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1 Vezetői összefoglaló 

1.1 Kedvezményezett bemutatása 

A projekt kedvezményezettje Dévaványa Város Önkormányzata. Dévaványa nehéz 
helyzetben lévő alföldi kisváros, amely 2000-ben nyerte el ismét a városi rangot. A projekt 
Dévaványa város központjában valósul meg, és a projekt keretében létrejövő épület, 
közművek és parkolók az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A TOP 2.1.1-2016-BS1-2017-
00003 projekt támogatási szerződése szerint a kedvezményezett az Önkormányzat.  

1.2 A projekt háttere és indokoltsága 

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán projekt 5510 Dévaványa, Árpád 
utca 1. alatti, 371 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon alakít ki egy új, multifunkciós 
épületet. A városközpontban a városi funkciók sűrűsödési területén, a legmagasabb 
presztízsű városrészen található telken valaha az KTSZ központja működött a közigazgatási, 
oktatási és kulturális, vallási valamit kereskedelmi funkciók szomszédságában. 

I. kép: A projekt helyszíne 
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A közszolgáltatások Dévaványán több, hasonló problémával küzdő telephelyen érhetők el. Az 
Önkormányzat épületegyüttese közel száz éves, az épület szerkezetei elhasználódtak, az 
épület tetőszerkezete kimozdult az egyenlőtlen süllyedések következtében. 

II. kép: Az önkormányzat jelenlegi épülete 

 

 

A több mint egy évtizede üresen álló, lebontásra kötelezett, lepusztult épületek és gazosodó 
udvar helyett az Önkormányzat egy modern, közigazgatási, kulturális és üzleti 
tevékenységeket befogadó, multifunkciós épületet hoz létre, amely egyúttal új fókuszpontja 
a város arculatának. Az épületben helyet kap az Önkormányzat, amely jelenleg a fokozatosan 
romló állagú, több szempontból felújításra érett, több, különböző műszaki állapotban lévő 
épületben működik, amelyek felújítása az előzetes felmérések szerint nem költséghatékony.  

III. kép: A tervezett épület utcafronti és hátsó homlokzata 
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1.3 Projekt nélküli eset 

A projekt megvalósulása nélkül feltételezzük, hogy az Önkormányzat a jelenlegi 
épületegyüttesben marad, amelynek az állagromlása valószínűsíthető. Az elégtelen 
talajnedvesség elleni szigetelés, a szerkezeti gyengeségek, a tetőszerkezet hibái miatti 
folyamatos beázás, a huzatos, régi ablakok következtében jelentős felújítási igénnyel 
rendelkezik, emellett a vis major eseményekkel szemben fokozottan veszélyeztetett. A 
káreseményekre vonatkozó biztosítás ez utóbbiak fedezetéül szolgál, a gondok zömét okozó 
avulásból eredő állagromlás azonban önkormányzati forrást igényel, és a felmérések szerint 
gazdaságosan nem megújítható az Önkormányzat épülete. 

1.4 A projekt célja és illeszkedése, indikátorok 

A projekt célja, hogy a városközpontban az elhanyagolt barnamezős területen multifunkciós 
épületet alakítson ki, amely 

 a hely szellemiségéhez méltó, a település arculatát meghatározó épületegyüttes, 
 javítja a város általános környezeti állapotát, kiegészíti és illeszkedik a karakteradó 

városközponthoz, 

 új közigazgatási, közösségi és üzleti célú funkciókat befogadó terekben XXI. századi 
szintű szolgáltatások elérhetőségét biztosítja a városban, 

 vonzó kisvárosi miliő kialakításához járul hozzá,  

 ezek együttesen növelik a város népességmegtartó képességét, fékezik a város 
népességcsökkenését. 

A projekt illeszkedik: 

 a város jelenleg készülő integrált településfejlesztési koncepciójához és céljaihoz, 
 megfelel a város építési szabályozási követelményeinek, 
 illeszkedik a Békés megyei Integrált Területi Program céljaihoz, 
 hozzájárul a TOP 2. prioritásának teljesítéséhez. A projekt illeszkedik A TOP 2. 

prioritásához, amelynek „célja a vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása 
településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a 
vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor 
környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.  
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Az intézkedés ugyanakkor kezelni kívánja a városi rozsdaövezetek, barnamezős 
területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, szennyezés-mentesítését, 
ezen alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt 
olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló 
fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a 
lakosság használatba vegye.” (TOP-211-16_Felhívas 6. oldal) 

1. táblázat: A projekt indikátorai (Bázis érték 2018. 03.01: 0) 

Indikátor megnevezése 
Mérték-

egység 
Célérték 

Célérték 

dátuma 
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága 
(CO37) 

fő 7.747 2021.01.31. 

Rehabilitált talaj kiterjedése ha 0,4251 2021.01.31. 

Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza m 153,7240 2021.01.31. 

Városi területen épített köz- és üzleti épület m2 1.403,750 2021.01.31. 

Megújult és újonnan kialakított zöldfelület m2 2.013,430 2021.01.31. 

Városi területen létrehozott, ill. megújított nyitott terület m2 459,040 2021.01.31. 
Forrás: TOP-2.2.1-16-BS1-2017-00003 számú Támogatási szerződés 5. melléklete, MT 

 

1.5 Megvalósíthatósági vizsgálatok összefoglalása 

Az Önkormányzat 2014-ben szerezte meg a projekt helyszínéül szolgáló területet, melynek 
hasznosítására vonatkozó elképzeléseket átfogó igényfelmérés gyűjtötte össze. Az 
igényfelmérés eredményei alapján meghatározott, szükséges feladatok körére és a reálisan 
elérhető források volumenére való tekintettel egy multifunkciós épület kialakítása bizonyult a 
szükségleteket legjobban kielégítő megoldásnak.  

Az Önkormányzat a projekt tervezése során az alábbi követelményeket érvényesítette: 

 esztétikailag konzervatív, a belváros jelenlegi arculatába illő, a funkciók kiszolgálását 
legjobban teljesítő tér- és tömegstruktúrát hozzon létre 

 a műszaki tartalom optimális módon szolgálja ki a projekt céljait és a funkciók 
működését, 

 alacsony költséggel, alacsony carbon lábnyommal legyen üzemeltethető,  
 környezet- és klímatudatos technológiák alkalmazásával készüljön el, 
 költséghatékony beruházás valósuljon meg.  

A hosszas koncepcionális előkészítés során kiérlelt elképzelés, valamint a műszaki tervezés 
során érvényesített elvek és követelmények következtében olyan megvalósítható műszaki 
változat született meg a tervezőasztalon, amely leginkább megfelel mind a megrendelőnek, 
mind a megvalósítást finanszírozó pályázat feltételeinek, ezért szükségtelen további 
változatok kidolgozása és változatelemzés készítése.  

1.6 Projekt meghatározása 

„Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” projekt 5510 Dévaványa, 
Árpád utca 1. alatti, 371 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon hoz létre egy új, 
multifunkciós épületet, amely javarészt közigazgatási, kisebb részt kulturális és üzleti 
funkcióknak ad teret. A barnamezős beruházás része a belváros megújítását célzó Zöld szív 
projektek.  

A fenti helyrajzi számon 4251 m2-es telek található, amelyről a korábbi üzem épületeinek 
zömét már elbontották.A telken 1403 m2-nyi két szinte és tetőtér beépítéses, klasszikus-
rusztikus stílusú épület, modern kivitelű liftes lépcsőházzal készül el, amelyet parkolók és 



Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 
Költség-haszon elemzés 

9 

parkosított terület egészít ki. Az épület megfelel az építési előírások szerint szükséges 
energetikai besorolásnak, napelemes rendszerrel biztosítják az épület üzemeltetéséhez 
szükséges energiát. A beruházás megvalósulását „soft programok” egészítik ki, amelyeket a 
rendezvénynaptár tartalmaz.  

1.7 Pénzügyi elemzés eredményei 

A projekt beruházási költségét a következő táblázat mutatja be.A projekt költségvetésében a 
projekt előkészítés költségei a támogatási szerződés szerinti összegeket, a beruházás kiviteli 
költségei a közbeszerzési ajánlati árra épülnek.  

2. táblázat: Teljes beruházási költség ütemezése (millió Ft) 

Megnevezés 
Teljes 

költség 

Elszámolható 

költség 

Nem elszámolható 

költség 

Nem állami támogatású (közcélú) projektrész 

1. Projektelőkészítés költségei 19,88 19,67 0,21 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 624,37 461,84 162,53 

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

5,67 5,61 0,06 

4. Projektmenedzsment költségek 11,05 10,93 0,12 

5. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem 
vonható áfát) 

0,00 0,00 0,00 

6. Tartalék 0,00 0,00 0,00 

7. Tartalék nélküli beruházási költség 660,96 498,04 162,92 

8. Teljes beruházási költség 660,96 498,04 162,92 

A pénzügyi költségek és bevételek összesítését a következő táblázatban mutatjuk be. A 
projekt alapvetően közcélú, nettó bevételt nem termelő, ugyanakkor a fejlesztett 
üzlethelyiség bevételt termelő projektelem. A projekt keretében ingatlan kiváltás történik. Az 
önkormányzat jelenlegi épületegyüttesének lebontása után más pályázati forrásokra 
támaszkodva közpark kialakítása tervezett, amely nem termel bevételt, ezért ennek a 
területnek a hasznosításából származó bevétellel nem számol a projekt költségvetése. 

3. táblázat: A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (millió Ft, különbözet) 

Költségek és bevételek fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.     Beruházási költség 637,3 46,6 614,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.     Működési költség 64,5 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

2.1.   Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

54,2 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

2.2.   Pótlási költség 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.     Maradványérték 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.     Összes költség (1+2+3) 701,8 46,6 614,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

5.     Pénzügyi bevételek 29,3 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

6.     Nettó cash-flow (5-4) 
-

672,5 
-46,6 

-

614,3 
-2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 

Költségek és bevételek 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1.     Beruházási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.     Működési költség 5,6 5,6 5,6 5,6 21,4 5,6 5,6 5,6 

2.1.   Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

2.2.   Pótlási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 
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3.     Maradványérték 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.     Összes költség (1+2+3) 5,6 5,6 5,6 5,6 21,4 5,6 5,6 5,6 

5.     Pénzügyi bevételek 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

6.     Nettó cash-flow (5-4) -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -18,4 -2,6 -2,6 -2,6 

 

1.8 Támogatási összeg számítása 

A közcélú projekt esetében a támogatási arány meghatározásának első lépése a nettó 
működési bevétel meghatározása a projekt pénzügyi pénzáramai alapján. 

4. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata 

Megnevezés millió Ft 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 29,29 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 54,20 

Diszkontált pótlási költség (c) 10,25 

Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c) -35,17 

Ha a diszkontált nettó működési bevétel negatív, akkor a projekt nem nettó bevételtermelő, 
a dévaványai multifunkciós épület beruházása ebbe a kategóriába esik.  

5. táblázat: A támogatás számítása nettó bevételt nem termelő projektek esetén 

Megnevezés % Ft 

Elszámolható költség (EC)   498 043 339 

Nem elszámolható költség (NEC)   162 917 240 

TOP prioritási tengely támogatási arány 100%   

TOP támogatási összeg  100% 498 043 339 

EU hozzájárulás (85%)   423 336 838 

Kedvezményezett hozzájárulása   162 917 240 

A teljes projektre vonatkozó támogatási összeget a következő táblázat foglalja össze a 
fentebbi számítások összegzése alapján. 

6. táblázat: A támogatási összeg meghatározása több támogatási szabály esetén 

 Megnevezés 
Elszámolható 

költség, Ft 

Támogatási 

összeg, Ft 

Nem elszámol-

ható költség 

Állami 

támo-

gatás 

Helyi infrastruktúra 

fejlesztési támogatás 
   

Visszaigényelhető ÁFA    

Közcélú Közcélú támogatás 498 043 339 498 043 339   

Nem elszámolható nettó 
költségekre eső 

támogatási 
szerződésben rögzített 

önerő 

   10 036 695 

Költségnövekedés 
fedezetére biztosítandó 

további saját forrás 

   146 077 149 

 Visszaigényelhető ÁFA    6 803 396 

Összesen 498 043 339 498 043 339 162 917 240 

Mindösszesen 660 960 579 
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1.9 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a teljes projektre vonatkozóan mutatjuk be. A 
fenntarthatóság vizsgálata a teljes pénzáramokat tartalmazza. A fenntarthatóság a 
használóktól származó bevételi pénzáramok és egyéb bejövő pénzáramok által biztosított. 
Egyéb bejövő pénzáramnak tekintjük az Önkormányzat által a működéshez biztosított 
támogatásnak tekintett forrást. Ezt a pénzáramot az Önkormányzat a hivatal és az ellátandó 
közszolgáltatások normatívájából és egy saját, de a projekthez nem kapcsolódó bevételeiből 
fedezi (pl. helyi adók). 

7. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata (millió Ft) 

Megnevezés 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Pénzügyi beruházási költség 46,6  614,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2. Pénzügyi működési költség 0,0  0,0  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 46,6  614,3  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

7. Pénzügyi bevétel 0,0  0,0  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  

8. Egyéb bejövő pénzáram 0,0  0,0  17,3  17,3  17,3  17,3  17,3  

9. EU támogatás 30,8  392,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 15,9  221,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
11. Központi költségvetés 
hozzájárulása 5,4  69,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12. Saját forrás (13+14) 10,4  152,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13. Önerő (készpénz, munkaerő 
hozzájárulás) 10,4  152,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

18. Bevételi pénzáram (7+8+9+10) 46,6  614,3  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 
(18-6) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
20. Nettó halmozott pénzügyi 

pénzáram 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. Pénzügyi beruházási költség 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2. Pénzügyi működési költség 21,9  21,9  21,9  21,9  66,7  21,9  21,9  

6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 21,9  21,9  21,9  21,9  66,7  21,9  21,9  

7. Pénzügyi bevétel 4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  

8. Egyéb bejövő pénzáram 17,3  17,3  17,3  17,3  62,2  17,3  17,3  

9. EU támogatás 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

11. Központi költségvetés 
hozzájárulása 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12. Saját forrás (13+14) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13. Önerő (készpénz, munkaerő 
hozzájárulás) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

18. Bevételi pénzáram (7+8+9+10) 21,9  21,9  21,9  21,9  66,7  21,9  21,9  

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 
(18-6) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

20. Nettó halmozott pénzügyi 

pénzáram 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

A projekt az alábbi táblázat alapján pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram 
egyik évben sem negatív. 



Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 
Költség-haszon elemzés 

12 

1.10 Közgazdasági elemzés eredményei 

A projekt közgazdasági költség-haszon elemzésének főbb eredményei a következők. 

8. táblázat: A projekt közgazdasági teljesítménymutatói 

Megnevezés Epv (mFt) 

1. Közgazdasági beruházási költség  497,4 

2. Közgazdasági működési költség 47,0 

3. Közgazdasági maradványérték 281,3 

4. Közgazdasági költségek összesen 632,0 

5. szolgáltatási színvonal javítása 53,3 

6. kulturális és egyéb rendezvények társadalmi haszna 76,5 

7. ingatlanérték növekedése 25,4 

8. népességmegtartó, gazdaságélénkítő hatás 430,4 

9. Közgazdasági hasznok összesen 585,6 

10. Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) 322,4 

11. Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR) 10,8% 

12. Közgazdasági haszon-költség mutató (BCR) 2,23 

A projekt megfelel a támogathatósági feltételeknek, ugyanis: 

 a közgazdasági nettó jelenértéke (ENPV) pozitív; 
 a közgazdasági belső megtérülési rátája (ERR) meghaladja a közgazdasági 

diszkontrátát, vagyis nagyobb, mint 5%; 
 a haszon-költség hányadosa (BCR) nagyobb, mint 1. 

 

1.11 Kockázatelemzés 

A projekt megvalósításával és az elkészült beruházás fenntartásával kapcsolatos 
kockázatokat az MT 2.7 fejezete részletesen taglalja. Ennek eredményei szerint a kockázatok 
felmerülésének valószínűsége alacsony, legfeljebb mérsékelt. A jelentősebb hatású 
kockázatok a finanszírozáshoz és a bevételek esetleges elmaradásához kapcsolódnak.  

A projekt megvalósulását legnagyobb mértékben a finanszírozás elmaradása veszélyeztetné, 
ennek a valószínűsége azonban alacsony. Szintén kis valószínűséggel a műszaki átadás-
átvétel során a jogi szabályozásnak való megfelelés jelenthet kihívást, bírhat jelentős negatív 
következménnyel. Alacsony-közepes valószínűséggel elfordulhat, hogy az elkészült beruházás 
nem hozza az elvárt és szükséges bevételeket, ami jelentős negatív hatással bírhat a 
létesítmény fenntartására.  

Dévaványa városközpontban tervezett fejlesztés kapcsán nem merülnek fel olyan egyedi 
műszaki jellegzetességek, egyedi szabályozási körülmények, amelyek specifikus 
megközelítést igényelnek, és egyedi kockázatokat rejtenek, noha az Önkormányzat 
praxisában ilyen komplex módon még nem fordult elő megújuló energiák hasznosítása, és 
hasonló épületgépészet. 

A kockázatok mindegyike elviselhető mértékűre csökkenthető a projekt előkészítése és a 
projekt menedzsment tevékenységek megfelelő és alapos végrehajtásával, valamint a 
működtetés során a technológiai előírásoknak megfelelőüzemeltetéssel.  
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2 Bevezető 

A „Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán” című projekt előkészítése a 
TOP 2. prioritás TOP 2.1.1.-2016-BS1 Felhívásnak megfelelően kezdődött meg a Dévaványa 
VárosÖnkormányzatának munkatársai által.  

A projekt megvalósítására a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatósága, mint Támogató, a képviseletében eljáró Magyar Államkincstár 
Békés Megyei Igazgatóság, mint Közreműködő Szervezet (KSZ) és Dévaványa Város 
Önkormányzata, mint Kedvezményezett között 2018. február 5-én Támogatási Szerződést 
kötött. A projekt megvalósítására a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kerül sor. A 
projekt azonosítószám: TOP-2.1.1.-16-BS1-2017-00003. 

A projekt előkészítését megelőzően a hatályos helyi építési szabályzaton kívül, jogszabályban 
meghatározott településfejlesztési dokumentum nem állt rendelkezésre. A projekt 
támogatásának feltételei közé tartozó városfejlesztési dokumentációk közül az integrált 
településfejlesztési stratégia és a cselekvési terv kidolgozása a projekt megvalósíthatósági 
tanulmánya és a jelen költség-haszon elemzés készítésével párhuzamosan történik. A 
beruházás műszaki tervdokumentációja és építési engedélyezési terve átdolgozásra került 
2019. év elején, mivel a beruházás költségei a 2017. évihez képest az építőipari konjunktúra, 
az építőanyagok drágulása, a munkaerőköltségek növekedése következtében jelentősen 
megnövekedett 2019-re. A csökkentett műszaki tartalmú engedélyezési terv 2019. március 
25-én megkapta az építéshatóság engedélyét. A kiviteli tervdokumentáció véglegesítése 
2019 áprilisában zárult.  

A költség-haszon elemzés dokumentum (CBA dokumentum) elkészítése a Kedvezményezettel 
és a műszaki tervezőkkel folytatott egyeztetések után kialakult bemenő adatokra épül, 
folyamatos egyeztetés eredményeként került kidolgozásra. ATámogatási Szerződés 
meghatározza a projekt pénzügyi kereteit és az indikátorait, amelyek egyben az építési 
engedélyezési terv elkészítésének sarokköveit is jelentik.  

A készülő településfejlesztési és projekt dokumentumok több olyan témakört is kidolgoztak, 
amely a költség-haszon elemzésnek is része. Az ezekkel való összhangot több körben zajló 
egyeztetések biztosították.  

Jelen költség-haszon elemzési dokumentum a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített, 
a Széchenyi 2020 honlapján közzétett TOP-2.1.1.-16 Felhívás mellékletei között szereplő, 
„Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséhez” című dokumentum, un. 
CBA útmutatónak megfelelően készül el. A költség-haszon elemzés a projekt támogatási 
összege és alapvető jellemzői alapján a 2. projekttípusnak felel meg, illetve egy kisebb része 
a korábbi „helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás” (jelenleg állami 
támogatás) alá esik. Ebből következően a dokumentum kidolgozásakor „A költség-haszon 
elemzés dokumentum sablon - Projekttípus 2: 1 m EUR feletti nem nagyprojekt, közcélú, 
nettó bevételt nem termelő” című sablonban foglaltak az irányadók, és a pénzügyi elemzés 
fejezet kiegészült az állami támogatás alá eső projektelemre vonatkozó releváns vizsgálatok 
bemutatásával.  

A projekt-előkészítés eddigi eredményei alapján nem indokolt eltérni a CBA dokumentum 
sablonban foglalt szerkezettől, a költség-haszon elemzés az abban meghatározott pontoknak 
megfelelően, a projekt adottságainak megfelelő mélységben került kidolgozásra.  
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3 A háttér bemutatása 

3.1 Társadalmi-gazdasági feltételek 

Dévaványa város jelenlegi társadalmi, gazdasági jellemzőit, közigazgatási szerepét, 
fejlesztési célkitűzéseit részletesen a projekt keretében készülő Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája dolgozza ki. Az alábbi pontokban a néhány átfogó sajátosságra világítunk rá.  

Dévaványa alföldi kisváros, amely a földrajzi fekvése miatt a külső és belső perifériának 
tekinthető területek sajátosságait mutatja. A közlekedési árnyékhelyzetben fekvő alföldi 
mezőváros a kun, halmos településszerkezetű városok közé tartozik. A város a hetvenes évek 
szocialista iparosítása által kevéssé érintett, a mezőgazdasági nagyüzemek 
alaptevékenységek és melléküzemágak tevékenységei által működtetett települések közé 
tartozott. A tanyasi, illetve a „kétlaki” – tavasztól őszig a tanyákon, télen a városban 
tevékenykedő – mezővárosi életmód javarészt felszámolódott. A rendszerváltást követően a 
gazdaság leépülési folyamatai gyorsan elérték a várost, az újjáépülése azonban többféle, jól 
behatárolható okból – kevés örökölt gazdaság, a jövedelmező piacok távolsága, nehéz 
elérhetősége, alacsony képzettség, csekély tőkeerő, alacsony jövedelem és kereslet – 
korlátozott maradt, így a gazdaság foglalkoztató képessége alacsony. Sajátos módon a 
legnagyobb foglalkoztatóvá maga a Városi Önkormányzat vált. Ez azonban kevésbé az 
Önkormányzat sikerességét, inkább a gazdaság más szegmenseinek behatárolt voltát jelzik.  

3.1.1 Demográfiai jellemzők 

Dévaványa népesedési folyamatai megfelelnek a Békés megyére jellemző meglehetősen 
kedvezőtlen folyamatoknak. Dévaványa a KSH adatai alapján azon alföldi települések közé 
tartozik, amelyek fénykorukat a második világháború előtt élték.  

A népesség száma 

Az Alföldön a nagyhatárú mezővárosok jelentős része nem heverte ki a második világháborús 
népességveszteséget, valamint az azt követő államosítási és kollektivizálási időszakban 
földjeiktől, így önálló egzisztenciájuktól megfosztottak elvándorlási hullámát. Az 1870-es, 
jelenlegi területre összesített 5 milliós Magyarországi lélekszámhoz képest 2011-ben az 
ország lakossága majdnem duplája volt, Békés megyében is meghaladta 26,5%-kal az akkori 
szintet a népesség, Dévaványán azonban 15%-kal kevesebben éltek 2011-ben, mint a 
kiegyezést követően.  

A hetvenes évek alföldi iparosítási programja is csak fékezni tudta a népesség elvándorlását. 
Békés megyében 2011-ben mindössze három település (Békéscsaba, Gyula és Szabadkígyós) 
népessége haladta meg az 1970. évi szintet. Összességében 1970-hez képest 18%-kal 
csökkent a megye lakónépessége, ami a legnagyobb arányú népességveszteség az 
országban. Dévaványaugyanezen időszak alatt a megyei átlagnál lényegesen nagyobb 
ütemben fogyott, a lakónépesség 25,5%-kal csökkent. Dévaványánál vannak kevésbé 
szerencsés demográfiai helyzetben lévő városok a megyében, a Békés megyei városok zöme 
azonban így is kisebb kihívásokkal néz szembe.  

Dévaványán 1941-ben a jelenlévő népesség száma 14.172 fővel érte el a maximumát, 2018. 
január 1-én 7.472 fő a lakónépesség a Helységnévtár adatai szerint, vagyis a kisváros 
népessége az utóbbi másfél évszázad minimumát hozta, és nincs olyan eszközrendszer, 
amivel a jelenlegi születési és halálozási, illetve vándorlási tendenciák mellett a népesség 
további csökkenése megakadályozható lenne.  
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1. ábra: Dévaványa jelenlévő- és lakónépességének alakulása 1870-2018 

 

Forrás: Népszámlálás 2011, Békés megye, 4.4.1.1.1 táblázat, Helységnévtár 2018, KSH 

Természetes szaporodás, vándorlás 

Dévaványán a születések és halálozások egyenlege utoljára a hetvenes években vett fel 
pozitív értéket, a legutóbbi népszámlálás idején már nagyon jelentős mértékű volt a 
természetes fogyás. A vándorlási folyamatok a negyvenes évek óta jelentős elvándorlást 
mutatnak.  

9. táblázat: Dévaványa népmozgalom adatai 1949-2011 (fő) 

Dekád Természetes szaporodás Vándorlási különbözet 

1949-1959 1.803 -2.295 

1960-1969 643 -3.136 

1970-1979 395 -1.386 

1980-1989 -3 -840 

1990-2001 -381 *427 

2001-2011 -685 -304 
Forrás: 1960 évi Népszámlálás, 3 t. Békés megye személyi és családi adatai (1962), 40. oldal; 1970. évi 

Népszámlálás 8. Békés megye adatai (1972), 391. oldal; 1980. évi Népszámlálás, Békés megye adatai (1981) 
515. oldal; Népszámlálás 2011 4.1.1.2. táblázat, KSH 

*Az 1990 és 2001-es adatokon tapasztalható „trenden kívüli folyamatok” zömében az 1990-es és 2001-es 
népszámlálási adatok pontosságának különbségeire, illetve a lakcímbejelentések rendszerének változására 
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vezethetők vissza. Tényleges népesség „visszaáramlás”a kisebb településekre és a vidéki megyékbe csekély 
mértékűnek tekinthető.  

Az elvándorlás erőteljesebben érinti a fiatalabb és magasabban képzett aktív lakosságot, ami 
kedvezőtlenül érinti helyi társadalom stabilitását és a népesedési folyamatokat. A városban 
nem jellemző külföldiek letelepedése, a kb. 50 km-re lévő határon túlról kevés az átkötöző és 
a vendégmunkás is.  

Korösszetétel 

A népesség korösszetételét tekintve az országos folyamatok jelentős elöregedést és a 
gyermekkorúak rohamos fogyását mutatják.  

10. táblázat: Dévaványa népességének korösszetétele 

Korcsoport 1960 1970 1980 1990 2001 2011 

0-14 (fő) 3.763 2.963 2.352 2.013 1.664 1.160 

15-59 (fő) 7.149 6.290 5.576 5.092 5.186 4.804 

60-X (fő) 1.792 1.955 1.757 1.737 2.038 1.935 

Összesen (fő) 12.704 11.208 9.685 8.842 8.888 7.899 

Öregedési index* 48 66 75 86 122 167 
Forrás: 1960 évi Népszámlálás, 3 t. Békés megye személyi és családi adatai (1962), 42-43. oldal; 1970. évi 

Népszámlálás 8. Békés megye adatai (1972), 398-399. oldal; 1980. évi Népszámlálás, Békés megye adatai (1981) 
525-526. oldal; 1990. évi Népszámlálás 6., 300-301. oldal, Népszámlálás 2001. 4.1.4.1. táblázat, Népszámlálás 

2011 4.1.1.2. táblázat, KSH   *100 gyermekkorúra (0-14 éves) jutó időskorúak (60-X) száma. 

Dévaványán a gyermekkorúak aránya rendre lényegesen az országos átlag felett alakult, 
2011-re az országossal megegyező szintre csökkent. Az időskorúak aránya, ha csekély 
mértékben is rendre az országos átlag felett alakult.  

2. ábra: A népesség korösszetétele Magyarországon és Dévaványán 1960-2011 

 

Adatok forrása: KSH népszámlálások adatai 
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A 15-59 éves korú népesség aránya országos szinten némiképp hullámzott, amely elsősorban 
a Ratkó korszak megugró gyerekszámának felnőtt korba lépése, valamint ezen generáció 
gyermekeinek és unokáinak többlete van nagy hatással a népesedési folyamatokban 
detektálható inflexiós pontoknak.  

Dévaványán ettől némiképp eltérő tendenciát láthatunk. 1960 és 2011 között Dévaványán az 
aktív korú népesség aránya az országos átlag alatt maradt, ugyanakkor folyamatosan 
növekedett, napjainkra megközelíti azt. Ez vélhetően annak köszönhető, hogy az ötvenes 
években a városból kiáramlott az a fiatal népesség, amely országosan meghatározza a 
demográfiai folyamatokat. Dévaványán az aktív korú népesség arányának növekedése az 
országos átlagnál magasabb termékenység miatt a legutóbbi népszámlálásig stabil 
utánpótlását biztosította az aktív korú népességnek, ezzel együtt a gyermekkorú népesség 
országos átlagra csökkenése az arányszámot megnövelte. Az időskorúak átlagos szintnél alig 
magasabb aránya döntően három jelenségre vezethető vissza: egyfelől a korábbi évtizedek 
elvándorolt fiataljai és a középkorúak esetleges magasabb halandósága miatt kisebb 
létszámú a nyugdíjas korosztály, másfelől a megyében alacsony várható élettartam – Békés 
megyénél csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élnek rövidebb ideig az emberek –emiatt 
korábban meghal az idősebb generáció, mint az átlag.  

A népesség korösszetételéből fakadóan az elöregedés Békés megyében az országos átlagnál 
lényegesen magasabb szintű, 2018-ra átvette a vezetést Zala megyétől. (KSH Stadat 6.1.6. 
táblázat) Dévaványán érvényesülnek az általános tendenciák, bár az elöregedés a városra 
kevésbé jellemző, mint a megyei átlag.1 

Egyéb jellemzők 

A népszámlálási adatok szerint a cigány népesség aránya Dévaványán 2001-ben 0.4%, 
2011-ben 0,7%, amely lényegesen alacsonyabb, mint a Békés megyei 1,6%, illetve 2,7%.  

A tanyás alföldi településeken a külterületi népesség magas aránya az elöregedés mutatóját 
növelni, az iskolai végzettségi mutatókat csökkenteni szokta. Dévaványán a népszámlálási 
adatok szerint 2011-ben mindössze 56 fő lakott tanyákon, ami a népességnek 0,7%-a, és ez 
arra utal, hogy a hagyományos tanyasi gazdálkodáson alapuló életmód a városból kikopóban 
van. 

3.1.2 Társadalmi jellemzők 

A népesség iskolázottsága 

Békés megye a lakosság iskolai végzettségi adatai alapján az országban az alacsonyan 
képzett megyék közé tartozik. A szakképzetlen, legfeljebb 8 általános iskolát végzettek 
arányát tekintve a megyék rangsorában a 7. helyen áll. A szakiskolai és szakmunkás 
végzettségűek aránya a 15 éves és idősebb népesség arányában országszerte viszonylag 
kiegyensúlyozott, Békés megye az országos 21,3%-ot meghaladó 24,4%-os aránnyal szintén 
a 7. helyen áll. Az érettségivel rendelkezők aránya a 18 éves és idősebb népességből 
azonban az országos átlagtól elmaradva a legalacsonyabb negyedbe tartozik, a 15. helyen 
áll. A felsőfokú végzettségűeket a megye kiművelni és megtartani kevéssé képes. Az 
országos 19% helyett Békés megyében a 25 éves és idősebb népességre vetítve 12,9% a 
felsőfokú végzettségűek aránya, aminél csak egy megyében alacsonyabb ez az érték.   

                                                           
1
Ez a jelenség elmaradott térségekben általában akkor figyelhető meg, ha a magasabb termékenységű 

és az alacsonyabb várható élettartammal bíró roma népesség aránya a népességen belül meghaladja 

az átlagot. 
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Dévaványán a Békés megyei kedvezőtlen adatokhoz képest is nagyon alacsonyak a népesség 
iskolázottsági mutatói. A város képzettségi mutatóit rontja az értelmileg akadályozottakat 
ellátó Borostyánkert Otthonban gondozottak száma (178 fő), elsősorban ezzel indokolható az 
iskolázatlanok viszonylag magasabb aránya.  

A 7 éves és idősebb népességből a szakképzetlen, legfeljebb 8 általános iskolát végzettek 
aránya 2011-ben országosan 19,3%-os mutatója Dévaványán 31,5%, az országos átlag több 
mint másfélszerese, ami kedvezőtlenül magas érték, ami azt jelenti, hogy a továbbtanulás 
annak ellenére megreked a városban, hogy van középfokú oktatási intézmény. A szakmai 
képzettséget szerzettek aránya Dévaványán megfelel az országos átlagnak és némiképp 
magasabb, mint a megyei átlag. Az érettségizettek aránya azonban már csak a megyei 
községi átlagnak felelnek meg, ami lényegesen alacsonyabb a megye városaira jellemző 
értéknél. A felsőfokú végzettségűek aránya Dévaványán 5,4%2,ami az országos átlag 30%-a, 
a Békés megyei átlag fele, sőt még a Békés megyei községek 6%-os értékét sem éri el.  

3. ábra: A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége, 2011 (%) 

 

Adatok forrása: KSH Népszámlálás 2011 

A gazdasági aktivitás Dévaványán 

Dévaványán a népszámlálási adatok szerint 2011-ben a foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességből 54,2% volt, ami a megyei átlagnál magasabb érték. A foglalkoztatottak 
négyötöde, 2233 fő helyben talált munkát, 650-en viszont naponta ingáznak a megélhetésért 
vagy a jobb lehetőségekért. A városban összesen 2453 munkahelyet írtak össze, ezért 220 
állást más településről bejárók töltenek be.  

Álláskeresők 

                                                           
2
Ez az érték országosan nagyjából az 1970-1980-as években volt jellemző. 
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2019. április 20-i NMH adatok szerint Dévaványán az álláskeresők száma 214 fő volt, a 15-64 
éves korú népesség 4%-a. Ez alacsonyabb, mint a megyei 5%-os átlag. A nyári hónapokban 
ennél 30-50 fővel kevesebb szokott a létszám lenni a szezonális munkalehetőségek 
miatt.2019. május 20-i adatok szerint Dévaványán az álláskeresők száma 182 fő, a 15-64 
éves korú népesség 3,4%-a, ami alacsonyabb, mint a Békés megyei 4,8%-os mutató.  

A közfoglalkoztatottak száma az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetében 34 fő 
áthúzódó létszámmal számol, amelyből 31 fő az Önkormányzatnál, 3 fő az ÁMK-ban kapott 
munkát. Emellett az Önkormányzat benyújt pályázatokat az összes közfoglalkoztatási 
lehetőség kihasználására. A város június 1-től hatályos módosítása szerint a 
közfoglalkoztatottak tervezett száma 166 fő. A KSH tájékoztatási adatbázisa szerint 
Dévaványán 2017-ben összesen 297 közfoglalkoztatott kapott hosszabb-rövidebb időre állás 
lehetőséget az államilag támogatott formában.  

Dévaványán a közfoglalkoztatás tartja az állástalanok számát a megye átlagnál alacsonyabb 
szinten. A szakképzett és a magasabban képzettek természetszerű alacsonyabb 
munkanélküliségi rátáit a közfoglalkoztatás szinte érintetlenül hagyja, míg az alacsony 
iskolázottságú népességét lecsökkenti. A képesítéssel rendelkezőknek a munkaerőpiacon 
szinte önállóan kell boldogulniuk, míg a képzetleneknek jövedelmet biztosító 
közfoglalkoztatásból 5-ből 1 főnek sikerült a versenyszférában elhelyezkednie, és ez az 
elhelyezkedési esély annál kisebb, minél többen vesznek részt a programban. (TÁRKI, 2014) 

A gazdasági szereplők munkahely generálási képessége amellett, hogy a külső gazdasági 
lehetőségek függvényében alakulnak, mint pl. a konjunkturális hatások, finanszírozási és 
fizetőképes keresleti korlátok, a népességen belül a vállalkozás menedzselési készségek 
elsajátítására képes, megfelelően képzett réteg viszonylag keskeny.  

A népesség jövedelmi viszonyai 

2014-ben Dévaványán az átlagos jövedelem az országos érték 78,7%-a volt,vagyis az 
embereknek 21%-kal kevesebb pénzből kellett kijönniük, mint az országban általában, 
miközben az árak az üzletekben és a közszolgáltatások esetében hasonlók, de akár 
magasabb szinten is lehetnek. Dévaványa hátránya 11 év alatt 10,6%-ot csökkent. 

4. ábra: Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 
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Adatok forrása: Lechner Nonprofit Kft számítása a TEIR-ből 

A lakosság jóléti mutatóinak egyike az autósűrűség. A személyautó egy luxuscikk, aminek a 
beszerzése és üzemeltetése forrásokat igényel, ugyanakkor munkaeszközként is használható. 
Dévaványán 2001-ben 944 autót regisztrált a statisztika, 2017-ben viszont már 1874 
szaladgált az utakon. A személyautók számát alakások számához viszonyítjuk, hiszen egy 
autó nagy valószínűséggel egy háztartást/lakást szolgál ki. Az autósűrűség, a száz lakásra 
jutó személygépkocsik száma 2001-ben a városban 28,7 volt az országos 60,9-cel szemben, 
ami azt jelenti, hogy az országos átlag felét sem érte el a mutató értéke. 2017-re az 
autósűrűség országosan 78,2-re, Dévaványán 56,2-re emelkedett, vagyisa porták valamivel 
több mint felén már van jármű. Jelentősen csökkent a különbség az országos átlaghoz 
képest, ami egyben azt is jelenti, hogy a lényegesen több dévaványai lakos volt képes eljutni 
önállóan távolabbi településekre is akár jövedelemszerzési céllal is. 

3.1.3 Gazdasági jellemzők 

Vállalkozások jellemzői 

A dévaványai gazdaság mikrovállalkozásokra épül és a foglalkoztató és jövedelemtermelő 
képessége elmarad az átlagostól. A KSH tájékoztatási adatbázisa szerint 2016-ban 
Dévaványán a működő vállalkozások száma 239. A vállalkozássűrűség, az ezer lakosra jutó 
működő vállalkozások száma a városban 31,5, ami a 69,4-es országos átlagnak a felét sem 
éri el 

Az OPTEN adatbázisában 2019 januárban 1 db részvénytársaság, 1 db szövetkezet, 42 db kft 
(5 db felszámolás alatt, 1 db végelszámolás alatt), 14 db bt és 260 egyéni vállalkozás 
szerepel, ami kicsit erősebb gazdaságra utal.  

Dévaványán a város belső keresletére építő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység több 
tucat mikro- és kisvállalkozásnak nyújt megélhetést. 1990 előtti nagyobb gazdasági szervezet 
utódja a COOP Dévaványa ZRt. (35 fő), az Agrodéva Kft. (27 fő). A városban három 100 
főnél több embert foglalkoztató cég működik, a Boschung EJT Kft, a LIKER Motors Kft és az 
EKUNA Kft.  
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 Boshung EJT. Kft: 2007-ben alapított svájci vegyesvállalat, amely 2019-ben 147 főt 
foglalkoztatott több műszakos munkarendben gyárt úttisztító gépeket és 
útkarbantartáshoz kapcsolódó berendezéseket. 

 LIKER Motors Kft: A 2013-ban alapított Kft. az 1980-ban alapított családi vállalkozás 
folytatása, amely 2019-ben 123 fővel működött és fő tevékenységként villamos 
transzformátokat és elektromágneseket, villamos tekercseket gyártott.  

 EKUNA Kft: 1993-ban alapított elektronikai alkatrészeket gyártó vállalkozás, amely 
2019-ban 106 fővel folytatta tevékenységét. A Széchenyi 2020 program keretében 3 
pályázaton 96,4 millió Ft támogatást.  

A dévaványai gazdaság megkerülhetetlen nem üzleti szereplője az Önkormányzat, amely 
egyben a város legnagyobb foglalkoztatója is. A város költségvetése 2019-ben 195 fős 
dolgozói létszámmal kalkulál. Emellett a közfoglalkoztatás révén tovább 166 fő 
foglalkozatásáért felel az Önkormányzat. Emellett az Önkormányzat 96%-os tulajdonában áll 
az Agricola Dévaványa Kft., amely agrárgazdasági tevékenységet végez.  

Európai uniós forrásabszorpció 

Az európai uniós csatlakozással az országban elérhető források megszerzése egyedülálló 
lehetőség mind a helyi gazdaság szereplői, mind a közösség számára. Bármely pályázat 
elnyerése lehetőséget teremt arra, hogy megerősödjön a helyi gazdaság. Sajnos az elnyert 
támogatások zöme kívül kerül a városon, hiszen zömében olyan eszközökre és 
szolgáltatásokra költik, amelyek máshonnan szerezhető be, ám a vagyon növekedése 
megerősíti a helyi gazdaság alapjait. Ezért rendkívül fontos a város forrásabszorpciós 
képessége.  

A 2004-2006-os időszakban 10 db nyertes projekt 87,8 millió Ft támogatást vitt 
Dévaványára. 8 db AVOP pályázat 40,9 millió Ft, a Kőrös-Maros Nemzeti Park a KIOP 
forrásokból 46,6 millió Ft-ra tett szert. A gazdaságélénkítés lehetőségei alig jutottak el a 
városba, mindössze 1 db GVOP pályázat nyert 200 ezer Ft-os támogatással.  

A 2007-2013-as periódusban 38 db pályázat 2,24 milliárd Ft támogatást nyert el a városban 
a strukturális és kohéziós alapokból. Ebből cégek 6 db vállalkozásfejlesztési célú pályázaton 
72 millió Ft támogatást nyertek el, 2 db környezetvédelmi szemléletformáló pályázaton 17,9 
millió Ft-ot. A Kőrös-Maros Nemzeti Park 281,2 millió Ft KEOP forrást használhatott fel. Az 
Önkormányzat és a városban működő intézmények 26 pályázaton 1,82 milliárd Ft támogatást 
nyertek el infrastruktúra, intézmény és szolgáltatás fejlesztésre. Ezen felül két TÁMOP kiírás 
keretein belül 41,7 millió Ft érkezett a városba. Az agrár- és vidékfejlesztési források 
felhasználására vonatkozó információ a településre nem áll rendelkezésre.  

A 2014-2020-as periódusban a pályázatkereső adatai szerint 763 pályázaton keresztül 8,6 
milliárd Ft áramlott a városba.  

 A Vidékfejlesztési Programon keresztül 740 pályázat 4,97 milliárd Ft támogatást 
csatornázott az agrártermelőkhöz. (Az MVH közzétételi listái szerint 2014 és 2018 
között összesen 10.974 millió Ft hazai és uniós támogatás érkezett Dévaványára, 
amelyből 486 millió Ft volt hazai forrás.) 

 A mikro-, kis- és középvállalkozások közül 4 szerepelt sikeresen a kiírásokon, 8 
pályázaton összesen 241,8 millió Ft-ot voltak képesek elnyerni. 

 A közintézmények és közszolgáltatások, valamint az infrastrukturális fejlesztések 
szintén nagy összegű támogatást irányítottak a városba. A TOP és az EFOP keretében 
2,1 milliárd Ft támogatást nyertek el a városban működő intézmények és az 
Önkormányzat.  

 A Kőrös-Maros nemzeti park a pályázataival 1,26 milliárd Ft támogatást nyert a céljai 
megvalósításához a KEHOP-ból.  
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A városban a forrásszerzésben a legaktívabb, sikeres, nem agrár vállalkozás a Steel Design 
Kft. A 2001-ben alapított Kft. 26 fővel főleg exportra gyárt hegesztett acélszerkezeteket. A 
KFT 2007-2013 között 3 pályázaton összesen 59 millió Ft támogatást nyert, a 2014-2020 
periódusban további 3 pályázaton 95,4 millió Ft-tal erősítette a tevékenységét.  

Az európai uniós forrásokból elnyert támogatások az agrárszektort kivéve inkább közvetetten 
bírtak gazdaságélénkítő hatással a településen, közvetlenül vállalkozásfejlesztési támogatást 
keveset volt képes becsatornázni a helyi gazdaság. Noha feltételezhető, hogy a források 
zöme csak tárgyiasult formában maradt a városban, a jövedelem kiáramlott a területéről, 
ugyanakkor a megvalósult beruházások következtében javult az infrastrukturális ellátottság, 
a környezet állapota, a közszolgáltatások minősége, a lakosság életminősége és jövedelmi 
viszonyai is.  

3.2 Szakpolitikai és intézményi szempontok 

A projektben tervezett multifunkciós épületet létrehozó beruházás szerepel a jelen 
dokumentummal párhuzamosan készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiában 
(továbbiakban: ITS). A beruházás minden eleme illeszkedik a városfejlesztés ITS-ben 
megfogalmazott céljaihoz. A projekt hozzájárul Dévaványa alföldi mezővárosi karakterének 
megőrzéséhez és megújításához.  

A projektnek az ITS célok teljesüléséhez való hozzájárulásának mikéntjét a projekt 
Megvalósíthatósági Tanulmányának 2.1 fejezete részletezi. („2.1 A fejlesztés céljai, 
konctextusa és beavatkozások helyszíne (helyzetfeltárás)” című alfejezetben). 

A projekt illeszkedik a TOP szakmai célkitűzéseihez, hozzájárul a 2. prioritásának 
implementációjához.  

A projekthez kapcsolódó intézményi szempontok bemutatására a 7.3. fejezetben kerül sor. 

3.3 A jelenlegi infrastrukturális adottságok és szolgáltatások 

A projekt helyszíne – a telek adottságai 

A projekt területe Dévaványa város központjában, az Árpád utca és a Köleshalmi utca 
kereszteződésében található saroktelek. A telek igen jó megközelítési lehetőségekkel 
rendelkezik, mivel mindkét utca felől jól bejárható. A telek teljes közművel ellátott. A projekt 
helyszínéül szolgáló telek területe 4251m2, amelyből a tervezett beépítetett alapterület 
675,35m2. A tervezett zöldfelület 2.474,34m2, a tervezett burkolat: 1.101,32m2. 

Infrastrukturális adottságok, szolgáltatások 

Az Árpád utca a Dévaványa főutcája, a városközpontban a városi funkciók sűrűsödési 
területén, a legmagasabb presztízsű városrészen található a barnamezős terület. A projekt 
helyszínének közvetlen szomszédságában a közigazgatási, oktatási és kulturális intézmények, 
vallási szervezetek, valamit kereskedelmi és szolgáltató műintézmények működnek. A 
központban található templom, iskola, polgármesteri hivatal, rendőrség, posta, különféle 
üzletek (élelmiszer, ruházati, műszaki, mezőgazdasági üzlet, cukrászda), szálláshely, 
cégközpont. A tervezett épülettel szemben található az egykori Vadkacsa szálló épülete, 
amely homlokzati megjelenésével emblematikus épülete a városközpontnak. A terület 200 
méteres körzetén belül a kisvárosi szolgáltatási és kereskedelmi funkciók zöme elérhető.  

A projekt keretében létesülő multifunkcionális épületbe tervezett funkciók (közigazgatás, 
polgármesteri hivatal, civil pont, üzlethelyiség, művelődésszervező iroda) elszórtan a 
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települési magjában találhatók, amelyeknek régi építésű, korszerűtlen, leromlott műszaki 
állapotú épületek biztosítanak helyszínt.  

A városban a tehát a kisvárosi szolgáltatások jelen vannak, azonban azok elavult, drágán 
fenntartható infrastruktúrába integráltan működnek.  

3.4 A tervezett szolgáltatás megítélése és az ezzel kapcsolatos 
lakossági elvárások 

Dévaványa város fejlesztési elképzeléseinek kalibrálása érdekében várospolitikai közvélemény 
kutatást végzett 2016 áprilisának végén. Az igényfelmérés ismertetését a Megvalósíthatósági 
tanulmány „2.4.2. Funkciók megalapozottsága” című fejezete tartalmazza. A 
VárosiÖnkormányzat felelős munkatársaival, a Képviselőtestület tagjaival és civil szervezetek 
képviselőivel készített interjúk mellett köztereken végzett kérdőíves felméréssel és internetes 
kérdőívvel szerzett információkat arról, hogy milyen területen, mely intézmények esetében 
van szükség fejlesztésekre.  

A tervezett szolgáltatás megítélése 

Dévaványa város a barnamezős területre egy multifunkciós épületbe szándékozott költöztetni 
számos, megújításra érett körülmények között működő funkciót. Az összes 
érintettszolgáltatás, intézmény és épület jelenlegi helyzetére és megítélésére kitér az 
igényfelmérés.  

A multifunkciós épületbe integrálni tervezett funkciókat (közigazgatás, civil pont, 
művelődésszervezés, rendezvényterem, üzlethelyiség) ellátó ingatlanok közel száz évesek, 
leromlott állagúak, salétromosodás, elavult műszaki állapot jellemzi ezeket. Mind közül a 
legrosszabb állapotúnak az Önkormányzat épületét tartották a megkérdezettek. Az 
Önkormányzat jelenlegi épületeivel kapcsolatban a legfőbb probléma a válaszadók szerint, 
hogy az épület kicsi és nagyon elavult, több helyen beázik, a falak felvizesedtek, így sok 
helyen omlik a vakolata. Tekintettel arra, hogy az ügyfelek számára nincs váróterem 
kialakítva, így kénytelenek a hideg, huzatos folyosón várakozni az ügyeiket intézők. Ezen 
túlmenően mellékhelyiség sem biztosított az ügyfelek számára. Az épület semmiben nem 
felel meg a mai kor elvárásainak és jelentősen rontja a városképet is. 

A megkérdezettek közel 70%-a egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat új és korszerű 
épületben kapjon helyet. A civil szervezeteknek helyt adó civil pont áttelepítése a válaszadók 
több mint 70%-ának tetszését nyerte el. Új üzlethelyiség kialakításával kapcsolatban 
kevesebben nyilvánítottak véleményt, ám azoknak több, mint 60%-a úgy ítélte meg, hogy 
szükséges. Új rendezvényterem iránti igény bizonyult a legerősebbnek, a válaszadók több, 
mint négyötöde szerint szükség van rá.  

A lakossági elvárások a beruházással kapcsolatban 

A projekt helyszínéül szolgáló belvárosban a már elérhető funkciók palettája kellően 
szélesnek bizonyult ahhoz, hogy ne merüljön fel további szolgáltatások iránti igény, azonban 
markánsigény mutatkozik arra, hogy a meglévő funkciók méltóbb, korszerűbb, jobb 
minőségű terekbe összpontosuljanak.  

A lakosság és a vállalkozások általános igényei az akcióterületen: színvonalas közigazgatás, 
rendezett közterületek, köztisztaság, közbiztonság, rendezvények megtartására alkalmas 
helyiségek, ingatlanok megfelelő megközelíthetőségi lehetőségei. A lakossági és vállalkozói 
igények elsősorban a meglévő funkciók erősítését és a meglévő szolgáltatások minőségének 
emelését vagy bővülését várják el Dévaványa Önkormányzatától. 
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4 A projekt célkitűzései 

4.1 Azonosított igények és problémák 

Dévaványa város központja vegyes funkciójú, jelenetős részben leromlott állagú 
ingatlanokból áll, amelyek a közösségi, közszolgálati, üzleti szolgáltatások és szabadidős 
tevékenységek terei is egyben. A karakteradó városközpont megújítása kiemelten fontos a 
város lakossága számára. Az Árpán utca 1. szám alatti, lebontott épületek helyén lévő gazos 
telek rehabilitációja lehetőséget teremt a közigazgatási, a közösségi és az üzleti funkciók 
megújítására, egyúttal növeli a belváros presztízsét, esztétikusabbá teszi a városképet, javítja 
az elérhető szolgáltatások minőségét.  

4.2 A projekt célrendszere 

A projekt célja, hogy a városközpontban az elhanyagolt barnamezős területen multifunkciós 
épületet alakítson ki, amely 

 a hely szellemiségéhez méltó, a település arculatát meghatározó épületegyüttes, 
 a mai kor követelményeinek megfelelő energiahatékonyságú, alacsony szén-dioxid 

kibocsátással fenntartható, 

 hozzájárul Dévaványa közszolgáltatásainak, intézményeinek és infrastruktúrájának 
környezet- és klímatudatos fejlesztéséhez, 

 javítja a város általános környezeti állapotát, kiegészíti és illeszkedik a karakteradó 
városközponthoz, 

 új közigazgatási, közösségi és üzleti célú funkciókat befogadó terekben XXI. századi 
szintű szolgáltatások elérhetőségét biztosítja a városban, 

 vonzó kisvárosi miliő kialakításához járul hozzá,  
 ezek együttesen növelik a város népességmegtartó képességét, fékezik a város 

népességcsökkenését. 

A projekt céljainak illeszkedését a MT 2.1.1. A fejlesztés céljainak illeszkedése című fejezete 
részletesen tárgyalja.  

 A projekt céljai illeszkednek a jelen dokumentummal párhuzamosan készülő Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájában kitűzött stratégiai célhoz és városrészi célhoz, a 
projekt megvalósulása az ITS célkitűzések eléréséhez jelentős mértékben hozzájárul.  

 A projekt céljai illeszkednek az ITS belváros akcióterületén tervezett Zöld szív 
kezdeményezéshez és a Zöld város projekthez, valamint a hálózatos projektek közül a 
Városrehabilitációs programokhoz.  

 A projekt illeszkedik a Békés megyei területfejlesztési program céljainak 
teljesüléséhez.  

4.3 Illeszkedés a TOP célokhoz 

A projekt illeszkedik a TOP 2. prioritás tengelyéhez, amelynek célja: a vállalkozások, 
befektetők és a lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, 
fiatalok, népesség megtartása.  

A TOP 2. prioritása támogatást nyújt:  

 gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása,  

 települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések,  
 szemléletformáló akciók, képzések.  
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Főbb kedvezményezettek: helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, non-profit és civil szervezetek, 
egyházak. 

A projekt illeszkedik a TOP a városi területek környezettudatos megújítását célul tűző 2.1.2. 
Zöld város kialakítása című felhíváshoz. A pályázati felhívás forrásaia helyi önkormányzatok 
részére biztosít támogatást a városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon 
történő megvalósításához. A projekt céljainak megvalósítása hozzájárul a Felhívás releváns 
céljainak teljesüléséhez: 

 javítja a belváros általános esztétikai és környezeti állapotát,  
 elősegíti a fenntartható fejlődést a település hatályos Településfejlesztési 

Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően,  
 továbbá hozzájárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a település lakosságának megtartásához. 

 

4.4 Indikátorok 

A projekt főbb indikátorait a következő táblázat ismerteti. 

11. táblázat: A projekt indikátorai 

Indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Bázisérték 
időpont 

Bázis-
érték 

Célérték 
Célérték 
dátuma 

Integrált városfejlesztési stratégiákba 

bevont területek lakossága (CO37) 
fő 2018.03.01. 0 7.747 2021.01.31. 

Rehabilitált talaj kiterjedése ha 2018.03.01. 0 0,4251 2021.01.31. 

Bel- és csapadékvíz-védelmi 

létesítmények hossza 
m 2018.03.01. 0 153,7240 2021.01.31. 

Városi területen épített köz- és üzleti 

épület 
m2 2018.03.01. 0 1.403,750 2021.01.31. 

Megújult és újonnan kialakított 
zöldfelület 

m2 2018.03.01. 0 2.013,430 2021.01.31. 

Városi területen létrehozott, ill. 

megújított nyitott terület 
m2 2018.03.01. 0 459,040 2021.01.31. 

Forrás: TOP-2.2.1-16-BS1-2017-00003 számú Támogatási szerződés 5. melléklete, MT 

 

A projekt további indikátorai aMegvalósíthatósági tanulmány„2.8.3 Eredményesség” 
fejezetében tekinthetők meg. 
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5 Kedvezményezett 

5.1 Kedvezményezett általános bemutatása 

A projekt kedvezményezettje Dévaványa Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat). Székhelye: 5510 Dévaványa Hősök tere 1. a működési területe Dévaványa 
város közigazgatási területe.  

Az Önkormányzat főbb szerveit a polgármester, a képviselőtestület és bizottságai és a 
képviselőtestület hivatala alkotja. A hivatal felépítése az alábbiak szerinti. 

Polgármesteri Hivatal 

Dévaványa Város Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzatával kötött 
megállapodás alapján közös hivatalt működtet.  

A közös hivatal hivatalos elnevezése: Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  
A közös hivatal székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
A közös hivatal állandó kirendeltsége: Ecsegfalvi Kirendeltség. 5515 Ecsegfalva, Fő út 67. 

A törzshivatal szervezeti felépítése:  
a) Igazgatási és szervezési Iroda 
b) Műszaki iroda  
c) Gazdálkodási Iroda 

A dévaványai törzshivatalirányítója: Valánszki Miklós Róbert polgármester, munkáját két 
alpolgármester segíti 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője: Czene Boglárka jegyző, a munkáját 
aljegyző segíti 

Az ecsegfalvai kirendeltség irányítója: Kovács Mária polgármester, munkáját két 
alpolgármester segíti 

 

Az Önkormányzat által benyújtott projektjavaslatot Hosszú Szilvia pályázati referens 
vezetésével a Műszaki iroda munkatársai állították össze az Önkormányzat felelős 
munkatársainak és tisztségviselőinek közreműködésével. A TOP támogatási kérelem 
benyújtására a Képviselő testület és a jegyző jóváhagyásával került sor.  

A projekt menedzsment feladatokat Dévaványa Város Önkormányzatával együttműködve a 
KBC Nonprofit Kft.végzi. Az Önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartó: Hosszú Szilvia, 
Műszaki iroda, pályázatíró referens. 

5.2 Az együttműködő partnerek 

A Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán projekt megvalósítása során a 
Kedvezményezettnél kijelölt kapcsolattartó Hosszú Szilvia pályázati referens, míg a 
projektmenedzsment feladatokat a KBC Nonprofit Kft. látja el. A támogatási előleg igénylése 
és a kifizetési kérelmek benyújtása az Önkormányzat Gazdálkodási irodája, illetve a jegyző és 
a polgármester kompetenciája.  

A projekt menedzsment szervezet 

A projekt menedzsmentjét ellátó KBC Nonprofit Kft. alapvető célja a társaság tulajdonosainak 
és vele együttműködő békés megyei településeknek segítése a 2014-20 közötti 
Területfejlesztési Operatív Programok leghatékonyabb megvalósításában. A társaság 
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létrehozásáról 8 település önkormányzata határozott, a társasági szerződés aláírására 2015. 
december 9.-én került sor.  

A projektmenedzsment szolgáltatásta 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza: 

 „3.8.  Projektmenedzsment költségek 
3.8.1.5 a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti 
projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet 
kedvezményezettek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek 
figyelembevételével” … számolhatóak el. 
„3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok. 
3.8.2.1 Közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt 
igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt 
keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, 
vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el.” 

A fenti cél érdekében a KBC Kft. az alábbi tevékenységeket végzi az önkormányzatoknak a 
TOP keretében: 

- projektmenedzsment biztosítása, 
- projektek előkészítése, 
- tanulmányok készítése, 
- pályázatok benyújtás, 
- közbeszerzés, 
- műszaki ellenőrzés, 
- nyilvánosság biztosítása, 
- marketing feladatok. 

A cég létrehozásában fontos szerepet játszott, hogy elsősorban a kisebb településeknek 
projektmenedzsment biztosítása gondot jelenthet, ezért 2017-től fontos szerepet kapott ez a 
szolgáltatás. A cég 2016-tól több mint 150 pályázat projektmenedzsmentjében vett részt. 

A Békés Megyei Kormányhivatallal közösen 2016-ban a TOP-5.1.2 „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” kiírásra 6 sikeres pályázatot nyújtottak be konzorciumban az alábbi 
járásokban: Sarkadi Járás, Gyulai Járás, Békési Járás, Gyomaendrődi Járás, Szarvasi járás, 
Szeghalmi Járás. 

A Kft. a TOP pályázatok mellett az EFOP, a Vidékfejlesztési Program (VP) és a KEHOP 3 
pályázatokban is tevékenykedtek.  

Fenti feladatokon kívül tájékoztató fórumokat, konferenciákat is szervez a KBC Kft. a 
hatékony együttműködés érdekében.  

A projekt fenntartási időszakban a pályázattal kapcsolatos feladatokat első sorban a 
Kedvezményezettnél kijelölt kapcsolattartó látja el, szükség esetén a KBC Nonprofit Kft. 
segítségével. 

A projekt megvalósítása 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban személy szerint szükséges ismertetni a menedzsmentet 
ellátó szervezet tagjait, a tagok feladat- és felelősségi körét, valamint az őket a feladat 
ellátására alkalmassá tevő szakmai kompetenciáikat, tekintettel az alábbiakban ismertetésre 
kerülő, a menedzsment szervezet egyes tagjaira vonatkozó minimumelvárásokra.A 
menedzsment szervezet személyi állományával szemben támasztott elvárások: 
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Egy projekt végrehajtásáért egy minimum háromtagú projektalapon szerveződő csoport felel. 

 A projektmenedzsment szervezet feladata a projekt szakmai, pénzügyi feladatainak 
koordinálása és lebonyolítása az előkészítési fázistól kezdődően a projekt zárásáig. A 
projektmenedzsment felelős a projekt teljes körű, a támogatási szerződésben 
rögzített feltételeknek megfelelően történő lebonyolításáért, a projektben részt vevők 
munkájának koordinálásáért, a megítélt támogatás elszámolásáért, a projektben 
vállalt indikátorok teljesítéséért. Jelen projekt megvalósításához kapcsolódó 
menedzsment tevékenységet Dévaványa Város Önkormányzata egyrészről saját 
szervezetén belül biztosítja, másrészről ezen feladatra szakosodott és a jogszabályi 
elvárásoknak megfelelő menedzsment szervezetet bíz meg.  

 A projekt előkészítésében az Önkormányzati Hivatal alkalmazottai és a tervező vettek 
részt. A támogatás elnyerését követően kijelölésre került egy Kedvezményezetti 
kapcsolattartó(Hosszú Szilvia) és kiválasztásra került a 3 fős projektmenedzsment 
szervezet, mely 1 fő projektmenedzserből (Forrás Zsuzsanna), 1 fő szakmai vezetőből 
(Beleznai Róbert) és 1 fő pénzügyi vezetőből (Zsámboki Zoltán) áll. 

Kedvezményezetti kapcsolattartó: Hosszú Szilvia 

Idegenforgalom valamint terület- és településfejlesztő geográfus, közigazgatás-szervező és 
közbeszerzési referens, aki 2009 óta vesz részt hazai és Európai Uniós pályázatok 
lebonyolításában, mint projektmenedzser, illetve asszisztens. Dévaványa Város 
Önkormányzatának több pályázat kapcsán kijelölt pályázatíró és kedvezményezetti 
kapcsolattartó. 

Pénzügyi vezető:Zsámboki Zoltán 

Közgazdász, mérlegképes könyvelő és adótanácsadó, aki 2007 óta pénzügyi szakterületen 
dolgozik, Európai Uniós pályázatok pénzügyi ügyintézésével 2016 óta foglalkozik, több TOP 
pályázat kapcsán pénzügyi vezető tisztséget tölt be. 

Szakmai vezető:Beleznai Róbert 

Többek között Vidékfejlesztési Agrármérnök és Közbeszerzési referens végzettel rendelkezik, 
aki 2002 ót foglalkozik hazai és Európai uniós pályázatokkal, mind soft, mind műszaki 
vonalon. 
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5. ábra: A projekthez kapcsolódó működési folyamatok rendje 

 

A Kedvezményezettel együttműködő és a projekt megvalósításába bevont partnereket, 
felelősöket, feladataikat, a velük való kapcsolattartás módjait a következő táblázat foglalja 
össze. 
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12. táblázat: A projektmenedzsmentben résztvevők 

Menedzs-
mentben 
betöltött 
szerep 

Ellátandó feladatok 

Kapcsolódó 
végzettség, 
kompeten-

ciák 

Heti 
időráfor

dítás 

Elérhető-
ségek 

Projektme-
nedzser –  
Forrás 
Zsuzsanna 

A projekt lebonyolításának teljes 
felügyelete - kapcsolattartás 
Projektgazda képviselőivel – 
kapcsolattartás a partnerekkel, 
kivitelezőkkel, szolgáltatókkal, KSz-
szel –- PEJ-ek előkészítése, 
összeállítása, esetleg hiánypótlása. 

Projektmene
dzsment 

15 óra 06-70/311-
1593 
zsforras@y
ahoo.com 

Pénzügyi 
vezető –  
Zsámboki 
Zoltán 

pénzügyi elszámolások, PEJ-ek 
előkészítése, elkészítése, esetleges 
hiánypótlások összeállítása – ESZA 
típusú tevékenységek előkészítése, 
lebonyolításának koordinációja – 
nyilvántartások szerkesztése, 
vezetése 

Közgazdász 10 óra 06-
30/4037101 
zsamboki.z
oltan.mail.
@gmail.co
m 

Szakmai 
vezető – 
Beleznai 
Róbert 

projekt műszaki előkészítésének 
felügyelete, ellenőrzése – a projekt 
műszaki tartalmának 
felülvizsgálata, a kivitelezések 
nyomon követése – elszámolások 
műszaki tartalmának ellenőrzése, 
nyomon követése 

Közbeszerzé-
si szakértő, 
Vidékfejleszt
ési agrár-
mérnök 

10 óra 06-20/503-
4064 
alltender2@
gmail.com 

Kedvezmé-
nyezett 
kapcsolat-
tartója – 
Hosszú 
Szilvia 

Kapcsolattartás projektgazda 
képviselőivel, partnerekkel, 
kivitelezőkkel, szolgáltatókkal, KSz-
szel, projektmenedzsment 
szervezettel, adatszolgáltatások 

Terület- és 
településfej-
lesztő 
geográfus, 
közigazgatás-
szervező 

10 óra 06-
30/6777-
727 
palyazat@d
evavanya.h
u 
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6 A projekt megvalósíthatósági elemzések eredményei 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága, mint támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei 
Igazgatósága, mint közreműködő szervezet, Dévaványa Város Önkormányzata, mint 
kedvezményezett támogatási szerződést kötött. Az Önkormányzat a TOP 2.1.1-2016 
felhívásra benyújtott támogatási kérelmet Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása 
Dévaványán címmel. A projekt támogatatási szerződés száma: TOP 2.1.1-2016-BS1-2017-
00003.  

A projekt támogatási szerződését a KSZ 2019. februárjában IKT-2017-604-I1-00004826/0003 
számú levélben foglaltak szerint módosította, mely során az teljes támogatási összeg nem 
állami támogatásnak minősülő jogcímen áll rendelkezésre. A KSZ a projekt elszámolása 
szerint a korábbi helyi infrastruktúra fejlesztési jogcím alatt finanszírozandó projektelemek 
támogatási összege átkerült a nem állami támogatási jogcím alá. Az Önkormányzat ennek 
megfelelően jár el a finanszírozás és elszámolás során. Az Önkormányzattal folytatott 
szakmai egyeztetéseket követően a CBA módosítása is ennek megfelelően történik.  

6.1 Megvalósíthatóság keretei 

A projekt keretében megtervezett és megvalósítandó ingatlan és helyi infrastruktúra 
fejlesztés megfelel a hatályos helyi építési szabályzat szabályozási terv előírásainak. A 
projektmenedzsment szervezet által biztosított műszaki ellenőr a szakágak szerinti műszaki 
ellenőrzést a kivitelezés ideje alatt folyamatosan végzi.  

A projekt műszaki előkészítésének felügyeletéért, ellenőrzéséért – a projekt műszaki 
tartalmának felülvizsgálatáért, a kivitelezések nyomon követéséért – az elszámolások 
műszaki tartalmának ellenőrzéséért, nyomon követéséért a projektbe bevont szakmai vezető 
felel. 

A projekt Dévaványa közszolgáltatásainak környezet- és klímatudatos fejlesztéséhez járul 
hozzá, a beruházás műszaki paraméterei megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások 
energiahatékonysági kritériumainak. 

A multifunkciós épület fenntartásának költségeit csökkenti a napelemes elektromos 
áramtermelés, egyben közép- és hosszabb távon minimalizálja az épület energiaellátásának 
széndioxid kibocsátását.  

A projekt előkészítettségét a 12. fejezetben mutatjuk be. 

6.2 Keresletelemzés 

Dévaványán a városközpont a település legfajsúlyosabb, a közigazgatási, kulturális, vallási, 
üzleti funkciók sűrűsödési területe. A városban emellett két fontosabb központ található. A 
rekreáció területe a strand és gyógyfürdő, ahol azonban a járulékos szolgáltatások 
szerények. A természetvédelmi és turisztikai központ a Sterbetz Istán Túzokvédelmi 
Látogatóközpont, amely kisléptékű ismeretterjesztő, természetvédő, természetjáró és 
konferencia turizmus számára elérhető tavasztól őszig, a látogatók étkeztetésére egy büfé áll 
rendelkezésre.  

A beruházás során megépülő multifunkciós épületbe integrált összes funkció már létezik a 
környéken a városban, és az ezek iránti kereslet növekedése a magasabb presztízsű helyre 
költözéssel prognosztizálhatóan az első pár évben kifejezetten növekedni fog az újdonság 
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iránti igény miatt. A népesség valószínűsíthető csökkenése mellett sem várható a 
városközpontban a beruházás által érintett szolgáltatások iránti kereslet csökkenése.  

A városban kifejezetten nagy az igény modern, ökológiailag és gazdaságilag is fenntartható 
rendezvényterem és üzlethelyiség iránt. Az üzlethelyiségre már a tervezés korai szakaszában 
érdeklődés mutatkozott.  

A belváros megújítása a környék népszerűségének növekedése irányába hat, ezért az itteni 
szolgáltatások iránti kereslet növekedése prognosztizálható. Az ingatlanok értéknövekedése a 
terület népszerűségét fokozhatja, ami további fejlődési lehetőségeket rejt magában.  

A város turisztikai vonzereje kicsi és szerény mértékű növekedése várható. A külső kereslet 
bevonzására viszont alkalmasak az új rendezvényhelyszínek, a települést vonzóbbá teszi a 
szépülő, megújuló városközpont. A közösségi rendezvények mellett a magán és üzleti 
rendezvények növekedése várható.  

6.3 Projekt nélküli eset az MT jellegű dokumentumban a 
változatelemzéshez 

A projekt nélküli eset esetén feltételezzük a jelenlegi status quo fennmaradását.  

 A projekt helyszínén a bontás utáni állapotok kordában tartása szükséges.  
 A pénzügyi és közgazdasági elemzések során a projekt nélküli esetben feltételeztük, 

hogy a projekt által érintett helyszíneken fennmarad a meglévő infrastruktúra. Az 
eddigi működtetési tevékenység mellett számottevő mértékű állagromlással, illetve 
eseti vagy rendszeres felújítási tevékenységgel nem számoltunk a vizsgálati időszak 
alatt a projekt elmaradása esetén. 

6.4 Változatelemzés 

Dévaványa Város Önkormányzata a projekt terveit úgy készíttette el a tervezővel, hogy a 
projekt műszaki tartalma a projekt céljait leginkább elérje.  
A projekt helyszínén a tervezett beavatkozások – az adott kereteken belül – legjobban 
hozzájáruljanak a releváns TOP Felhívás szerinti célok teljesüléséhez.  
A projektelemek műszaki tervezése során – a helyi adottságok figyelembevétele mellett – a 
tervezők törekedtek a költséghatékonyság legnagyobb fokának elérésére.  
A változatelemzés utólagos elkészítése a fentiek alapján szakmailag nem indokolt. 
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7 Projekt meghatározása 

7.1 Fejlesztés műszaki tartalma 

Dévaványa, Árpád utca 1. szám alatt az alábbi fejlesztés valósul meg: 

Rehabilitált talaj: 4251m2 talaj rehabilitációja 

Multifunkciós épület építése: 675.34m2 beépített területen, földszint, első emelet és tetőtér 
beépítés együttesen 1403,75m2 hasznos alapterülettel multifunkciós épület építése. Az épület 
alapvetően közcélú szolgáltatásoknak biztosít teret, ezért teljes körűen akadálymentesített. 
Az épület összterületből 71,98m2 üzlethelyiség, amelyet az Önkormányzat bérbe ad. Az 
alábbi két ábra a tervezett épület homlokzati képét és az ellenkező oldali képét mutatja be. 

Az épület vasbeton szerkezettel, égetett téglából, polisztirol és kőzetgyapot hőszigeteléssel, 
vízszigeteléssel készül, hagyományos cserépfedéssel és egyesített rendszerű csatornába 
történő csapadékvíz elvezetéssel, Rehau geneo nyílászárókkal. A fűtési-hűtési hőt levegő-
levegő rendszerű hőszivattyú biztosítja, amelynek elektromos áram szükségletét alapvetően 
napelemek biztosítják.  

Az új épületet kiszolgáló közművek felújítása: a víz-, a csatorna- és elektromos hálózat 
felújítása, új tűzvédelmi rendszer kiépítése. A bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények 
hossza. 153,72m. 

Parkolók: Az épület funkciójához és méretéhez az előírásoknak megfelelően minimum 31 
parkoló kialakítása szükséges. 

Burkolt terület: 1.101,32m2, amelyet Semmerlock térkőburkolattal látnak el. 

Zöldterület: 2.474,34m2 zöldfelület kialakítása a kertészeti terveknek megfelelően.  

 

7.2 Létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatás bemutatása 

A fenntartási időszakban a projektmenedzsment feladatokat az Önkormányzat Műszaki 
irodája fogja ellátni.  

A projektterületén található épület, parkolók és parkok,létesítmények működtetését az 
Önkormányzat fogja végezni a projekt megvalósítása után.  

 

7.3 Intézményi kérdések 

A költség-haszon elemzés számára az intézményi kérdések bemutatása keretében a 
következő szempontok kerülnek tisztázásra: 

 A projektek kedvezményezettjének megjelölése. 

 A projektberuházás során létrehozott/beszerzett vagyontárgyak, eszközök kinek a 
tulajdonába kerülnek. 

 A projekt beruházással érintett vagyontárgyainak működtetési, üzemeltetési keretei. 

 A kedvezményezett Áfa levonási joggal rendelkezik-e a projekt beruházási költségeit 
illetően. 
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A projekt kedvezményezettje, egyben a támogatás igénylője és beruházója is, valamint a 
beruházott eszközök, létesítmények tulajdonosa Dévaványa Város Önkormányzata. A 
kedvezményezett bemutatását a CBA 5.1 fejezete tartalmazza. 

A projekt keretében létrejött létesítmények és szolgáltatások üzemeltetését Dévaványa Város 
Önkormányzata végzi majd a projekt megvalósítása után.  

Az Önkormányzatnak nincs Áfa levonási joga a projekt tekintetében, kivéve az üzlethelyiség 
kialakításának költségeire jutó Áfa esetében.  
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8 CBA dokumentum készítése során alkalmazott módszertan 

Az elemzés a következő EU-s útmutatók és dokumentumok iránymutatásain alapul: 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 
 A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete  
 a Bizottság (EU) 2015/207/EU végrehajtási rendelete 
 Állami támogatásokra vonatkozó szabályozás 
 Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséshez 
 Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020 (továbbiakban: EU Útmutató (2014-2020)) 

 Guidance Manual for Cost Benefit Analysis (CBAs), Appraisal in Malta May 2013 
 Implementation Guidance 2014-2020 Operations generating net revenues, Version 2 – 

24/03/2014 

 Note for the attention of DG REGIO Geographical Heads of Unit (European Commission) 
Treatment of VAT in the major project application 
 

8.1 Fejlesztési különbözet módszer 

Az elemzés a fejlesztési különbözeten alapuló hatások módszerét alkalmazza, melyhez 
szükség van a projekt nélküli eset meghatározására. A projekt beruházási, működési 
költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani. 
Ennek következtében az elemzésben leírt számítási eredmények a fő megtérülési mutatók és 
a támogatási arány számítás a projekt nélküli és a projekt megvalósulása közötti 
különbözeteket jelentik, de egyes esetekben abszolút értékben jellemzik a projektet és a 
projekt nélküli esetet, ez a táblázatok magyarázatánál megjelölésre kerül. 

8.2 Projekt nélküli eset 

A projekt nélküli esetre vonatkozóan a jelenlegi szolgáltatási szint megtartását feltételezzük. 
A projekt nélküli esetben beruházás nem tervezett. A projekt nélküli eset releváns pénzügyi 
jellemzését a jelen tanulmány 6.3 fejezete ismerteti. 

8.3 Árszint 

A számításokban az értékeket 2019. évi áron szerepeltettük.  

8.4 Árfolyam 

Az elemzés adatai forintban szerepelnek. Tekintettel arra, hogy jelen projekt nem 
nagyprojekt, az eredmények átszámítása euróra nem szükséges.  

8.5 Infláció 

Az elemzés változatlan áron (inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített ár) történik. A 
beruházási költségek esetében a 2020-as értékek folyó árnak tekinthetők, korrekcióval nem 
érintettek, tükrözik a 2020-ban kifizetésre kerülő költségeket. 

8.6 Vizsgált időtáv 

A vizsgált időtáv (referencia-időszak) azon évek száma, amelyek tekintetében a költség-
haszon elemzés előrejelzéseket tartalmaz, azaz a közgazdasági költség-haszon elemzés során 
alkalmazott időtáv. Az elemzés kezdő éve 2019., a vizsgálati periódus hossza 15 év, a 
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költség-haszon elemzés segédtábla „egyéb ágazatok”-ra vonatkozó javaslatának 
megfelelően.  

8.7 A beruházás időtartama 

A beruházás megvalósításának tervezett kezdete 2019., a tervezett fizikai befejezés pedig 
2020. december 31. A működés első éve ennek megfelelően 2021.  

8.8 Tartalék kezelése 

Az elemzés során tartalék figyelembevételére nem került sor. 

8.9 Az áfa kezelése 

Az áfa az egyes elemzésekben – az EU-Útmutató alapján, figyelembe véve az intézményi 
elemzés következtetéseit – eltérően jelenik meg. A közgazdasági elemzésben áfa nem 
szerepelhet, a pénzügyi elemzésben azonban a vissza nem igényelhető áfa elszámolható 
költségként megjelenhet. 

A támogatást igénylő a projekt egyes tevékenységei esetében (helyiség bérbeadás) alanya 
az ÁFA-nak, de a TSZ-ben megjelölt közcélú tevékenységek tekintetében ÁFA levonási jog 
nem illeti meg. Ennek megfelelően a pénzügyi elemzés során a nem visszaigényelhető ÁFÁ-t 
elszámolható költségként feltüntettük, a visszaigényelhető ÁFÁ-t nem jelenítjük meg. Az ÁFA 
kezelése a beruházási részek (elemek) támogatási jogcím szerinti besorolását követi, a 
megosztott tevékenységek önállóan kerülnek bemutatásra. 

8.10 A projektre vonatkozó támogatási szabály meghatározása 

A támogatási összeg kiszámításának első lépéseként meg kell állapítani, hogy a projekt 
melyik támogatási szabály alá tartozik, milyen képletet kell alkalmazni a számításhoz. 

Közcélúnak tekinthető a projekt, nem tartozik az állami támogatási szabály alá, és nem 
alkalmazható rá a Bizottság 1303/2013/EU rendeletének 61. cikke. 

Az Európai Parlament és a Bizottság 1303/2013/EU rendelete, valamint a Bizottság 
480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete alapján szükséges meghatározni a projekt 
nettó bevételét. A nettó bevétel a bevételek és a működési költségek, valamint az adott 
időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek különbözete.  

Jelen projekt esetében a pénzügyi elemzés eredményeként megállapítható, hogy a projekt 
maradványérték nélkül számított nettó bevétele negatív, ezért a támogatás összegének 
meghatározása egyszerűen, az elszámolható beruházási költség és a pályázati útmutatóban 
meghatározott támogatási arány szorzataként számolható. 
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9 Pénzügyi elemzés 

9.1 Pénzügyi pénzáramok előrejelzése 

Az alábbi fejezetben bemutatjuk a projekthez kapcsolódó pénzügyi pénzáramokat projekt és 
projekt nélküli esetben is. 

9.1.1 Beruházási költségek 

A beruházási költségek a támogatási szerződésben szereplő költségeken és kivitelezési 
közbeszerzés eredménének megfelelően alakult ki. A projekt költsége nem állami támogatás, 
közcélú támogatási kategóriába esik. 

Elszámolható költségnek tekinthető a közcélú (nem állami támogatási kategóriába tartozó) 
projektelemek nettó beruházási költségére jutó nem visszaigényelhető Áfa. 

A projekt tartalmaz nem elszámolható költséget az eszközbeszerzés támogatási forrással 
nem rendelkező részére vonatkozóan,valamint a kivitelezés költségnövekedése miatt további 
forrást igénylő részre vonatkozóan,továbbá a levonásba nem helyezhető Áfát.Az alábbi 
táblázat az elszámolhatóság szerint mutatja be a költségeket. 

13. táblázat: A projekt tevékenységeinek teljes költségei elszámolhatóság szerinti bontásban 
(m Ft) 

Megnevezés 
Teljes 

költség 

Elszámolha

tó költség 

Nem elszámol-

ható költség 

Nem állami támogatás (közcélú) 

Projektelőkészítés költségei 19,88 19,67 0,21 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 624,37 461,84 162,53 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

5,67 5,61 0,06 

Projektmenedzsment költségek 11,05 10,93 0,12 

Adók, közterhek (ide nem értve a le nem 

vonható áfát) 
0,00 0,00 0,00 

Tartalék 0,00 0,00 0,00 

Tartalék nélküli beruházási költség 660,96 498,04 162,92 

Teljes beruházási költség 660,96 498,04 162,92 

A beruházási költség ütemezését a támogatási kérelemben szereplő mérföldkövek tartalma 
alapján határoztuk meg. Az alábbi táblázat a projekt teljes költségének időbeli ütemezését 
mutatja be. 

14. táblázat: Teljes beruházási költség ütemezése (mFt) 

Megnevezés Teljes 

költség 

2019 2020 

Nem állami támogatás (közcélú) 

1.     Projektelőkészítés költségei 19,88 19,88 0,00 

2.     Beruházáshoz kapcsolódó költségek 624,37 10,04 614,33 

3.     Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 5,67 5,67 0,00 

4.     Projektmenedzsment költségek 11,05 11,05 0,00 

5.     Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 0,00 0,00 0,00 

6.     Tartalék 0,00 0,00 0,00 

7.     Tartalék nélküli beruházási költség 660,96 46,63 614,33 
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8.     Teljes beruházási költség 660,96 46,63 614,33 

 

9.1.2 Üzemeltetési és karbantartási költségek 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek tekintetében a diszkontált pénzáram (discounted 
cash flow, DCF) módszert alkalmaztuk, azaz csak a ténylegesen felmerülő pénzáramok 
kerültek figyelembevételre (a tényleges pénzáramlással nem járó tételek, mint például az 
amortizáció nem képezik részét a költségeknek). 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésének módszertana 

A projekt üzemeltetési és karbantartási költségeit a Megbízótól kapott múltbéli és a projekt 
megvalósítása esetén várt adatok alapján határoztuk meg.  

Mivel az üzemeltetési és karbantartási költsége a támogatási arány számításakor figyelembe 
kell venni, és a támogatási arányt az egyes az egyes támogatási jogcímek esetében önállóan 
kell számítani ezért ezeket a költségeket a projektelemek támogatási jogcímekre bontása 
szerint önállóan mutatjuk be. 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek számításakor használt input adatok 

A következő táblázatokban mutatjuk be rendre a közcélú projektrészhez tartozó közösségi 
funkciójú önkormányzati területek és a korábban „helyi infrastruktúrafejlesztéshez” 
kapcsolódó üzlethelység funkciójú területek költségeit. A költségek bemutatása kitér a 
projekt nélküli (tehát a meglévő helyzetre) esetre és a projekt esetre is. A különbözeti 
költségeket részletesen nem csak idősorosan mutatjuk be. 

15. táblázat: Üzemeltetési, karbantartási költségek (Ft, projekt nélküli eset) 

Feladat megnevezése Önkormányzati 

épület közcélú 
funkciója 

Önkormányzati 

épület üzleti célú 
funkciója 

Parkfenntartás (munkadíj) 2 166 000 0 

Parkfenntartás (anyagdíj) 703 642 0 

Köztisztaság (anyagdíj) 1 062 058 0 

Köztisztaság (munkadíj) 7 040 925 0 

Épületüzemeltetés (áram, víz, gáz) 6 017 463 0 

Hulladékelszállítás 598 324 0 

Karbantartás 490 533 0 

Térfigyelő kamerarendszer 

üzemeltetése/karbantartása 

0 0 

Összesen 18 078 945 0 

 

16. táblázat: Üzemeltetési, karbantartási költségek (Ft, projekt eset) 

Feladat megnevezése Önkormányzati 

épület közcélú 

funkciója 

Önkormányzati 

épület üzleti célú 

funkciója 

Parkfenntartás (munkadíj) 1 885 013 280 987 

Parkfenntartás (anyagdíj) 612 362 71 875 

Köztisztaság (anyagdíj) 1 302 235 152 847 

Köztisztaság (munkadíj) 8 763 021 1 306 251 
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Feladat megnevezése Önkormányzati 

épület közcélú 

funkciója 

Önkormányzati 

épület üzleti célú 

funkciója 

Épületüzemeltetés (áram, víz, gáz) 8 057 607 331 119 

Hulladékelszállítás 801 170 32 923 

Karbantartás 656 833 26 992 

Térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetése/karbantartása 

25 019 1 028 

Összesen 22 103 260 2 204 022 

Az éves karbantartási költségek mellett az üzemeltetés 10. évében az építmény tervszerű 
nagyfelújítása is figyelembe van véve a következő előzetes becslések szerint. 

17. táblázat: Időszakos karbantartási költségek (Ft, projekt eset) 

Feladat megnevezése Tervezett 

beruházási 

költség 

Figyelembe 

vett 

felújítási 
hányad 

Figyelembe 

vett 

felújítási 
költség 

Építőmesteri munkák 259 647 773 3% 7 789 433 

Épületvillamossági költségek 39 003 038 10% 3 900 304 

Épületgépészeti költségek 45 676 107 25% 11 419 027 

      23 108 764 

 

Az időszaki költségek területarányosan lettek figyelembe véve a bevételt termelő és nem 
termelő projektelemeknél, illetve a bevételt nem termelő esetén bruttó módon lett 
figyelembe véve. 

18. táblázat: Üzemeltetési, karbantartási költségek, nem állami támogatás (közcélú) (mFt, 
különbözet) 

Különbözet fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Üzemeltetési költség 35,61 0,00 0,00 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

Karbantartási költség 18,59 0,00 0,00 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Összesen 54,20 0,00 0,00 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 

 

Különbözet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Üzemeltetési költség 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

Karbantartási költség 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Összesen 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 
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9.1.3 Pótlási költségek 

A pótlási költségek becslésének módszertana és az input adatok 

A pótlás fogalmába az eszközök cseréje tartozik (például selejtezéskor). A projekt vizsgált 
időtávján belül a hasznos élettartamot figyelembe véve az eszközbeszerzés pótlása történik 
meg a 10. évben, infrastruktúra pótlására nem kerül sor. 

A pótlási költségek becslése során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a pótolt eszköz 
pótláskori bekerülési értéke reáláron megegyezik a beruházáskori bekerülési értékkel. A 
pótlásnál így figyelembe vesszük a nem visszaigényelhető ÁFA-t is. A projekt nélküli esetben 
pótlással nem számoltunk, így a pótlási költség megfelel különbözeti költségnek is. 

A pótlási költség a közcélú projektelemmel kapcsolatban merül fel, a korábbi „helyi 
infrastruktúra” támogatással kapcsolatos projektelem esetében nem. 

19. táblázat: A projekt esetben pótolt eszközök 

Megnevezés Pótlási költség (Ft) Pótlás éve Hasznos élettartam 
(év) 

Eszközbeszerzés 15 784 695 2030 10 

 

20. táblázat: A pótlási költség összegzése (Ft, különbözet) 

Megnevezés FPV 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pótlási költség 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Pótlási költség 0,00 0,00 0,00 0,00 15,78 0,00 0,00 0,00 

 

 
A működési költségek összegzése 

A működési költségeket a következő táblázatokban összegezzük. 

21. táblázat: Működési költségek, nem állami támogatás (közcélú) (mFt, különbözet) 

különbözet fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 
54,20 0,00 0,00 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 

Pótlási költség 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összes működési 
költség 

64,46 0,00 0,00 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 

 

különbözet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 
5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 

Pótlási költség 0,00 0,00 0,00 0,00 15,78 0,00 0,00 0,00 

Összes működési 

költség 
5,65 5,65 5,65 5,65 21,43 5,65 5,65 5,65 
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9.1.4 Bevételek 

A projekthez kapcsolódóan különböző típusú bevételeket lehet figyelembe venni és 
számszerűsíteni. 

A fejlesztés során az épület földszintjén kerül kialakításra egy 71,98 m2 nagyságú 
kereskedelmi és szolgáltató egység, melynek tartós bérbeadása tervezett. Ezen kívül a 
közösségi célt szolgáló rendezvényterem, rendezvénytér és kiállítótér alkalmi bérbeadása is 
tervezhető. A bevételek között lehet figyelembe venni a hivatali területeket használó Békés 
Megyei Kormányhivatal költségtérítését és illetve a kereskedelmi és a szolgáltató egység felé 
továbbszámlázott közüzemi és hulladékszállítási költségeket. 

A projekt során ingatlan kiváltás történik. A jelenlegi önkormányzati épület lebontásra kerül 
és a város közparkot hoz létre a helyén, ezért a terület hasznosításából bevétele a városnak 
nem keletkezik, ezért ebből származó bevétellel a CBA nem számol.  

A bevételek becslésének módszertana 

A bevételeket a Megbízótól kapott múltbéli és a projekt megvalósítása esetén várt adatok 
alapján határoztuk meg.  

A bevételek számításakor használt input adatok 

A bevételek becslésénél alkalmazott fő inputadatok: 

 a bérbeadott kereskedelmi terület 71,98 m2 
 fajlagos bérleti díj 2200 Ft/m2/hó 
 rendezvényterem bérleti díja 40000 Ft/alkalom (becsült gyakoriság 12 alkalom/év) 
 kiállítótér és külső rendezvénytér 15000 Ft/hó ill 200 Ft/m2/nap  

A bevételek becslése 

A bevételeket önállóan mutatjuk be a közcélú projektrész és az állami támogatás alá tartozó 

projektrész esetében 

 

22. táblázat: pénzügyi bevételek, nem állami támogatás (közcélú) (mFt, különbözet) 

Megnevezés fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Az infrastruktúra 

használatáért közvetlenül a 
felhasználókat terhelő díjak 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A föld vagy az épületek 
eladásából vagy 

bérbeadásából származó 

bevételeket 

27,46 0,00 0,00 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

A szolgáltatásokért kapott 

ellentételezést 
1,82 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Egyéb bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pénzügyi bevételek 

összesen 
29,29 0,00 0,00 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 
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Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Az infrastruktúra 

használatáért közvetlenül a 
felhasználókat terhelő díjak 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A föld vagy az épületek 

eladásából vagy 
bérbeadásából származó 

bevételeket 

2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 

Aa szolgáltatásokért kapott 
ellentételezést 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Egyéb bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pénzügyi bevételek 
összesen 

3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

A közcélú projektelemek esetében a rendezvényterem, rendezvénytér és kiállítótér alkalmi 

bérbeadása és a Kormányhivatal költségtérítését lehet figyelembe venni. A költségtérítés a 

különbözetnél jelenik meg, a projekt nélkül esetben a jelenleg térítésként nyújtott 1 492 259 

Ft/év összeg szerepel, mely a projekt esetben az új épületben a fentieknek megfelelően 

változik. A kereskedelmi és szolgáltató egység bérbeadásának bevétele és a bérlőtől 

származó közüzemi költségek térítése került még a bevételek közé. Bevétel a projekt nélküli 

esetben nem keletkezik, így a projekt eset bevétele egyben különbözetnek is tekinthető. 

 

9.1.5 Maradványérték 

Pénzügyi maradványérték számítása a nem állami támogatású (közcélú) támogatási 
kategóriába eső tevékenységek esetén szükséges. 

A maradványérték becslésének módszertana 

A maradványértéket a vizsgált időtáv után keletkező nettó bevételek alapján számszerűsítjük. 

A maradványérték számításának eredménye 

Mivel a vizsgált időszakban a költségek és a bevételek nettó pénzárama negatív egyenlegű, 
nem várható ennek változása a vizsgált időtávon túl sem. 

23. táblázat: A maradványérték számításának eredménye 

Megnevezés FPV 
Nettó pénzáram az 

utolsó évben 

1.     Üzemeltetési és karbantartási költség 54,20 5,65 

2.     Pótlási költség 10,25 0 

3.     Összes működési költség (1+2) 64,46 5,65 

4.     Pénzügyi bevételek 29,29 3,05 

5.     Nettó cash-flow (5-4) -35,17 -2,60 

Mivel a projekt a használóktól származó bevételének és a működési költéségeinek egyenlege 
negatív ezért kijelenthető, hogy a projekt nem termel nettó bevételt, így a pénzügyi 
maradványérték 0-nak tekinthető. 

  



Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 
Költség-haszon elemzés 

44 

9.1.6 A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (nem állami 

támogatású, közcélú projektelemek) 

A pénzügyi költségek és bevételek összesítését a következő táblázatban mutatjuk be. 

24. táblázat: A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (mFt, különbözet) 

Megnevezés fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.     Beruházási költség 637,3 46,6 614,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.     Működési költség 64,5 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

2.1.   Üzemeltetési és 

karbantartási költség 
54,2 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

2.2.   Pótlási költség 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.     Maradványérték 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.     Összes költség (1+2+3) 701,8 46,6 614,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

5.     Pénzügyi bevételek 29,3 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

6.     Nettó cash-flow (5-4) -672,5 -46,6 -614,3 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1.     Beruházási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.     Működési költség 5,6 5,6 5,6 5,6 21,4 5,6 5,6 5,6 

2.1.   Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

2.2.   Pótlási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 

3.     Maradványérték 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.     Összes költség (1+2+3) 5,6 5,6 5,6 5,6 21,4 5,6 5,6 5,6 

5.     Pénzügyi bevételek 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

6.     Nettó cash-flow (5-4) -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -18,4 -2,6 -2,6 -2,6 

 

9.1.7 A finanszírozás forrása 

A beruházási költségek fent bemutatott támogatási és elszámolhatósági besorolása és a 
továbbiakban igazolt támogatási aránya alapján a projekt finanszírozási forrásai a 
következők. 

25. táblázat: Az elszámolható és nem elszámolható költségek forrásai (Ft) 

 Megnevezés 
Elszámolható 

költség, Ft 
Támogatási 
összeg, Ft 

Nem elszámol-
ható költség 

Állami 

támo-
gatás 

Helyi infrastruktúra 

fejlesztési támogatás 
   

Visszaigényelhető ÁFA    

Közcélú Közcélú támogatás 498 043 339 498 043 339   

Nem elszámolható nettó 

költségekre eső 
támogatási 

szerződésben rögzített 

önerő 

   10 036 695 

Költségnövekedés 

fedezetére biztosítandó 

további saját forrás 

   146 077 149 

 Visszaigényelhető ÁFA    6 803 396 

Összesen 498 043 339 498 043 339 162 917 240 

Mindösszesen 660 960 579 
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9.2 A pénzügyi elemzés eredményei 

9.2.1 A beruházás pénzügyi megtérülése 

Tekintettel arra, hogy a projekt diszkontált nettó működési bevétele (DNOR) negatív, nem 
szükséges a pénzügyi megtérülés vizsgálata. 

9.2.2 A támogatási összeg meghatározása 

A közcélú projektrés esetében a támogatási arány meghatározásának első lépése a nettó 
működési bevétel meghatározása a projekt pénzügyi pénzáramai alapján. 

26. táblázat:Nettó bevételtermelés vizsgálata 

Megnevezés mFt 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 29,29 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 54,20 

Diszkontált pótlási költség (c) 10,25 

Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c) -35,17 

Ha a diszkontált nettó működési bevétel negatív, akkor a projekt nem nettó bevételtermelő. 

Támogatási összeg számítása nem bevételtermelő és nem nettó bevételt termelő 
projektre 

27. táblázat: A támogatás számítása nettó bevételt nem termelő projektek esetén 

Megnevezés % Ft 

Elszámolható költség (EC)   498 043 339 

Nem elszámolható költség (NEC)   162 917 240 

TOP prioritási tengely támogatási arány 100%   

TOP támogatási összeg  100% 498 043 339 

EU hozzájárulás*   423 336 838 

Kedvezményezett hozzájárulása   162 917 240 

 

9.2.3 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a teljes projektre vonatkozóan, a két támogatási 
jogcím alá tartozó projektrészekre összesítve mutatjuk be. A fenntarthatóság vizsgálata nem 
különbözeti elven, hanem a teljes pénzáramokat tartalmazza. A fenntarthatóság a 
használóktól származó bevételi pénzáramok és egyéb bejövő pénzáramok által biztosított. 
Egyéb bejövő pénzáramnak tekintjük az Önkormányzat által a működéshez biztosított 
támogatásnak tekintett forrást. Ezt a pénzáramot az Önkormányzat a hivatal és az ellátandó 
közszolgáltatások normatívájából és egy saját, de a projekthez nem kapcsolódó bevételeiből 
fedezi (pl. helyi adók). Mindezek figyelembevételével a projekt pénzügyileg fenntarthatónak 
tekinthető. 

28. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálat (mFt) 

Megnevezés 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Pénzügyi beruházási költség 46,6  614,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2. Pénzügyi működési költség 0,0  0,0  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

3. Hiteltörlesztés 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Megnevezés 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4. Hitel kamatának törlesztése 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5. Egyéb 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 46,6  614,3  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

7. Pénzügyi bevétel 0,0  0,0  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  

8. Egyéb bejövő pénzáram 0,0  0,0  17,3  17,3  17,3  17,3  17,3  

9. EU támogatás 30,8  392,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 15,9  221,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

11. Központi költségvetés 

hozzájárulása 
5,4  69,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12. Saját forrás (13+14) 10,4  152,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13. Önerő (készpénz, munkaerő 
hozzájárulás) 

10,4  152,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14. Idegen forrás (15+16) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

15. Hitel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

16. Egyéb idegen forrás 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

17. Pénzügyi maradványérték 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

18. Bevételi pénzáram (7+8+9+10) 46,6  614,3  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 
(18-6) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

20. Nettó halmozott pénzügyi 

pénzáram 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1. Pénzügyi beruházási költség 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2. Pénzügyi működési költség 21,9  21,9  21,9  21,9  37,7  21,9  21,9  

3. Hiteltörlesztés 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4. Hitel kamatának törlesztése 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

5. Egyéb 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5) 21,9  21,9  21,9  21,9  37,7  21,9  21,9  

7. Pénzügyi bevétel 4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  

8. Egyéb bejövő pénzáram 17,3  17,3  17,3  17,3  33,1  17,3  17,3  

9. EU támogatás 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

10. Nemzeti hozzájárulás (11+12) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

11. Központi költségvetés 
hozzájárulása 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

12. Saját forrás (13+14) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

13. Önerő (készpénz, munkaerő 
hozzájárulás) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

14. Idegen forrás (15+16) 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

15. Hitel 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

16. Egyéb idegen forrás 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

17. Pénzügyi maradványérték 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

18. Bevételi pénzáram (7+8+9+10) 21,9  21,9  21,9  21,9  37,7  21,9  21,9  

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 
(18-6) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

20. Nettó halmozott pénzügyi 

pénzáram 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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10 Közgazdasági elemzés 

10.1 Közgazdasági pénzáramok becslése 

10.1.1 Költségek 

A közgazdasági költségek becslésének módszertana 

A közgazdasági költségek számítása a pénzügyi költségbecslés adataira támaszkodik. Mivel a 
közgazdasági elemzés nem tartalmazhat közvetett adókat, a bruttó pénzügyi költségek ÁFA 
tartalommal korrigált (csökkentett) értékeit vettük figyelembe a számítás során. 

A vizsgálat során árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, ugyanis a kis mértékű piaci 
torzulások miatt, a pénzügyi tervezés során alkalmazott piaci árak megfelelően reflektálnak a 
társadalmi költségekre. 

A projektben pénzügyi maradványértéket nem számszerűsítettünk. A közgazdasági 
maradványértéket a nettó cash-flow alapú módszerrel állapítottuk meg, a hátralevő 
élettartamre eső hasznok és költségek különbségének jelenértékeként. 
A következő táblázat a projekt közgazdasági költségeit foglalja össze. 

29. táblázat: Közgazdasági költségek összegzése (mFt, különbözet) 

Megnevezés epv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Beruházási költség 497,4 36,7 483,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Működési költség 47,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

2.1. Üzemeltetési költség 26,1 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

2.2. Karbantartási költség 13,6 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.3. Pótlási költség 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Maradványérték* 281,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Közgazdasági költségek 
összesen (1+2+3) 263,1 36,7 483,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1. Beruházási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Működési költség 4,4 4,4 4,4 4,4 16,9 4,4 4,4 4,4 

2.1. Üzemeltetési költség 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

2.2. Karbantartási költség 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.3. Pótlási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 

3. Maradványérték* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,9 

4. Közgazdasági költségek 
összesen (1+2+3) 4,4 4,4 4,4 4,4 16,9 4,4 4,4 -552,5 
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10.1.2 Hasznok 

A közgazdasági hasznok becslésének módszertana 

A közgazdasági elemzésben az alábbi haszonelemeket vettük számításba: 
 használóknál jelentkező hasznok 

 szolgáltatási színvonal javulása az ügyintézés és a közszolgáltatások ellátásában 
 kulturális és egyéb rendezvények társadalmi haszna 

 külső gazdasági hatások 

 fejlesztett ingatlan és a környező ingatlan növekedésből származó haszon, 
 a gazdaságélénkítés és a városközpont rehabilitációjának hozzájárulása a település 

népesség megtartásához, 

A közgazdasági hasznok számításakor használt input adatok 

Az fejlesztés elsődleges indoka az önkormányzati hivatal korszerű, ügyfélközpontú, 
energiahatékony és akadálymentes új épületbe költözése. A fejlesztés megvalósulásával az 
ügyfelek számára lényegesen magasabb szinten képes szolgáltatni, mely közgazdasági 
értelemben a használóknál fizetési hajlandóságként jelenik meg (mely természetesen nem 
realizálódik). Konkrét fizetési hajlandóság vizsgálat a projekt előkészítés szűk kereteibe nem 
fér bele, de egyéb közcélú fejlesztések esetében alkalmazott haszonszámítás figyelembe 
vehető mintaként. 

A fejlesztés eredményeként a rendezvényterem és rendezvénytér kerül kialakításra, mely 
minimálisan havi szinten lehetőséget biztosít kulturális és egyéb programok lebonyolítására. 
Az ebből származó hasznot a résztvevők száma és a feltételezett kulturális célú kiadásuk 
alapján lehet pénzben kifejezni.  

Az ingatlanérték növekedés esetében figyelembe vesszük az fejlesztéssel érintett ingatlan 
értékének feltételezhető növekedését, illetve a felhagyott önkormányzati terület értékének 
növekedését kisebb mértékben. Ezek pénzügyileg nem realizálódnak, tehát a bevételek 
között nem jelennek meg. 

Ezen kívül figyelembe vesszük a fejlesztési terület szűkebb, kb 200 m-es környezetét Az 
ingatlanár növekedés számszerűsítésekor abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a 
lakóingatlanok értéke számos tényező együttes hatásának eredője. Ilyen tényezők az épület 
állaga, hasznos alapterülete, energiahatékonysága, presztízsértéke, környezetének jellege 
stb. A fejlesztési terület, ezáltal a belvárosi zónák élhetőbbé, korszerűbbé alakítása az 
ingatlanok értékéhez pozitív irányban járul hozzá azáltal, hogy javul a környezet minősége, 
élhetősége, valamint a közlekedési infrastruktúra egyaránt. 

A becslés során azt feltételeztük, hogy a fejlesztéssel érintett területek vonzáskörzetében 
levő lakóépületek értéke a beruházás utolsó évében, valamint az azt követő években 
egyenletes mértékben növekszik. A fejlesztés becslésünk szerint kis mértékű kb. 2000 Ft/m2-
es, egyszeri ingatlanár növekedést okoz. 

A projekt közvetlenül is hozzájárul a település gazdaságélénkítéséhez a kereskedelmi tér 
fejlesztésével. Ezen kívül a település szolgáltatásainak magasabb szintre emelése, a 
városközpont igény és látványos megújítása, a települési ingatlanvagyon növelése és a 
kulturális és közösségi programok ösztönzése hozzájárul a település népességmegtartó 
képességéhez. Ennek mértéke nehezen mérhető, a közgazdasági hasznok között ezért igen 
csekély mértékben lett figyelembe, a vizsgált időtáv végéig mindössze fél százalékos 
mértékben. A haszon számszerűsítése a fejlesztésnélküli esethez képest megmaradó 
népesség aktív aránya és annak a gazdasági hozzáadott érteke szerint történt, mely a 
projekt hatására képződik meg a településen és annak szűkebb környezetében. 
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A közgazdasági hasznok összegzése 

A következő táblázat a projekt közgazdasági hasznait foglalja össze. 

30. táblázat: Közgazdasági hasznok összegzése (mFt, különbözet) 

Megnevezés epv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Használóknál jelentkező hasznok 129,8 0,0 0,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Szolgáltatási színvonal javítása 53,3 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Kulturális és egyébrendez-
vények társadalmi haszna 

76,5 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Externális hasznok 455,8 0,0 0,0 18,6 25,0 31,6 28,7 35,8 

Ingatlanérték növekedése 25,4 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 0,0 0,0 

Népességmegtartó, 
gazdaságélénkítő hatás 

430,4 0,0 0,0 8,8 15,2 21,8 28,7 35,8 

Összesen 585,6 0,0 0,0 33,1 39,5 46,1   43,2 50,3 

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Használóknál jelentkező hasznok 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Szolgáltatási színvonal javítása 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Kulturális és egyébrendez-
vények társadalmi haszna 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Externális hasznok 43,2 51,0 59,0 67,3 75,9 84,8 94,0 111,3 

Ingatlanérték növekedése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Népességmegtartó, 

gazdaságélénkítő hatás 
43,2 51,0 59,0 67,3 75,9 84,8 94,0 111,3 

Összesen 57,8 65,5 73,5 81,8 90,4 99,3 108,6 125,9 
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10.2 Közgazdasági teljesítménymutatók 

A projekt közgazdasági költségei és hasznai alapján a közgazdasági teljesítménymutatók az 
alábbiak szerint alakulnak. 

31. táblázat: Közgazdasági teljesítménymutatók (mFt, különbözet) 

Megnevezés epv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Közgazdasági beruházási költség  497,4 36,7 483,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Közgazdasági működési költség 47,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Közgazdasági maradványérték 281,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Közgazdasági költségek összesen 632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 

Szolgáltatási színvonal javítása 53,3 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Kulturális és egyébrendezvények 
társadalmi haszna 

76,5 0,0 0,0 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Ingatlanérték növekedése 25,4 0,0 0,0 9,8 9,8 9,8 0,0 0,0 

Népességmegtartó, gazdaságélénkítő 
hatás 

430,4 0,0 0,0 8,8 15,2 21,8 28,7 35,8 

Közgazdasági hasznok összesen 585,6 0,0 0,0 33,1 39,5 46,1 43,2 50,3 

Közgazdasági nettó jelenérték 
(ENPV) 

322,4 
       

Közgazdasági belső megtérülési 
ráta (ERR) 

10,8% 
       

Közgazdasági haszon-költség 
mutató (BCR) 

2,23 
       

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Közgazdasági beruházási költség  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Közgazdasági működési költség 4,4 4,4 4,4 4,4 16,9 4,4 4,4 4,4 

Közgazdasági maradványérték 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 556,9 

Közgazdasági költségek összesen 632,
0 

632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 632,0 

Szolgáltatási színvonal javítása 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Kulturális és egyébrendezvények 
társadalmi haszna 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Ingatlanérték növekedése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Népességmegtartó, gazdaságélénkítő 
hatás 

43,2 51,0 59,0 67,3 75,9 84,8 94,0 111,3 

Közgazdasági hasznok összesen 57,8 65,5 73,5 81,8 90,4 99,3 108,6 125,9 

 

A projekt megfelel a támogathatósági feltételeknek, ugyanis 

 Közgazdasági nettó jelenértéke (ENPV) pozitív 
 Közgazdasági belső megtérülési rátája meghaladja a közgazdasági diszkontrátát, 

vagyis nagyobb, mint 5% 
 Haszon-költség hányadosa (BCR) nagyobb, mint 1. 
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11 Kockázatelemzés 

Azalábbi kockázatelemzés alapvetően támaszkodik a projekt Megvalósíthatósági 
tanulmányának 2.7 Kockázatok című fejezetére, ugyanakkor abból itt aköltség-haszon 
elemzés szempontjából releváns kockázatelemzési részeket ismertetjük kivonatosan.  

11.1 Kockázatok 

Kiemelt kockázatok: 
 A projekt helyszínek tulajdonviszonyaival kapcsolatos kockázat nincs. 
 A terület szennyezettsége nem kockázati tényező, mivel az elkészült engedélyezési és 

környezetrendezési dokumentációban sem a meglévő állapot, sem a tervezett 
fejlesztési fejezet nem részletez szennyezettség jellemzőket.  

 A beruházás biztonsági kockázatait jelentősen csökkenti, hogy a Rendőrség a 
szomszédos ingatlanban található.  

 A városközpontban folyó más projektek, kezdeményezések (Zöld város Dévaványa 
program, LEADER- Zöld szív kezdeményezés, Városszépítő program, fásítási program) 
megvalósulása vagy elmaradása lényegileg nem befolyásolják a jelen projekt 
megvalósulását, a CBA eredményére ezek nincsenek hatással, noha az esztétikai, a 
környezeti és a szociális szinergikus hatás megfelelő koordináció esetén jelentős 
lehet.  

A fejlesztésekkel együtt járó változásokkal, az előálló helyzet által generált feszültségekkel, a 
fejlesztés megvalósulása során szükségszerűen adódó veszélyes helyzetek kockázatainak 
behatárolása, folyamatos figyelemmel kísérése és kezelése szükséges.  

Az MT kockázatelemzés 1-7-es valószínűségi és hatás skálán felméri és értékeli az alábbi 
tényezőkből fakadó kockázatokat a beruházás megvalósítása során és az elkészült 
létesítmény működtetésével és fenntartásával kapcsolatban.  

• Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): TÁ  
• Intézményi szempont (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői 

struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás 
hatásai stb.): INT 

• Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, technikai 
károk, stb.): MÜ 

• Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont (díjfizetési hajlandóság, üzemeltető 
kiválasztása, stb.): PÜ-GA 

• Jogi szempont (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási 
határértékek változása, stb.): JO 

• Vis maior (olyan váratlan, külső – leggyakrabban természeti – tényezőből fakadó 
esemény, melynek alakulására nincs, nem lehet hatásunk): VM 

A projekt megvalósításával és az elkészült beruházás fenntartásával kapcsolatos 
kockázatok felmerülésének valószínűsége alacsony, legfeljebb mérsékelt. Az általában 
jelentős biztonsági kockázatot lecsökkenti, hogy a beruházás a rendőrség mellett valósul 
meg.  

A projekt megvalósulását legnagyobb mértékben a finanszírozás elmaradása 
veszélyeztetné, ennek a valószínűsége azonban alacsony. Szintén kis valószínűséggel a 
műszaki átadás-átvétel során a jogi szabályozásnak való megfelelés jelenthet kihívást, 
bírhat jelentős negatív következményekkel. Pénzügyi-gazdasági szempontból alacsony-
közepes valószínűséggel elfordulhat, hogy a megvalósítás során a beruházási költségek 
jelentős többletköltsége alakulhat ki, az elkészült beruházás pedig nem hozza az elvárt és 
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szükséges bevételeket. Az előbbi a további pályázati finanszírozási lehetőségek és az 
önrész biztosításának feladatait és kockázatait veti fel, az utóbbi jelentős negatív hatással 
bírhat a létesítmény fenntartására.  
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32. táblázat: Pénzügyi-gazdasági vonatkozású kockázatok 

Megvalósítási szakasz 

Kockázati tényezők 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

(1-7) 

A hatás 
erőssége 

(1-7) 

Tevékenység vagy 

funkció, amire a 
kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése 

Pályázati támogatás 

elmaradása  
2 7 

Minden projektelem 

(megvalósítás) 

Felkészült és elkötelezett menedzsment szervezet, megalapozott, a 
módszertant szigorúan követő pályázati dokumentáció elkészítése (Beruházó, 

Tanácsadó) 

A pályázati forrás 
lehívhatóságának 

csúszása 

3 3 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

Felkészült projektmenedzsment szervezet, az időpontok és a támogatási 
szerződés feltételeinek szigorú betartása, áthidaló megoldások keresése 

(hitelfelvétel) (Beruházó) 

Az igényeltnél kisebb 

támogatási összeg 
megítélése 

1 1 
Minden projektelem 

(előkészítés) 

A projekt megvalósíthatóságának elemzése, annak plusz anyagi terheinek 

elviselhetősége megállapítása, üzleti tervezés (Beruházó, Tanácsadó) 

Energiaárak, rezsikölt-

ségek növekedése  
3 4 

Minden projektelem 

(előkészítés) 

Megfelelő előkészítettség, a kockázat bekövetkezésével való előzetes 

számolás, energiatakarékos megoldások alkalmazása (Beruházó) 

A kivitelező gazdasági-

pénzügyi gondjai 
2 4 

Minden projektelem 

(megvalósítás) 

A közbeszerzést úgy kell kiírni, hogy csak tőkeerős cégek pályázhassanak, 
illetve a fizetési ütemeket úgy meghatározni, hogy mind a beruházó, mind a 

kivitelező likviditása biztosítva legyen. (Beruházó) 

Az építőipari konjunk-

túra miatt a vártnál 
jóval magasabb 

kivitelezői árak 

3 3 
Minden projektelem 
(megvalósítás) 

Megfelelő előkészítettség, korrekt költségbecslés, a piac felmérése (Beruházó) 

Határidők csúszása 
miatt többletköltség 

3 3 
Minden projektelem 
(megvalósítás) 

Megfelelő előkészítés, visszacsatolási mechanizmusok napi szintű gyakorlata 

A pályázati forrás 

lehívhatóságának 
csúszása  

3 3 Beruházó 

Felkészült projektmenedzsment szervezet, az időpontok és a támogatási 

szerződés feltételeinek szigorú betartása, áthidaló megoldások keresése 
(hitelfelvétel) 

Szakemberhiány 

pótlása a szűkös 
határidők miatt magas 

áron lehetséges 

3 3 Kivitelező 

Jelentős többletköltségeket okozhat a gépészeti kivitelezés során szükséges 

magas szakképzettséget igénylő feladatok munkaerő ellátása. A kiválasztott 
kivitelező korrekt munkaerő gazdálkodása szükséges. 
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Fenntartási szakasz 

Kockázati tényezők 

Bekövetkezés 

valószínűsége 
(1-7) 

A hatás 

erőssége 
(1-7) 

Tevékenység vagy 

funkció, amire a 
kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése 

Nem hozza a fejlesztés 

a várt bevételeket 
2 6 Fenntartó 

Célzott marketing a lehetséges üzletfelek felé, a lakossági 

szolgáltatások népszerűsítése 

Energiaárak, rezsikölt-
ségek növekedése 

4 4 Fenntartó 
Megfelelő előkészítettség, a kockázat bekövetkezésével való előzetes 
számolás, energiatakarékos megoldások alkalmazása 

Esetleges meghibá-

sodás esetén körül-
ményes és drága a 

javítás és karbantartás 

3 4 Fenntartó 

A megújuló energiát alkalmazó technikák alkalmazása esetén gyakori, 
hogy javító-karbantartó szakember nem található elérhető 

közelségben. A technológiai fegyelem betartása a kivitelezési és 

fenntartási szakaszban. Megfelelő szerződéssel, esetleg munkatárs 
képzésével elérhető szakember biztosítása.  
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11.2 Kockázatkezelési stratégia 

Dévaványa városközpontban tervezett fejlesztés kapcsán nem merülnek fel olyan egyedi 
műszaki jellegzetességek, egyedi szabályozási körülmények, amelyek specifikus 
megközelítést igényelnek, és egyedi kockázatokat rejtenek. A kockázatok mindegyike 
elviselhető mértékűre csökkenthető a projekt előkészítése és a projekt menedzsment 
tevékenységek megfelelő és alapos végrehajtásával.  

A beruházás során alkalmazott hőszivattyús és napelemes rendszerek műszaki megoldásai 
nem jelentenek technikai újdonságot, ugyanakkor az Önkormányzat által működtetett 
intézményekben nem gyakoriak. A szellőztető rendszer, a hőszivattyús és a napelemes 
rendszer megfelelő kapacitás tervezése és összehangolása hatékony és takarékos 
energiaellátási és felhasználási megoldást jelent. Ugyanakkor mind a kivitelezési, mind a 
fenntartási szakaszban gondos odafigyelést igényel a kórokozó mentes szellőztető 
rendszer biztosítása. A rendszerek nem megfelelő műszaki kalibrálása és összehangolása 
költségtöbbletet, veszteségeket okozhatnak, ami hozzáértő tervező és megfelelő kivitelező 
kiválasztása esetén minimális kockázattal jár. A berendezések, irányító rendszerek 
meghibásodása esetén szükséges szakemberek elérhetőségének biztosítására fokozottan 
ügyelni kell. A hazai középfokú műszaki képzés hiányosságai miatt kevés megbízható 
szakember áll rendelkezésre. Meghibásodás esetére a gyártói és kivitelezői garanciák 
érvényesítésével, illetve karbantartási szerződésekkel kezelhető mértékűre csökkenthető a 
szakemberhiányból fakadó kockázat. 

Kiemelt, a hasonló méretű beavatkozásoktól eltérő kockázatkezelési stratégiára nincs 
szükség ahhoz, hogy a költség-haszon elemzés eredményei a támogathatósági kereteken 
belül maradjanak a megvalósítás után és a fenntartási időszakban. 
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12 Cselekvési terv a projekt megvalósítására 

12.1 Lebonyolítási tervek a projekt megvalósítására 

12.1.1 Előkészítettség bemutatása 
 

Döntéshozói kompetenciák 

 Az Önkormányzat a pályázatban érintett Közreműködő Szervezettel hatékony 
együttműködést folytat. 

 Az Önkormányzat a projekt pályázatának elkészítéséhez, a projekt előkészítéséhez 
megnevezett egy felelőst, aki egyben az Önkormányzat hivatalos kapcsolattartója 
is a projektben.  

 Kiválasztották a tervezőket, a szakértőket, a projekt menedzsment szervezetet. 
 Elindult a közbeszerzési eljárás. 

Szakmai előkészítettség 

 Elkészült a beruházás engedélyezési tervdokumentációja, amelyet az 
építéshatósági és más hatóságok engedélyeit Önkormányzat megkapta.  

 Elkészültek a beruházás kiviteli tervei, ezeket a Képviselő Testület jóváhagyta.  
 Elkészült az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amely jelenleg egyeztetés alatt 

áll.  

 További elkészült szakmai dokumentumok: 
o megvalósíthatósági tanulmány, 
o költség-haszon elemzés 
o cselekvési terv, 
o üzleti terv, 
o rendezvénynaptár. 

 

A projekt helyszíne 

A projekt helyszíne a korábbiKTSZ (Szarvasi Vas- és Fémipari Kft.) telephely telekéről az 
épületek elbontása már nagyrészt lezajlott. A bontásra kötelezett épületeket az 
Önkormányzat 2016-2017 folyamán bontotta el. A bontás után a vegyes borítású területet 
felveri a gaz, karbantartást igényel. A területen található néhány fa, amelyek egy része 
invazív fajhoz (ecetfa) tartozik, ezeket a beruházás előkészítéseként szükséges kivágni. A 
korábbi épületek elbontásáról az építtető Önkormányzat projekten kívüli 
forrásbólgondoskodott. Egy épületrész maradt meg, a korábbi épület kazánházához 
tartozó kémény, ahol jelenleg is gólyafészek található. A védett madár fészkét a költési 
időszakon kívül a szakmai segítséggel áttelepítik.  

Közmű ellátottság 

A telek teljes közművel ellátott.  
 A telken a gázellátás kiépíthető, de a műszaki kialakítás ezt nem teszi szükségessé. 

A vízhálózatra kötést a meglévő, telekhatáron belül lévő vízóra aknából lehet 
megoldani.  

 Az épület szennyvízelvezetésének alapjai rendelkezésre állnak, arra azonban a 
telekhatáron belül kialakításra kerülő szennyvíztisztító aknákon keresztül kell a 
meglévő szolgáltatói tisztító, ellenőrző aknába bekötni.  
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 A csapadékvíz elvezés hálózat telken belül új, zárt kialakítású lesz. A csapadékvíz 
rendszerbe bekötik az épület ejtőcsöveit és a burkolt felületek (utak, parkolók) 
összefolyóit. Az új csapadékvíz elvezetést a telekhatárnál lévő meglévő zárt 
csapadék hálózatba, ill. a nyílt gravitációs árokba kell vezetni. 

 Az épületben égéstermék elvezetésre nem lesz szükség.  
 Az épület energia igényét napelemes, visszatáplálásos rendszerrel, illetve a fűtési 

és hűtési igényét levegő-levegő rendszerű hőszivattyús rendszerrel kívánják 
megoldani, ezért a villamos hálózatra kötés átalakítást igényel.  

 

12.1.2 Intézkedési terv 

A projekt várható ütemezését a következő táblázatban mutatjuk be. 

33. táblázat: A projekt ütemezése 

Határidő Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

2019.08.01. 

1. mérföldkő: 

Szükséges eredmények: 

 Részletes szakmai megalapozó tanulmányok elkészítése (ITS, 

Megvalósíthatósági Tanulmány, szakértői tanulmányok, helyi cselekvési terv, 
üzleti terv, valamint a „soft” programokra vonatkozó végleges 

rendezvénynaptár).  
 Részletes műszaki dokumentációk elkészítése (engedélyes 

tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, szükséges 

nyilatkozatok, igazolások, építési engedély, kiviteli tervek, tételes tervezői 

költségvetés) 
 Projekt menedzsment szervezet kiválasztása 

 A kötelező nyilvánosság biztosításáért felelős PR szervezet kiválasztása 

 A közbeszerzés lebonyolításáért felelős közbeszerzési szakértő szervezet 

kiválasztása 

 A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása, a kivitelező szervezet 

kiválasztása 
Támogatási feltételek:  

A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és 
tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.4. A projekt 

műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” 

pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns 
szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, amelyet 

dokumentumokkal szükséges igazolni.  
Előleg folyósítási kérelem benyújtása. 

I. részletes beszámoló a projekt előkészítés lezárásával, az első mérföldkő 

teljesítésével és a projekt indításával kapcsolatban az Önkormányzat Képviselő 
Testülete felé.  

2019.10.31. 
Negyedéves beszámoló a projekt beruházási szakaszának indulásáról az 
Önkormányzat Képviselő Testülete felé 

2019.12.31. 

2. mérföldkő: 

Szükséges eredmények: 
 a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérése,  

 a 2. mérföldkő elérésének időszakában tervezett szemléletformáló 

programok megvalósítása 

Benyújtandó dokumentumok: 

 kifizetési kérelem, 

 a műszaki ellenőr beszámolója, 

 fotódokumentáció, 



 
 

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 
Költség-haszon elemzés 

58 
 

 

Határidő Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

 teljesítési igazolások, 

 jelenléti ívek, stb. 

 

A projekt folyamat- és eredmény kontrollja 
Negyedéves beszámoló az Önkormányzat Képviselő Testülete felé a mérföldkő 

teljesítéséről és a beruházás alakulásáról 

2020.04.30. 

3. mérföldkő: 
Szükséges eredmények: 

 a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérése,  

 a 3. mérföldkő elérésének időszakában tervezett szemléletformáló 

programok megvalósítása 

Benyújtandó dokumentumok: 
 kifizetési kérelem, 

 a műszaki ellenőr beszámolója, 

 fotódokumentáció, 

 teljesítési igazolások, 

 jelenléti ívek, stb. 

 

A projekt folyamat- és eredménykontrollja 
Beszámoló az Önkormányzat Képviselő Testülete felé a 3. mérföldkő teljesüléséről 

és a beruházásról 

2020.06.30. Negyedéves beszámoló a projektről az Önkormányzat Képviselő Testülete felé 

2020.08.31. 

4. mérföldkő: 
Szükséges eredmények: 

 a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérése,  

 a 4. mérföldkő elérésének időszakában tervezett szemléletformáló 

programok megvalósítása 

Benyújtandó dokumentumok: 
 kifizetési kérelem, 

 a műszaki ellenőr beszámolója, 

 fotódokumentáció, 

 teljesítési igazolások, 

 jelenléti ívek, stb. 

 

A projekt folyamat- és eredménykontrollja 
Beszámoló az Önkormányzat Képviselő Testülete felé a 4. mérföldkő teljesüléséről 

és a beruházás előrehaladásáról 

2020.10.31. Negyedéves beszámoló a projektről az Önkormányzat Képviselő Testülete felé 

2020.12.31. 

5. mérföldkő: 
Szükséges eredmények: 

 a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérése,  

 az 5. mérföldkő elérésének időszakában tervezett szemléletformáló 

programok megvalósítása 

 sikeres átadás-átvétel, amelyet jegyzőkönyv rögzít 

Benyújtandó dokumentumok: 
 kifizetési kérelem, 

 a műszaki ellenőr beszámolója, 

 átadás-átvételi jegyzőkönyv, 

 fotódokumentáció, 

 teljesítési igazolások, 

 jelenléti ívek, stb. 

 

A projekt folyamat- és eredménykontrollja 
Beszámoló az Önkormányzat Képviselő Testülete felé az 5. mérföldkő teljesüléséről 
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és a beruházás előrehaladásáról 

2021.01.31. 

6. mérföldkő:  
Szükséges eredmények: 

 a beruházás fizikai befejezését követően az engedélyeztetési eljárások 

elindítása, 
 a használatbavételi engedély megszerzése 

 a projekt adminisztratív és pénzügyi zárása, 

 kifizetési kérelem benyújtása, 

 záró beszámoló benyújtása. 

 a kötelező nyilvánosságot biztosító események záró szakasza, a projekt 

befejezéséhez kapcsolódó programok megvalósítása 

Benyújtandó dokumentumok: 
 a műszaki ellenőr beszámolója, 

 záró kifizetési kérelem, 

 záró beszámoló, 

 fotódokumentáció, 

 teljesítési igazolások, 

 jelenléti ívek, stb. 

 

A projekt megvalósításának értékelése 

Beszámoló az Önkormányzat Képviselő Testülete felé a projekt beruházási fázisának 
zárásáról és a további teendőkről 

A projekt megvalósításának fogadtatása a helyi közösségben, közösségi 
rendezvények értékelése, visszajelzések értékelése 

 

 

A projekt GANTT diagramja a Megvalósíthatósági Tanulmány 2.3 fejezetében 
megtekinthető. 



 
 

Barnamezős terület funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 
Költség-haszon elemzés 

60 
 

 

13 Mellékletek 

Felhasznált dokumentumok jegyzéke 

 Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Egyeztetési változat 
 TOP-2.1.1-16_Felhívas 
 Támogatási Kérelem (Adatlap) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 
 Támogatási szerződés TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 
 Támogatási szerződés módosítása, IKT-2017-604-I1-00004826/0003 
 Dévaványa HÉSZ 2013. 11. 29. 
 A projekt kiviteli tervdokumentációja 

 Tájékoztató költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél 
 Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséhez 
 A költség-haszon elemzés dokumentum sablon 2. projekttípus 
 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 
 A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete  
 A Bizottság (EU) 2015/207/EU végrehajtási rendelete 
 Állami támogatásokra vonatkozó szabályozás 
 Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020 (továbbiakban: EU Útmutató (2014-2020)) 

 Guidance Manual for Cost Benefit Analysis (CBAs), Appraisal in Malta May 2013 
 Implementation Guidance 2014-2020 Operations generating net revenues, Version 2 

– 24/03/2014 

 Note for the attention of DG REGIO Geographical Heads of Unit (European 
Commission) Treatment of VAT in the major project application 

 Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és 
másodlagos munkaerőpiac, TÁRKI 2014. 

 Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezete és módosítása 
 
 
 

Adatforrások 

 KSH Népszámlálási adatok 
 KSH Stadat táblák 
 KSH Tájékoztatási adatbázis 
 TEIR táblázatok és ábrák 
 NFSZ (NMH) adatok, álláskeresők száma településenként, legutolsó 2019. április 20. 
 OPTEN dévaványai székhellyel bírók adatai 
 Jelentéskészítővel lekérdezett adatok 
 Széchenyi 2020 projektkereső 
 MVH közzétételi listák 2014-2018 

 


