ismertetőt kell készíteni, amely befektető-orientáltan mutatja be a város 
adottságait és az ipari területeket, vonzóvá téve ezáltal számukra a települést. 

 a városban működő különböző civil szervezetek számára szintén a fejlesztési 
elképzelésekről ad információkat 

 turisták számára, akik a település bemutatása és nevezetességei mellett a 
látogatható és érdekes programokra is kíváncsiak. Számukra a természeti és kulturális 
örökség bemutatása, a város hangulatának tolmácsolása segíthet abban, hogy 
eljöjjenek a városba. Fontos, hogy pozitív képet kapjanak, és a későbbiekben 
alkossanak a városról. A városról kialakított képhez nem csak az épületek és 
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ingatlanok állapota/állaga tartozik hozzá, hanem a látványosságok (pl. kiállítások, 
múzeumok), rendezvények, kulturális események is hozzájárulnak. 

A hatékony városmarketing tevékenységi kialakításához és működtetéséhez jelentős anyagi 
forrás szükséges, de Bátonyterenye Önkormányzata önerőből képes ezt fedezni, valamint 
saját humán erőforrásából megoldani az üzemeltetés biztosítását. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia városfejlesztési tevékenységeinek 
megismertetésére többek közt az alábbi eszközök állnak az önkormányzat rendelkezésére: 

 az ITS közösségi tevékenységeihez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezése 

 cikkek, beszámolók, különszám megjelentetése a fejlesztésről 

 szórólap, információs kiadvány létrehozása projekthez kapcsolódóan 

 a fejlesztések kifüggesztése a település több pontján. 
 

6.1.4. Egyéb kedvezmények, tevékenységek 
 
Nem csak a betelepülni kívánó vállalkozások számára tehet az Önkormányzat 
kedvezményeket, hanem nagyon fontos a helyi kis- és középvállalkozások városfejlesztésbe 
való bevonása is. A szűkös önkormányzati források csak nagyon kis mértékben teszik 
azonban lehetővé helyi adó- illetve egyéb területhasználati díjkedvezmények nyújtását. 
Amennyiben ilyenre kerül a sor, mérlegelni kell, hogy a majdani befektetésből a közszféra 
által nyert előny egyensúlyban legyen a kedvezményekkel, vagy meghaladja azokat. 
A lakosság felé elsősorban a várost megszépítő munkálatokkal, köztisztasági programok 
szervezésével fordulhat az önkormányzat, anyagi lehetőségeihez mérten.  
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósítása során Bátonyterenye városvezetése 
figyelembe veszi az ilyen típusú eszközök használatában rejlő lehetőségeket. 
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósítása során biztosítani szükséges: 

 a stratégia egészének folyamatos karbantartását 

 az elért eredmények visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába  

 a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések professzionális és hatékony 
megvalósítását. 

Az 1-2. feladatok megvalósítása az ún. „stratégiai menedzsment” feladata, míg a 3. az 
„operatív menedzsment” tevékenységébe tartozik. 
 

6.2.1. Bátonyterenye Város Önkormányzata – stratégiai menedzsment 
 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia stratégiai menedzsment feladatait Bátonyterenye 
Város Önkormányzata látja el, mely jogi személyként működik, feladatait és hatáskörét az 
önkormányzati jogokat gyakorló képviselő testülete látja el.  
A stratégiai menedzsment fő feladatai a városfejlesztési feladatok megvalósulásában: 

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

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

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

 
6.2.1.1. Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal 

 
A képviselő testület egységes hivatalt hozott létre – Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal 
elnevezéssel – az önkormányzat működésével valamint az államigazgatási ügyek döntésére 
történő előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 
A polgármester az önkormányzat képviselője, annak egész működéséért felelős. 
Bátonyterenye város polgármestere feladatait főállásban látja el.  
A képviselő testület saját tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választott. 
A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző ellátja a számára megállapított államigazgatási hatósági 
feladatokat. Feladatai közé tartozik az önkormányzati törvényben és a szabályzatban 
meghatározottakon túl: 

 a hivatalban folyó munka szervezése irányítása 

 a képviselőtestület tájékoztatása a testületet érintő jogszabályokról 

 gondoskodik a hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről 

 gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok 
ellátásáról 

6.2. AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI 

KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA 
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A hivatal belső szervezeti egységei az Osztályok. Az Osztályok közvetlen irányítását az 
osztályvezetők látják el. Az osztályvezetőket távollétükben az osztályvezető helyettesek 
helyettesítik. 
A Polgármesteri Hivatalon belül megtalálható: 

 az alá- és fölérendeltség, illetve 

 azonos szinten a mellérendeltség. 
A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: 
vezetők, illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó 
munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 
Az ITS megvalósulását elsődlegesen a polgármester koordinálja, amely a kapcsolódó 
feladatokat a jegyző és aljegyző részére továbbítja. Az osztályok pedig felelnek a 
megvalósításért és a megvalósítás során felmerülő akadályok elhárításáért. 
 

6.2.1.2. A városfejlesztési tevékenység elhelyezése az önkormányzati 
szervezetrendszerben 

 
Az önkormányzati feladatok ellátásában a képviselő-testület munkáját a polgármester (1 fő), 
az alpolgármester (1 fő), és a testület bizottságai (4 db) segítik.  
A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozta létre: 
1. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (8 fő) 
2. Humánszolgáltatási Bizottság (7 fő) 
3. Ügyrendi Bizottság (5 fő) 
4. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (5 fő) 
A testület 4 bizottsága saját szakterületén közreműködik a városfejlesztési tevékenységeket 
megalapozó különböző dokumentumok tervezésében, véleményezésében, figyelemmel 
kísérik a fejlesztések megvalósítását, felügyelik a feladatkörükhöz kapcsolódó önkormányzati 
intézmények működését. Az általános hatáskörök mellett a bizottságok többsége speciális 
feladatokat is ellát a városfejlesztéshez kapcsolódóan, amelyek jelentősége az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia kidolgozása és megvalósítása szempontjából is fontos. 
 

6.2.2. Az akcióterületi célok megvalósításáért felelős operatív menedzsment 
 
Az operatív menedzsment szervezeti egység tagjai az önkormányzat munkatársai és szükség 
esetén külső megbízottak. Az operatív menedzsment felelős az egyes projekt tevékenységek 
szakmai, pénzügyi lebonyolításáért, azok megfelelő határidőre történő teljesüléséért. A 
menedzsment szervezet beszámolókat készít a stratégiai menedzsment szervezetnek illetve 
a támogatók felé. 
Az egyes beavatkozások sikeres megvalósítása érdekében az alábbi menedzsment pozíciók 
betöltése és a hozzájuk tartozó elvárásoknak való megfelelés szükséges: 

 projekt menedzser 

 vezetői-, üzleti tervezési tapasztalatok 

 projekt menedzsment, pályázati menedzsment területen szerzett tapasztalat 

 beruházások (kiemelten EU támogatásból megvalósult, közszféra beruházások) 
előkészítésében, szervezésében, irányításában szerzett jártasság 

 koordinációs tapasztalatok és készségek együttműködésben, kapcsolattartásban 
(kiemelten az önkormányzat testülete, intézményei és külső partnerek). 
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 műszaki menedzser 

 támogatott beruházási típusú projektek végrehajtásában szerzett gyakorlat 

 beruházás műszaki ellenőrzésében vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat,  

 pályázat készítésben szerzett tapasztalat. 

 pénzügyi menedzser 

 önkormányzati gazdálkodás átfogó ismerete, 

 támogatott beruházások pénzügyi lebonyolításában, elszámolásában szerzett 
jártasság, 

 az unós támogatások pénzügyi szabályozásának részletes ismerete. 

 adminisztratív munkatárs 

 feladata a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser (esetlegesen műszaki 
menedzser) munkájának támogatása, 

 önkormányzati gazdálkodás ismerete, 

 beruházások pénzügyi lebonyolításában szerzett jártasság. 

 marketing menedzser 

 tájékoztatás- és nyilvánosság irányítása,  

 projekt információs iroda működtetése, 

 partnerségi tájékoztatók, fórumok szervezése. 

 jogi tanácsadásért és közbeszerzésekért felelős szakember 

 könyvvizsgálatért felelős szakember. 
Az önkormányzat részben már rendelkezik a fenti humán erőforrás háttérrel, de a stratégia 
megvalósítása során várhatóan további kapacitásbővítés és eseti jelleggel külső szakember 
megbízása szükséges. A beavatkozások zavartalan, a tervezett határidőre történő 
megvalósítása érdekében a kapacitásbővítés szükségességéről illetve a külső szolgáltatások 
igénybevételéről a stratégiai menedzsment szervezet dönt. 
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégiával, illetve az ahhoz kapcsolódó projekt 
elképzelések településközi koordinációja elsődlegesen a Bátonyterenyei Járás 
(Bátonyterenye, Szuha, Nemti, Mátraterenye, Mátraverebély, Mátramindszent, Dorogháza, 
Mátranovák) keretein belül valósult meg.  
A település maga is kezdeményez településközi együttműködéseket, de fogadókész más 
települések megkeresésére is. A stratégia megvalósítása során az együttműködés 
lehetőségeinek kiterjesztése érdekében feltárásra kerülnek, hogy az egyes ágazatokban 
milyen olyan együttműködések, klaszterek, civil hálózatok léteznek, melyek a megvalósuló 
fejlesztések szinergikus hatását erősíthetik. A város maga is ösztönzi ezek létrejöttét. A 
térségi szerepkörrel kapcsolatos fő célok megvitatására a partnerségi fórum keretében is sor 
kerül. 
Bátonyterenye Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
kialakítása során nagy hangsúlyt fektetett a szomszédos települések önkormányzatai által 
kialakított elképzelésekhez történő harmonizációra. A stratégia a rendelkezésre álló 
településrendezési és -fejlesztési koncepciókkal, valamint a szabályozási tervekkel, az egyes 
szakpolitikai ágak fejlesztési elképzeléseivel, a járás és a régió hosszú távú fejlesztési 
terveivel összhangban, azok messzemenő figyelembe vételével került kialakításra. 
  

6.3. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK 
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6.4.1. A monitoring rendszer feladata és módszertana 

 
A monitoring folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a menedzsment 
információkhoz jusson egy adott tevékenység előrehaladásával kapcsolatban, és szükség 
esetén befolyásolhassa menetét. 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ágazati és területi megközelítésben, horizontális 
szempontokat is figyelembe véve fogalmazza meg a város és egyes részeinek jövőképét, 
fejlesztési irányait. A stratégia megvalósítása alapvetően a benne foglalt célok elérését, 
illetve az azokhoz vezető út kijelölését jelenti. Mindezek mellett szükséges a célrendszerben 
meghatározott feladatok teljesülését folyamatosan nyomon követni, és a megvalósítás 
eredményeiből adódó tapasztalatokat, visszacsatolásokat az aktuális programok 
megvalósításakor, majd az ITS felülvizsgálatakor szem előtt tartani. Ennek a nyomon 
követésnek az eszköze egy jól működő monitoring rendszer, amely alapvetően a prioritások 
és programok megvalósulását mérő mutatókat (indikátorok) és azok rendszeres frissítését 
jelenti. A monitoring működéséhez először az alapadatokat, kiindulási értékeket tartalmazó 
adatbázis felépítése szükséges. A stratégia – az integrált szemléletmódból adódóan – nem 
csak a projektszintre, hanem az ágazati célokat is figyelembe véve a nagyobb léptékű 
összefüggésekre is koncentrál, ezért a mérés alapja nem kizárólag a projektek 
megvalósulása, hanem az egyes célok teljesülése. A mérés tehát függ a program típusától, 
megvalósíthatóságának időtartamától, illetve attól, hogy milyen célok teljesülését szolgálja. 
Az új adatokat célszerű évente összegyűjteni. Mindezek függvényében tehát a stratégia 
elfogadását követő első évben csak egyszerűsített monitoring működhet, amelynek alapvető 
célja az évenkénti adatszolgáltatási rendszer kiépítése. 
 

6.4.2. A monitoring rendszer működési mechanizmusai 
 
Az operatív menedzsment feladata, hogy beavatkozásonként külön-külön meghatározott 
időszakonként (évente, félidőben, hosszabb távon) mérje az indikátorok aktuális értékét, 
azokról beszámoljon a stratégiai menedzsment szervezetnek. 
Az indikátorok mérésének módszertanát az indikátor definíciós adtalapok határozzák meg, 
melyek mind a mutató számítási módját, mind az adatforrást meghatározzák. Azon mutatók 
esetében, melyek tekintetében a támogató szervezet nem határoz meg előírást a 
menedzsment szervezet saját mérési módszertant dolgoz ki, melyeket a monitoring során 
következetesen alkalmaz.  
A stratégiai menedzsment szint feladata a monitoring során az értékelés, elemzés, 
visszacsatolás és döntéshozatal. 
Az operatív menedzsment szervezet a projekt menedzser irányításával évenkénti 
rendszerességgel készít jelentést a számszerűsíthető eredmények teljesüléséről, a kezdeti 
időszakban elsősorban a beavatkozások output indikátorai mérhetőek. 
A stratégiai menedzsment szervezet a megadott adatok alapján végez értékelést, melynek 
célja elsődlegesen a stratégiában kitűzött célok megvalósulásának áttekintése. Az értékelés 
az elvárt eredmények mértékének, az esetleges akadályok beazonosításának, azok 

6.4. MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 
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leküzdésének, a végrehajtás eredményességének vizsgálatára terjed ki, melynek során a 
szervezet az előbbiekben felsorolt területeken javaslatokat is tesz. Ebben a szakaszban 
várhatóan még csak kisebb korrekciók végrehajtása válhat szükségessé. 
Amennyiben a fejlesztések előrehaladása ezt indokolttá teszi vagy a támogató szervezet 
előírja, úgy az önkormányzat gyakoribb, akár negyedéves rendszerességgel is áttekinti, 
megvitatja, szükség szerint korrigálja a stratégia végrehajtásának menetét. 
A stratégia megvalósulásának átfogóbb értékelésére az eredmény indikátorok vizsgálatával 
kerül sor, félidei értékelés keretében (kb. 2018. évben). A vizsgálat nemcsak a 
számszerűsíthető értékek alakulását vizsgálja, hanem kiterjed a kitűzött célok 
relevanciájának áttekintésére is. Ebben a fázisban a stratégia érdemi áttekintése során 
korrekciók történhetnek az elért eredmények, illetve az időközben megváltozott külső 
körülmények hatásainak tükrében. A jövőkép elérése érdekében esetlegesen módosulhatnak 
a kitűzött (rövidtávú) célok, az akcióterületek, a konkrét beavatkozások illetve az indikátorok 
köre. Ebben az értékelési szakaszban indokolt lehet külső szakértők bevonása is. 
A hatásindikátorok mérésére hosszabb távon (kb. az 5. évben) kerülhet sor, az időpont 
előrehozható, amennyiben a külső környezetben jelentős változás következik be.  
A stratégia megvalósításának nyomonkövetése során elengedhetetlen a társadalmi részvétel 
folyamatos biztosítása, melyben elsősorban azon partnerek vesznek részt, akik a kialakítás 
során is bevonásra kerültek. A stratégiai tervezés során kialakított partnerség további 
működtetésével kapcsolatos operatív teendőket a marketing menedzser látja el, az 
együttműködés biztosításáért pedig elsősorban a stratégiai menedzsment szervezet felelős. 
A visszacsatolások során felülvizsgált és a városvezetés által jóváhagyott, legitim 
dokumentumok közzétételére a város honlapján kerül sor. 
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6.4.3. Indikátorok 
 

Tematikus cél Indikátor 
Tervezett 
változás 

Indikátor 
típusa 

Mértékegység Mérés módja 
Mérés 

gyakorisága 

 I. A település integrációjának 
megteremtése 

Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza növekedés output m 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Elégedettség a település környezeti minőségével növekedés output fő 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Városi környezetben létrehozott vagy helyreállított nyitott 
terek 

növekedés output db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Megújult zöldfelületek nagysága növekedés output m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Újonnan kialakított zöldfelületek nagysága növekedés output m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Létrehozott közösségi hasznos nettó alapterület nagysága növekedés output m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Zöldfelületek arányának növelése növekedés output % 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Megújult/fejlesztett közösségi hasznos nettó alapterület 
nagysága 

növekedés output m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

II. A városi funkciók erősítése, 
infrastrukturális ellátottság  
javítása 

Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza növekedés eredmény m 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Városi környezetben épített vagy helyreállított köz- vagy 
kereskedelmi épületek 

növekedés output m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Kialakított parkolók száma növekedés output db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

A projekt által energiahatékonysági beruházással közvetlenül 
érintett épületek száma 

növekedés output db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés eredményeképpen megújuló energia használatát 
bevezető intézmények száma 

növekedés output db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 
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Tematikus cél Indikátor 
Tervezett 
változás 

Indikátor 
típusa 

Mértékegység Mérés módja 
Mérés 

gyakorisága 

A programokba bevont személyek száma növekedés eredmény fő 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Fejlesztésbe bevont épületek száma növekedés output db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Új szolgáltatások beindítása növekedés output db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

III. A város gazdasági 
potenciáljának erősítése, a 
munkahelyteremtés  

Munkanélküliségi ráta csökkenés hatás % 

KSH 

évente Munkaügyi 
Központ 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya csökkenés hatás % 

KSH 

évente Munkaügyi 
Központ 

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya növekedés hatás % 

KSH 

évente Munkaügyi 
Központ 

Az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadót-alapot 
képező jövedelem 
  

növekedés eredmény Ft KSH évente 

A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál 
  

növekedés eredmény fő 

KSH/ Munkaügyi 
Központ/ 

évente 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Foglalkoztatottak száma (15-64 éves) a közszféra adatai 
nélkül 

növekedés eredmény ezer fő 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Támogatásban részesülő vállalkozásokszáma növekedés eredmény 
vállalkozás 
száma 

kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

KKV-k által előállított bruttó hozzáadott érték növekedése növekedés hatás e Ft 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 
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Tematikus cél Indikátor 
Tervezett 
változás 

Indikátor 
típusa 

Mértékegység Mérés módja 
Mérés 

gyakorisága 

A projekt által energiahatékonysági beruházással közvetlenül 
érintett épületek száma 

növekedés eredmény db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

A programokba bevont személyek száma növekedés output fő 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

A támogatásban részesített ipari park hasznosított területe növekedés eredmény m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

IV. A turizmus fejlesztése a 
meglévő adottságok 
kihasználásával 

A természeti és a kulturális örökségnek, illetve 
látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken 
látogatások várható számának növekedése 
  

növekedés eredmény látogatás/év 

KSH 

évente 

kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
száma (külföld+belföld) 

növekedés eredmény db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Újonnan kialakított turisztikai attrakciók száma növekedés eredmény db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Fejlesztésbe bevont épület nagysága növekedés eredmény m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Újonnan kialakított turisztikai attrakciók száma növekedés eredmény db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Vízpart mentél kialakított zöldterületek nagysága növekedés eredmény m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

V. Humánszolgáltatások 
fejlesztése, az „Élhető város” 
megteremtése érdekében 

A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi 
szolgáltatások száma a projektek által érintett területeken 

növekedés eredmény db 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Városi környezetben létrehozott vagy helyreállított nyitott 
terek 

növekedés eredmény m2 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

A közösségi, szabadidős közszolgáltatást nyújtó terekkel és 
létesítményekkel való lakossági elégedettség 

növekedés eredmény % 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

VI. Esélyegyenlőség biztosítása, a 
mélyszegénységben élők 

Szemléletváltásba bevont személyek száma növekedés eredmény fő 
kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 
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Tematikus cél Indikátor 
Tervezett 
változás 

Indikátor 
típusa 

Mértékegység Mérés módja 
Mérés 

gyakorisága 

helyzetének javítása 
Képzési programokba bevontak száma növekedés eredmény fő 

kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

Munkanélküliségi ráta csökkenés hatás % 

KSH 

évente Munkaügyi 
Központ 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya csökkenés hatás % 

KSH 

évente Munkaügyi 
Központ 

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya növekedés hatás % 

KSH 

évente Munkaügyi 
Központ 

Az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadót-alapot 
képező jövedelem 

növekedés eredmény Ft KSH évente 

 


