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BEVEZETÉS 
 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési irányait, 

célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az önkormányzat 

által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. 

 

Dévaványa településfejlesztési koncepciójának és programjának alapvető célja: 

 Dévaványa jövőképének megfogalmazása; 

 városfejlesztési tevékenységek eredményességének segítése; 

 a város fejlesztési elképzeléseinek 2014-2020 közötti tervezési ciklusra történő felkészülés; 

 a város fejlesztési elképzeléseinek pozicionálása a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési koncepcióban; 

 a fejlesztési források orientálása a fejlesztési időszakra; 

 a városon belüli és a városhatárokat átlépő partnerségi kör erősítése. 

A stratégia akkor eredményes, ha: 

 annak segítségével a város a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a 2014-

2020-as ciklust követő időszakban  

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

megvalósul; 

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással 

összehangoltan valósuljanak meg; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 

fejlesztéseit is képes ösztönözni. 

 

A Stratégia elkészítését számos külső és belső tényező együttes változása is indokolja. 

 

Belső tényezők változásai: 
 

 a közelmúltban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.: gazdasági világválság hatásai, 

piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, tendenciákban érzékelhető 

változások; 

 a korábbi fejlesztései elképzelések megvalósításának tapasztalatai, fejlesztések eredményei; 

 a város irányításában bekövetkező változások, változó fejlesztési elképzelések. 

 

Külső tényezők változásai: 

A szakpolitikai és jogszabályi környezet indokolta változások. Különös tekintettel: 

 az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi elvárásait rögzítő 314/2012. (XI.8) Korm. 

rendelet megalkotására, melynek értelmében a Stratégia tartalmi követelmény rendszere 

jogszabályban rögzítésre került, a korábbiakhoz képest bővült, változott. 
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 Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket meghatározó 

dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció - 1/2014 (I.3) OGy. határozattal való elfogadása; valamint az 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 1-től hatályos módosításaira. Az OFTK az 

országos fejlesztéspolitika átfogó célrendszerét és középtávú (2020-ra vonatkozó) céljait 

fogalmazza meg, foglalkozik a városhálózat szerkezetének alakulásával, a városfejlesztés 

nemzeti prioritásainak felvázolásával. 

Az OFTK kiemelten kezeli a vidéki térségek, települések sajátos vidéki értékeit megőrző, azokra 

építő fejlesztését, felzárkóztatását, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és 

infrastrukturális fejlesztéseket. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy a vidéki települések 

népességmegtartó erejének erősödését, az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek 

jövője a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztését, a gazdasági 

diverzifikációt, a helyi gazdaság megerősítését 

 A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő felülvizsgálatára, 

megalkotására 

 

Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új 

támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez kapcsolódó 

jogszabályok: 

 

 Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a 

foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika 

területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani. A kohéziós politika megvalósítását célzó un. 

közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet rögzíti azt a 11 tematikus célkitűzést, melyek 

támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az EU 2020 céljaihoz. 

 az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került hazánk 

Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország a 2014-2020 időszakra 

vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és kitűzte a fő fejlesztési prioritásokat, 

melyek alapvetően meghatározzák az Európai Strukturális és Beruházási Alapok forrásainak 

eredményes és hatékony felhasználásának hazai feltételeit 

 a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és Brüsszel által 

részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a következő támogatási időszak 

Operatív Programjai. 

 Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat tartogató 

Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan a stratégia 

készítésével párhuzamosan zajlik a megyei Integrált Területi Programok (ITP) tervezése és 

ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési elképzelések összegyűjtése, rendszerezése. 

 

A külső és belső tényezők együttes változása miatt - a megyei jogú városok számára 2014-2015 során 

biztosított támogatást követően - a Belügyminisztérium EU-s támogatási forrás igénybevételével a 

járásszékhelyek számára is biztosítja, valamint szakmailag támogatja a tervezési munkát a 

„Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi kerületekben – Integrált 
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Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében. Ennek köszönhetően az ország 

több városában egy időben, egymással párhuzamosan történik az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata. Dévaványa városa azonban saját erőből végzi 

el a tervezési munkát és készíti el a saját stratégiáját. 

A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését: 

 a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes településrendezési 

jogintézményekről tartalmi elvárásai; 

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

szakpolitikai iránymutatásai; 

 a Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és 

középvárosok és a fő-városi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak elkészítéséhez 

2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti. 

 

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és 

helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési 

Koncepció hosszú távú célrendszerének felülvizsgálata előzte meg. 

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra 

támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, 

településrendezési hátterét, a stratégia alkotás számára meghatározva a város és városrészek legfőbb 

erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Jelen dokumentum, a Stratégia a tervezett 

fejlesztéseket tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti tartalommal. A stratégiai munkarész – mivel 

külön kötetben készül – tartalmazza a helyzetelemzés rövid összefoglalását is a stratégia kibontása 

előtt. A jogszabály által megengedett tartalmi összevonás – és részbeni bővítés és átcsoportosítás – 

lehetőségével a dokumentum készítése során éltek a tervezők. Ezek alapvetően a település 

sajátosságainak jobb kiemelése érdekében történtek. 

 

Jelen dokumentum, a Megalapozó vizsgálati munkarészeket tartalmazza a jogszabályi előírások szerinti 

tartalommal. A megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, 

tendenciákra támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, 

településrendezési háttérét, a stratégiaalkotás számára meghatározva a város és városrészek legfőbb 

erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A jogszabály által megengedett tartalmi 

összevonás – és részbeni átcsoportosítást – lehetőségével a dokumentum készítése során éltek a 

tervezők. Ezek alapvetően a település sajátosságainak jobb kiemelése érdekében történtek. 

A megalapozó vizsgálati fázis elemzéseihez a szakértők támaszkodhattak a KSH Népszámlálás 

eredményeire mind a városi, mind a városrészi elemzések során, valamint a Belügyminisztérium 

részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS modul adatállományára. 

A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek a 

települési szintű adat-és információszolgáltatásra és Dévaványa város önkormányzatának 

információszolgáltatására: 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

 

9 
 

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

 a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a korábbi IVS-ben foglaltakra 

és megvalósítás tapasztalataira, a 2014-2020 időszakra releváns helyi koncepciókra és 

programokra, így a 2014-2019 közötti időszakra irányuló Gazdasági Programban foglaltakra 

 a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint 

 a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk, 

munkacsoport ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit 

tartalmazó „soft” információkra 

 

A fejlesztési koncepció megfogalmazásánál az alábbi általános alapelveket követtük: 

 Rendszerszemlélet: a koncepció hosszú távú célokat fogalmaz meg; illeszkedik az Európai 

Unió „Európa 2020” fejlesztési célokhoz, valamint a Magyarország Kormánya 2020-ig szóló 

tervezési irányelvekhez; az ágazati szemlélet helyett integrált megoldásokat vázol fel. 

 Egyensúlyi állapot megteremtése: a jövőkép, ill. az arra épülő átfogó és stratégiai célok a 

megyei hibacső rés csökkentését, egyensúlyi növekedési pálya megteremtését célozzák. 

 Helyi erőforrások felhasználására, aktivizálása 

 

1. Helyzetértékelés összefoglalása 
 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiai (ITS) Dévaványa Város középtávú stratégiai terve, amely 

útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a városfejlesztés különböző szereplői (városi önkormányzat, 

közszféra intézményei, gazdasági szereplők, civil szereplők a lakosság bevonásával) a 2014-2020-as 

időszakban milyen konkrét beavatkozásokkal kívánják a város által a Koncepcióban megfogalmazott 

hosszútávú jövőkép irányába történő fejlődést elősegíteni. Az ITS tehát cselekvési terv, amely a ITS 

Megalapozó Vizsgálatban feltárt helyzetképre alapul, és a Koncepcióban megfogalmazott jövőkép 

irányába mutat. Mindemellett a Stratégia könnyebb értelmezése érdekében az ITS tartalmazza a város, 

a városrészek és a veszélyeztetett területek helyzetértékelését is annak érdekében, hogy a középtávú 

stratégiai célrendszer és a város valamint a városrészek problémái, fejlesztési irányai közvetlenül 

kapcsolódni tudjanak egymáshoz.   

1.1 A város egészére vonatkozó helyzetértékelés összefoglalása 

 

Társadalom 

A város népessége mind a megyei, mind pedig az országos átlaghoz képest fokozatosan öregszik. A 

városban az utóbbi évekhez képest növekszik az élveszületések száma, azonban ezt a folyamatot a 

fokozódó elvándorlás negatív irányban ellensúlyozza, amijelentősdemográfiaiproblémákhoz vezethet a 

későbbiekben. Ennek oka, hogy főként a fiatal, képzett munkaerő vándorol el a városból. Az 

elvándorlás célpontja a megyeszékhely (Békéscsaba), illetve a 80-100 km-es vonzáskörzetben található 

megyék nagyvárosai (Debrecen, Szolnok), de többen költöztek az ország távolabbi területeire, illetve 
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külföldre is. A megfelelő oktatási színvonal fenntartása mellett a település építhet a fiatalokra, akiknek a 

száma és aránya az országos tendenciáktól eltérően viszonylag magas. Jelenleg az iskolázottsági 

adatok elmaradnak az országos átlagtól, azonban a tendenciák bizakodásra adnak okot. Problémát 

jelent a rendelkezésre álló képzett munkaerő száma, sokszínűsége és aránya egyaránt. 

 

Település közössége (kohézió) 

A dévaványai rendezvények nem csak helyi jelentőséggel, hanem kistérségi kiterjedéssel egyaránt 

bírnak, általában a Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK) vagy a dévaványai Ványai 

Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében valósulnak meg. Az év 

legnagyobb eseménye a nyáron megrendezésre kerülő városnap, ami a város lakosságához képest 

jelentős látogatottságot generál. Ez a tény alapot jelenthet nagyszabású rendezvények szervezéséhez 

a jövőben, mivel a település méretéhez képest jó adottságokkal rendelkezik. A civil együttműködések 

szerteágazók és számos jó példát szolgáltatnak. A könyvtár és a művelődési ház programjainak 

sokszínűbbé válása hozzájárulhat a helyi közösségek további erősödéséhez. 

 

Intézményrendszer 

Dévaványa néhány központi funkciót is betölt, azonban több területen is tapasztalhatók hiányosságok. 

Az általános iskolába járók száma ingadozó, azonban ha település közvetlen környezetéből sikerülne 

több gyermeket is az iskolába csábítani (ennek feltétele a korszerű infrastruktúra és a szakmai háttér), 

stabilabbá lehetne tenni az intézmény működését. 

 

Gazdasági szerkezet 

A település gazdasági súlya megyei szinten sem jelentős, alapvetően csak a városban és a környéken 

élőkre van igazán hatással. A szolgáltató szektor igen fontos szegmense a városnak. A helyi szinten 

jelentős mezőgazdasági termelés alapvetően egyszemélyes és mikrovállalkozások tevékenysége révén 

történik. A munkaerő alacsony képzettségi szintje csak olyan iparágak megtelepülését segíti elő, ahol 

alacsony a hozzáadott érték aránya, így a helyi adó bevétel növekedési üteme nem lehet dinamikus. A 

vadászturizmus egyelőre kihasználatlan gazdasági szegmens a településen, az önkormányzat 

gazdaságfejlesztő tevékenysége viszont jelentősnek tekinthető az utóbbi években. 

 

Önkormányzat gazdálkodása 

A város költségvetése pozitív előjelű annak ellenére, hogy az állam és az önkormányzatok közti 

feladatmegosztások megváltoztak, amely a helyi adóbevételek csökkenését eredményezte. Az állami 

adósságátvállalás eredményeként a város többhitel-visszafizetési kötelezettségtől is megszabadult, ami 

szintén pozitív hatású volt az önkormányzat gazdálkodására. Kihívást jelent azonban, hogy a szociális 

ellátórendszer erősen megterhelt. 

 

 

Táji és természeti adottságok 

A város külterületének tájképét a mezőgazdasági művelés alá vont területek dominálják, a tájgazdagító 

tényezők száma alacsony, erdős területek is csak foltokban találhatók. A város közvetlen környékén 

nincs jelentős természetes vízfolyás vagy tó, így a terület rossz vízgazdálkodási adottságokkal 

rendelkezik, a termőtalajok értéke pedig alacsonynak mondható. A globális klímaváltozás potenciális 
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veszélyforrást hordoz, mivel a város nagymértékben támaszkodik a primer szektorra és az agráriumban 

előállított termékekre. 

 

Zöldfelületek 

A városi közterekkel (főtér) és a parkokkal való ellátottság egyelőre alacsonynak mondható. A meglévő 

játszóterek állapota, illetve a közparkok rendezettsége megfelelő. A városban a zöldfelületek minősége 

az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően sokat javult. 

 

Épített környezet 

A helyi és országos műemléki védettséget élvező épületek alapot jelenthetnek az attrakciók 

kialakításához. A városban a központi funkciókat betöltő hagyományos területek fennmaradtak, de több 

közfunkciót betöltő épületre is szükség lenne még. Arányaiban jelentős az önkormányzati tulajdon a 

városban, amely növeli az önkormányzat mozgásterét a potenciális fejlesztések létrehozásához. A 

középületek az elmúlt években kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztéseken estek át. 

 

Közlekedési hálózat 

Az épülő M4 autópálya és azM44. számú autóút révén a település elérhetősége javulhat. A belterületi 

és a külterületi úthálózat egy része fejlesztésre szorul, melyekhez pályázati források bevonása 

szükséges. A helyközi autóbuszjáratok sűrűsége, menetideje és rugalmassága nem minden esetben 

megfelelő. A járdahálózat egyes területeken fejlesztésre szorul. A kerékpárral való közlekedés 

népszerűsége ellenére a kerékpárút hálózat hiányos, ami növeli a közlekedési balesetek kockázatát. 

A város vasúti összeköttetéssel is rendelkezik, azonban a pálya állapota és a szolgáltatás színvonala 

fejlesztésre szorul. A vasút szállítási lehetőségeit ki kell aknázni, mert csak így lehet arra esély, hogy a 

helyi forgalom növelése nélkül akár iparfejlesztés valósuljon meg. 

 
Közművek és hírközlés 
A város közművekkel való ellátottsága jó, az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg ezen a 

területen, azonban egyes részterületek (pl. csapadékvíz- elvezető hálózat, ivóvízhálózat) 

korszerűsítésre, pótlásra szorulnak. A szennyvízgyűjtő- hálózatba bekapcsolt háztartások száma 

dinamikusan emelkedik. A városban megoldott a szélessávú internethálózathoz és a kábeltelevíziós 

szolgáltatásokhoz való csatlakozás lehetősége, illetve a könyvtárban megvalósult a könyvtári 

szolgáltatások informatikai fejlesztése. 

 

Környezetvédelem és energiahatékonyság 

A települési, gazdasági, közlekedési eredetű szennyező források jelen vannak ugyan a településen, de 

ezek hatása összességében elhanyagolható A korábbi településfejlesztési program keretében több 

beruházás is megvalósult. Sor került az épületenergetikai komplex rendszerek hasznosítására több 

dévaványai közintézményben. Teljes körűvé vált a hulladékkezelés, valamint a szennyvíz elvezetése és 

tisztítása is megoldott a városban. 

 

Városi Problématérkép / Értéktérkép 

A település problémáinak, értékeit áttekinthetően összefoglalja, területi lehetőségeit és korlátait 
ábrázolja a Probléma- és értéktérkép.  



1. térkép: Dévaványa értéktérképe/problématérkép 

 
Forrás: Saját szerkesztés
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A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése - 

SWOT elemzés 

A SWOT elemzés a belső tényezők összefoglaló értékelése során azokra az erősségekre és 

gyengeségekre mutat rá, amelyek a város és szűkebb térsége szempontjából fontosak, és amelyek 

esetében a Dévaványa önkormányzatnak lehetőségében áll azokra aktívan reagálni. Fontos az 

erősségekben rejlő potenciálok kihasználása, illetve a gyengeségek mérséklése. 

A település és környezetének fejlesztésére ható külső tényezők az önkormányzati működésen 

túlmutatnak, azokat az önkormányzat befolyásolni nem tudja – éppen emiatt a lehetőségek és 

veszélyek (ellentétben az erőségekkel és gyengeségekkel) nem jelenhetnek meg minden esetben a 

helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarészekben. Az önkormányzat szerepe ebben az esetben a 

lehetőségek kihasználásában, illetve a potenciális veszélyek elhárításában azok hatásainak 

mérséklésében áll. 

A SWOT elemzés összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a helyzetfeltárás minden 

lényeges eleme megjelenjen benne, illetve hogy tartalmazzon annyi érdemi információt, ami alapján a 

célokat megalapozó kiinduló állapot megítélhető. 

 

1. táblázat: SWOT analízis: erősségek, gyengeségek 

 

ERŐSSÉGEK 

 

GYENGESÉGEK 

Társadalom 

 Az aktív korúak aránya (60,8%) városi viszonylatban 
magasnak mondható 

 

 Csökkenő népesség (csökkenő születések, jelentő 

selvándorlás)  

 Képzett, fiatal munkaerőhiánya, elvándorlása 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, öregedő 

lakosság 

Település közössége (kohézió) 

 Civil szervezetek aktív részvétele a napi  
szintű települési működésben 

 Jelentős térségi szerepkör 

 Erősödő lokálpatriótizmus 

 Kistérségen túlnyúló funkciók: szociális, turisztika, 
kulturális intézmények 

 Civil szervezeteknek működési források 

biztosítása 

 Közösségi és Kulturális tér hiánya 

 

Intézményrendszer 

 Művelődési és kulturális intézmények aktivitása 
 Jól kiépült szociális hálózat és intézmények 
 Közfoglalkoztatási rendszer 
 Oktatási intézmények megfelelő színvonala 
 Térségi szerepkörű gimnázium és szakiskola, 

kollégisták száma nő 

 Néhány intézmény épületénél műszaki  
állagromlás figyelhető meg 
 Katasztrófavédelmi kirendeltség hiánya 
 Sportoktatás technikai feltételei: tanuszoda, 

sportcsarnok hiánya 

 

Gazdasági szerkezet 

 Vállalkozások növekvő száma 
 Néhány jelenős ipar jelenléte 
 Ipari terület szabad kapacitásai 
 Mezőgazdaság erőteljes jelenléte 
 Vadászturizmus nemzetközi jelentősége 
 Ökoturizmus 

 Alacsony jövedelmi viszonyok 

 Alacsony GDP és beruházási aktivitás 

 Nem jelentős mértékű idegenforgalom 

 Külföldi tőke kevés aránya 

 Vendéglátóipari és idegenforgalmi 
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 egységek/férőhelyek alacsony száma 

 Elavult termelési eszközök a mezőgazdaságban 

 Abszolút vidékies, országos viszonylatban fejletlen, 

lemaradó térségben található 

Önkormányzat gazdálkodása 

 Iparűzési adó növekedése 
 Vállalkozóbarát önkormányzat 

 Intézmények fenntartásának finanszírozási problémái 
 Pályázati önerő mértékének hiánya 
 

Táji és természeti adottságok 

 Kiváló állapotú természeti környezet: 
 Körös-MarosNemzeti Park, Túzokrezervátum, földgáz 

és termálvízkincs 
 Natura 2000-es területek a város  

közigazgatási területén 

 Belvízes területek jelenléte 

Zöldfelületek 

 Védett fasorok 
 Közparkok kialakítására alkalmas területek 
 Sport és rekreációs célú területek fejlesztési 

lehetősége 

 Rendezett közparkok hiánya 

 Zöldhálózatok rendszerezése, szabályozása 

 

Épített környezet 

 Élhető, egészségeslakókörnyezet 
 Számos védelem alatt álló építmény és alkotás 

 Az épített környeze  tmegörzése jelentős anyag 

iforrásokat igényel 

Közlekedési hálózat 

 "Kerékpárosbarát település", kerékpárutak 
 Közösségi közlekedés jelenléte: vasút és távolsági 

buszjáratok 
 Megfelelő települési úthálózat szerkezete 

 

 Periférikus elhelyezkedés az országon belül 

 Kedvezőtlen térségi úthálózati kapcsolatok 

 Vonatok, távolsági buszok alacsony járatsűrűsége 

 Helyi tömegközlekedés hiánya 

Közművek és hírközlés 

 Kiépült közműinfrastruktúra 
 Ivóvíz minőség javulás 

 

 Nem teljes a településen a  
szennyvízelvezetésre rákötött ingatlanok  
mennyisége 

 Belterületen a légvezeték hálózat földkábelesítése 
nehezen kezelhető, fejlesztése forráshiányos 

Környezetvédelem és energiahatékonyság 

 Termálvíz készlet 
 Környezeti terhelés alacsony, Környezetszennyezés 

nem jellemző 

 Megújuló energiák használata rendkívül alacsony, 

költséges 

 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

 

VESZÉLYEK 

 

Társadalom 

 A fiatal lakosok megtartása 
 A munkanélküliség csökkentése 
 Helyi munkaer őképzettségi szintjének 

emelkedése 
 

 Munkanélküliség növekedése a kistérséghez 

hasonlóan 

 Elöregedő népesség-struktúra Munkaképes népesség 

aránya csökken  

 Képzett munkaerő elvándorlása növekszik 

Település közössége (kohézió) 

 Társadalmi aktivitás növelése 
 További civil és egyéb szervezet bevonása a 

közösségi életbe 

 Tovább növelheti az elvándorlást, ha a helybéli lakosok 
nem érzik fontosnak a település ügyeit 
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Intézményrendszer 

 Intézmények fejlesztési lehetőségei 

 "Centrum a periférián": térségi funkciók 
minőségi és mennyiségi növelése 

 

 Leromló műszaki állapotú épületek 
 Növekvő fenntartási költségek 

 

Gazdasági szerkezet 

 Békés Megyei Vállalkozási Övezet tagjaként: 
vállalkozások megtelepedését elősegítő 
kedvezmények 

 Új munkahelyek teremtése 
 Mezőgazdaság diverzifikációja 
 Dévaványa Strand és Gyógyfürdő szolgáltatás 

fejlesztése 
 Gyógyturizmus fellendítése 
 Szálloda, új éttermek létesítése 
 Pályázati tevékenységgel támogatások 

elnyerése 

 Betelepülő vállalkozások száma csökken 

 Mezőgazdaság hozzáadott értékének csökkenése, 

modernizálás hiánya  

 Periféria helyzet erősödése, a város kimarad az 

innovációkból 

 

Önkormányzat gazdálkodása 

 Pályázati tevékenységgel támogatások 
Elnyerése 

 Vonzó ipari környezet kialakítása 

 Pályázati források elmaradása 

 Adóbevételek elmaradása 

Táji és természeti adottságok 

 Termálvízkészlet hasznosítása 

 A természeti és táji adottságok kihasználásában rejlő 
lehetőségek   

 Ökoturizmus 
 Természetvédelmi értékekkel kapcsolatos 

fejlesztések 

 A nem hasznosított, természetileg értékes  
területek leromlása 

 

Zöldfelületek 

 Új közösségi zöldfelületek kialakítása, tudatos 

megújítás 

 Elöregedő zöldhálózat 

 A fejlesztések elmaradása nélkül a városi  
rekreációs területek nem képesek megújulni, a 
környezet romlásnak indulhatnak 

 

Épített környezet 

 Új közigazgatási infrastruktúra megépítése 
 Főtér funkció létrehozása 
 Dévaványa Strand és Gyógyfürdő felújítása 

 Új  sportcsarnok építése 
 

 Ha nem fordítanak elegendő forrást a felújításokra, az 
épületek állaga könnyen romolhat 

 

Közlekedési hálózat 

 Településeket összekötő kerékpárutak kiépítése 

(Turisztikai fejlesztés) 

 Kerékpáros közlekedési minőségi fejlesztése 

 Közúthálózat minőségi fejlesztése 

 Északi Ipari terület összekötő szilárd burkolatú út 

kiépítése (tehermentesítő út) 

 Iparvágány és rakodótér kialakítása 

 

 Amennyiben nem épülnek meg a településeket 

összekötő kerékpárutak nőhet a balesetveszély 

 A településeket összekötő utak leromlása 

 Vasúti infrastruktúra elmaradásával, a szállítási 

szolgáltatás kiaknázatlan marad. 

Közművek és hírközlés 

 Hálózat minőségi fenntartása és továbbfejlesztése 

 Csapadék elvezető rendszerek fejlesztése 

 Közműfejlesztések elmaradása esetén váratlan 

költségek felmerülése 
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 Elektronikus hírközlés hatékonyabbá tétele 

 Pályázati források kihasználása 

 

 Korlátozott marad az információs társadalom előnyeiből 

való részesedés 

 Pályázati források elmaradása 

Környezetvédelem és energiahatékonyság 

 Megújuló energia ellátás elterjesztése 

 Termálvíz hasznosítása 

 Napenergia hasznosítása 

 Szemléletváltozás a környezettudatosság felé 

 A megújuló energiaforrások kihasználása esetén az 

energiaszektor felé a város kiszolgáltatottsága tovább 

nőhet 

 Szemléletformálás elmaradása 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

1.2 A városrészek helyzetének áttekintése 

A jelenlegi városrészi lehatárolása során a KSH és önkormányzati adatokra, valamint szakértői 

egyeztetésekre építve számos alternatíva került megvizsgálásra, amelynek eredményeként 6 jól 

elkülönülő városrész, ebből 2 városrész további alterületre került lehatárolásra. A 2014-2020-as 

időszakban a tervezés alapjául szolgáló városrészeket az alábbi térkép szemlélteti. 

 

2. térkép: Városrészek ábrázolása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A városrészek lehatárolása a következő elvek mentén történt: 
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 az egyes területek funkcionális szerepkörének vizsgálata alapján homogénnek mondható 
területegységek kerüljenek kialakításra, 

 történetükben és fejlesztési lehetőségeiket illetően is összetartozó területegységet képezzenek, 

 a városrészek a település teljes területét átfedésmentesen és teljeskörűen lefedjék. 

1.2.1 A belvárosi városrész bemutatása: 

 
Városrész 

 

 
Utca szerinti lehatárolás 

Belvárosi városrész 
 

az Árpád u., Kossuth Lajos utca, Arany János utca, Vörösmarty utca, Kisfaludy 
utca, Bem József utca, Gyöngy utca, Széchenyi utca, Rövid utca, Körösladányi 
út, Madách utca, Móricz Zsigmond utca, Köleshalmi utca, Széles utca, Jéggyár 
utca által határolt területe. 

 
 

3. térkép: A belvárosi városrész térképe 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Lehatárolás, rövid jellemzés 

A Belváros a település központi részét, foglalja magában. A központi vegyes területek is – az egykori 

és ma is átmenő országos főút mellett találhatóak. Ez ma az Árpád utca-Hősök tere környezetét jelenti 

elsősorban. 

A városrészelsősorbanDévaványaközszolgáltatásiközpontjakéntfunkcionál, ahol a közigazgatási, 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

 

18 
 

humánszolgáltatási, kereskedelmi, oktatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó intézmények tömörülnek. 

Szerkezetét tekintve vegyes területek, a településközponti funkciók miatt. Ezen túl lakóterületeket 

találunk a városrészben, azaz a lakófunkció dominál hagyományos telkes beépítéssel. A további 

területeken kis számban, de megjelent a telepszerű beépítési forma. 

 
 

2. táblázat: A Belváros társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 
I. Belvárosi 
városrész 

Lakónépesség száma 346 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 26,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 11,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 19,0 

Lakásállomány (db) 156 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 6,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 34,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

5,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 30,5 

Állandó népesség száma– a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem 
 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 40,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 53,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 7,4 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 4,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 6,6 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás 

 

3. táblázat: A belvárosi városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Funkcionális városközpont kialakítása 
 Közigazgatási / közszolgáltatási 

intézmények koncentrációja 
 Jól kiépített  infrastruktúra 
 Magas komfortfokozatú lakások 

 Városképi szempontból meghatározó 
építmények felújításra szorulnak 

 Szálláshely és vendéglátás hiánya 
 Elbontott ipari létesítmények látványa 
 Központi főtér hiánya 
 Összefüggő zöldfelület hiánya 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Intézmények korszerűsítése 
 Városközponti közösségi tér kialakítása 
 Oktatási szerepkör erősítése 

 Átmenő közlekedési forgalom növekedése 
 Fiatalok elvándorlása 
 A Főtér forráshiány miatt nem épül meg 
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 Barnamezős területek funkcionális 
fejlesztése (új közigazgatási funkció) 

 Településközpont közigazgatási funkcióinak 
erősítése  

 Kulturális funkciók erősítése 

 Barnamezős önkormányzati ingatlan 
újrahasznosítása elmarad forráshiány miatt 

 

1.2.2 Óváros (belvárostól keletre eső óvárosias övezet) 

 
Városrész 

 

 
Utca szerinti lehatárolás 

Óváros (belvárostól keletre eső 
óvárosias övezet) 

 

a Deák Ferenc utca, Bánomkert utca, Vágásszél utca, Kígyó utca, Szérűskert 
utca, Körösladányi út, Mikszáth Kálmán utca, Madách Imre utca, Rövid utca, 
Széchenyi utca, Gyöngy utca, Kisfaludy utca, Bem József utca, Vörösmarty 
utca, Kölcsey utca, Klapka utca által határolt terület. 

 
 

4. térkép: Belvárostól keletre eső óvárosias övezet 

 

Forrás: saját szerkesztés 

   

Lehatárolás, rövid jellemzés 

A városrész a Belvárostól keletre helyezkedik el. Mivel Dévaványa legrégebben lakott területe, ezért 

kapta az “Óvárosi” jelzőt. Az óváros lakóterületei alapvetően halmazos településszerkezetet máig őrző 

régi területrész. A városrész főbb funkcióit tekintve lakóterület, amelynek viszonylag nagy területi 
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tartalékai vannak. Szerkezetét tekintve laza beépítésű lakóterület, amelyen belül, a kertvárosias és a 

falusias lakóterületek megtalálhatóak. A városon belüli megközelíthetősége megfelelőnek tekinthető. A 

városrész belterületi határán található a két régi temető, melyek ma kegyeleti parkként funkcionálnak. 

 

4. táblázat: Óváros (belvárostól keletre eső óvárosias övezet) társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése II. Óváros 

Lakónépesség száma 2740 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 28,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 6,3 

Lakásállomány (db) 1166 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17,4 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 40,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

17,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 54,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 41,3 

Állandó népesség száma– a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem 
 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 56,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 58,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 11,2 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 4,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 14,7 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,8 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 

5. táblázat: A Óváros (belvárostól keletre eső óvárosias övezet) városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Fiatalosabb korszerkezet 
 Közparkok kialakítására alkalmas területek 
 Kertészetre alkalmas zártkertek közelsége 
 Közvetlen közúti kapcsolat Körösladány 

irányába 

 magas munkanélküliség 
 részleges infrastruktúra 
 kevés munkahely 

Lehetőségek Veszélyek 

 intézmények korszerűsítése 
 teljes infrastruktúra kiépítése 

 átmenő közlekedési forgalom növekedése 
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1.2.3 Belvárostól nyugatra fekvő övezet 

 
 

Városrész 
 

 
Utca szerinti lehatárolás 

Belvárostól nyugatra fekvő 
övezet: 

 
 
 

 III/1. Sport és rekreációs 
terület 

Klapka utca, Hunyadi János utca, Kölcsey utca, Arany János utca, Kossuth 
Lajos utca, Árpád út, Jéggyár utca, Széles utca, Köleshalmi utca, Móricz 
Zsigmond utca, Madách Imre utca, Mikszáth Kálmán utca, Mátyás utca, Sport 
utca, Deák Ferenc utca által határolt terület. 
 
Kisújszállási utca, Sport utca, Mátyás utca, Vasúti töltés, Gyomai út, Vasúti 
töltés által határolt terület. 

 
 

5. térkép: Belvárostól nyugatra fekvő övezet 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Lehatárolás, rövid jellemzés 

A kedvező adottság legfőbb oka, hogy a városrész a belvárostól nyugatra eső részén helyezkedik el. A 

lehatárolás során a terület két részre lett bontva elsősorban a fellelhető funkciók, valamint a 

lakónépességi mutatók szerint. Lakónépesség száma: 2617 fő, a sport és rekreációs területen 42 fő. 

Ezért a városrészt, egy nagyobb kiterjedésű lakóterületre és egy sport és rekreációs területre 

különítettük el. A beépítettsége szabályozottabb, mint a keletikertvárosé, így a városrész a 
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településközponti vegyes területbe sorolandó, mivel a funkcióit tekintve számos olyan intézmény 

található, amely a helyi lakosság ellátását szolgálja. Itt található a város vasútállomása, amely biztosítja 

a közvetlen összeköttetést Gyomaendrőd valamint Körösladány irányába. Másrészt azokaz utak is 

áthaladnak a városrészen, amelyek egyben a gazdasági övezettel is biztosítják a közvetlen 

összeköttetést. Ezeknek az utaknak azonban a városi átlagtól magasabb a forgalomterhelésük. 

 

6. táblázat: A Belvárostól nyugatra fekvő övezet társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 

III. Belvárostól 
nyugatra fekvő 

övezet 

III/1. Sport és 
rekreációs 

terület 

Lakónépesség száma 2617 42 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,2 47,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 59,2 50,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,6 2,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

18,1 52,4 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 7,2 25,0 

Lakásállomány (db) 1081 4 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,0 25,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

34,9 85,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

8,7 47,6 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 60,2 14,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 39,6 33,3 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 
szegregátumokra nem  

 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 53,8 66,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 56,4 92,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,0 0,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 5,2 0,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon 
belül 

14,5 33,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 10,5 33,3 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 

7. táblázat: A Belvárostól nyugatra fekvő övezet SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Térségi termelői piac  
 Sport és rekreációs terület 
 Termálfürdő 
 Alközponti funkció kiépített 

 Közpark hiánya 
 Különálló kerékpárút hiánya 
 Szeghalmi út korszerűsítésre szorul 
 Közösségi közlekedés nehezen elérhető 
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 Jó közlekedési feltételek 
 Egészséges lakókörnyezet 

Lehetőségek Veszélyek 

 Intézmények korszerűsítése 
 Sportcsarnok létesítésére biztosított 

terület 
 Fürdő fejlesztése 
 Bányatavak funkcionális fejlesztése 
 Városképi megújítás 

 Csökkenő utasszám, vasútállomás 
bezárása 

 Fürdő fejlesztés elmaradásával a 
fenntarthatósági tényezők romlanak 

 Átmenő közlekedési forgalom 
növekedése, balesetveszély növekedése 

 Pályázati források elmaradása 

 

1.2.4 Északi városrész 

 

 
Városrész 

 

 
Utca szerinti lehatárolás 

Északi városrész: 
 IV/1. Iparterületek 

Deák Ferenc utca, Kisújszállási út, iparterületi határvonal, Vásárszél utca által 
határolt terület.  

 
 

6. térkép: Északi városrész 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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Lehatárolás, rövid jellemzés 

Dévaványa az előzőekben bemutatott három területen kívül rendelkezik egy túlnyomóan gazdasági 

funkciókkal jellemezhető területrésszel. Az Ipari, kereskedelmi övezet a város lakott területe mellett 

helyezkedik el. A városrész területén jelenleg is több termelőüzem, vállalkozás telephelye található 

meg.  

8. táblázat: Az Északi városrész társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 
IV. Északi 
városrész 

Lakónépesség száma 1085 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 64,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 22,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 20,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 3,4 

Lakásállomány (db) 457 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 15,8 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 39,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

9,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 54,1 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,5 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem 
 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 65,3 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 54,1 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 6,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 14,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 9,9 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 

9. táblázat: Az Északi városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Lakóépület beépítési lehetőségek 

 Működő vállalkozások telephelyeinek relative 
magas száma 

 Jó külső elérhetőség 
 

 Alacsony életszínvonal 

 Kiépítetlen infrastrukturális hálózatok 

 Magas a munkanélküliek aránya 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Infrastrukturális hálózatok kiépítése  A befektetési kedv csökkenése 
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 A helyi munkaerő számára 
munkahelyteremtés és a szükséges 
átképzések biztosítása 

 Kihasználatlan területi kapacitások bevonása, 
gazdasági jellegű hasznosítása 

 A kihasználatlan területi kapacitások 
növekedése 

 Átmenő közlekedési forgalom növekedése 

 

 

1.2.5 Nyugati városrész 

 
Városrész 

 

 
Utca szerinti lehatárolás 

Nyugati városrész: 
 

Szabadság utca, Jókai utca, Barcéi utca, Alkotmány utca, Győzelem utca, 
Mezőtúri út, Gyomai út, Konrád utca, Viharsarok utca, Vasúti töltés, Kisújszállási 
út által határolt terület. 

 
 

7. térkép: Nyugati városrész 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
 

Lehatárolás, rövid jellemzés 

A városrész a Belvárostól nyugatra, a Kisújszállási út, a Gyomai út és a belterület határa közötti 

területen helyezkedik el. A városrész főbb funkcióit tekintve lakóterület, amelynek viszonylag nagy 
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területi tartalékai vannak. A nagy telkes tömbök még a falusias életmódhoz képest is alulhasználtnak 

mondhatók, költségesebbé téve a települési közművek üzemeltetését. A Nyugati városrész városon 

belüli megközelíthetősége megfelelőnek tekinthető. 

 

10. táblázat: A Nyugati városrész társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése 
V. Nyugati 
városrész 

Lakónépesség száma 1013 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,9 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 32,5 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 2,7 

Lakásállomány (db) 419 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 35,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 45,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

18,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 49,6 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,7 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem 
 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 67,5 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 61,2 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 13,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 5,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 33,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 20,6 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 

11. táblázat: A Nyugati városrész SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Településközponti funkciók könnyű 
elérhetősége 

 Vasútállomás könnyű elérhetősége 
 Sport és rekreációs funkciók könnyű 

elérhetősége 

 Alacsony életszínvonal 
 Funkcióhiányos  településrész 
 A városrész lakosságának alacsony iskolai 

végzettsége 
 Alacsony komfortfokozatú lakások 

magasaránya 
 A lakosság kedvezőtlen jövedelmi helyzete 

Lehetőségek Veszélyek 

 Munkaerőpiaci átképzések  Lakáskörülmények romlása 
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 Önkormányzat aktív munkerő-piaci 
politikája (közcélú foglalkoztatás) 

 lakásépítésre kedvezőbb feltételek 

 Népesség elvándorlása 
 

  

1.2.6 Külterület 

Épületek csak kismértékben, a városhoz tartozó külterületi részeken szétszortan találhatók (ahol 56 fő 

él), akik számára a települési intézmények elérhetősége (a belterülettől való jelentős távolságokat 

tekintve) sokszor nehézségekbe ütközik. Az alacsony lélekszám miatt a városrész társadalmi, 

munkaerő-piaci és lakhatási adatainak elemzése nemindokolt. 

A külterületi városrészek nagyrészt mezőgazdasági jellegű telepek, de vannak közöttük olyanok is, 

melyek pusztán lakófunkcióval rendelkeznek, illetve amelyek nyilvántartott lakóegységek, de 

jelentősebb népesség nélkül. 

A külterületen élő lakosok aránya alacsony, kevesebb mint 1%. 

12. táblázat: Külterületek társadalmi helyzete 

Mutató megnevezése Külterület 

Lakónépesség száma 56 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 1,8 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 73,2 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 29,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 4,0 

Lakásállomány (db) 59 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 71,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 34,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

7,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 66,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,8 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem 
 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 56,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 42,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 6,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) 3,1 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 52,9 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 58,8 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 
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A külterületeken védett természeti értékek és a kiemelkedően jó mezőgazdasági adottságok 
dominálnak. 

 

1. ábra: Dévaványa város városrészeinek gazdasági-szociális mutatói 

 
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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13. táblázat: Városrészek funkciói 
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Iparterületek 

        
   

Nyugati városrész            

Külterület            

 

 domináns funkció 

 kiegészítő funkció 

 

 

2. Középtávú Célok és azok összefüggései 
 

2.1 Jövőkép 

Dévaványa reális jövőképének kialakítására számos külső tényező figyelembevételével került sor, 

amelyek alapvetően meghatározzák a város átfogó, hosszú távú fejlődésének irányvonalait és korlátait: 

 

Társadalmi jövőkép  

 Dévaványa népességét megtartani képes, a fiatal népesség számára is vonzó élettér, ahol az 

itt élők képzettségének megfelelő munkalehetőség, a családok jó színvonalú megélhetése, 

ellátási és szolgáltatási feltételei és tartalmas kikapcsolódási, sportolási, szórakozási és 

művelődési lehetősége egyaránt biztosított.  
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 Oktatási, egészségügyi és intézményi alközpont, a megye és egyes szegmensekben a tágabb 

térségre kiterjedő ellátási szerepkörökkel.  

 Színes és nívós kulturális és közösségi élettel rendelkező vonzó szellemi központ.  

 

Gazdasági jövőkép  

 A helyben fellelhető szaktudásra és elhivatottságra alapozva, a párhuzamosan megvalósuló, a 

város elérhetőségét javító fejlesztéseknek köszönhető növekvő tőkevonzó képesség 

eredményeképp a város gazdasági központi szerepköre jelentős mértékben emelkedik.  

 Az infrastrukturálisan előkészített, jó területi és műszaki adottságokkal rendelkező barnamezőit 

újrahasznosító gazdaságpolitika nyomán a város gazdasága újabb jelentős terület igénybevétel 

nélkül növeli gazdasági teljesítményét.  

 Gazdaságának erősségét az itt megtalálható iparágak hosszú múltra történő visszatekintése 

adja, ami a város gazdasági, ezen felül üzemeltetési, fenntartási stabilitásának biztos alapjait is 

megteremti. 

 Bővülő és differenciált programkínálatának köszönhetően lényegesen nő a városban eltöltött 

vendégéjszakák száma. 

 

Környezeti jövőkép  

 A környezeti elemek állapota stabilan kedvező, a szennyező források, és az értékeket 

veszélyeztető hatások mérséklése, kiiktatása nyomán a város természeti értékeinek megőrzése 

biztosított.  

 A kiterjedt közigazgatási területen fellelhető egyedi tájképi értékek védelem alá helyezése 

megtörténik, biztosítva ezzel az alföldi táj eredeti arculatának és hasznosításának 

megmaradását.  

 A tájhasználatban a megélhetést és jövedelemtermelést valamint a megőrzést egyaránt 

lehetővé tevő tájgazdálkodási módok válnak uralkodóvá.  

 A városi zöldfelületek száma és nagysága nő, és amellett, hogy ezáltal a közösségi terek 

száma is nő, a városi térszerkezet is kedvezőbb és a városi klímaadottságok is javulnak.  

 A vízpartok, vizes élőhelyek és maguk a víztestek, a felszíni és a felszín alatti vízkészletek 

mennyiségi és vízminőségi kedvező állapotának megőrzése megnyugtatóan biztosított.  

 A város épített öröksége folyamatos állagmegóvása, bemutatása biztosított. Ez a tevékenység 

olyan városmarketinggel egészül ki, amely az országosan kevésbé középpontban lévő 

kulturális és építészeti örökség idegenforgalmi vonzerővé válását segíti elő.  

 

A város hosszú távú jövőképe egy társadalmilag, gazdaságilag, környezeti értelemben és 

térszerkezetében kiegyensúlyozottan fejlődő város képét vetíti előre, amely képes megállítani a 

születésszámból és elvándorlásból fakadó népességcsökkenést. Az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia is ezt a fő célt szolgálja a 2014-2020-as időszak vonatkozásában.  
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Sem a célrendszer, sem a későbbiekben kifejtendő beavatkozások nem kizárólag a város 

önkormányzatának stratégiai fejlesztési irányait tartalmazzák, hanem integrálni kívánják a város (és 

környékének) fejlesztésében érdekelt és részt vevő egyéb szereplők (magánvállalkozások, civil 

szervezetek, állami intézmények) fejlesztési törekvéseit.  

 

2.2 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok 

Dévaványa jövőképe, valamint a város előtt álló kihívások alapján kijelölhetőek a település gazdasági-

társadalmi fejlesztéseinek stratégiai céljai, a hozzájuk tartozó részcélok és a prioritások. Dévaványa 

hosszú távú, átfogó célkitűzése, amellyel a kitűzött jövőkép megvalósulását el kívánja érni a következő: 

 

 

 

 

 

 Átfogó cél 1. A helyi gazdaság fejlesztése, a város térségi pozícióinak erősítése, 
népességmegtartó és népességvonzó képességének javítása - infrastrukturális 
feltételek biztosítása. 
 

 Átfogó cél 2. A városi élet feltételeinek további javítása, az életminőség javítását 
szolgáló fejlesztések támogatása. 

 
 Átfogó cél 3. A gazdasági-, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság biztosítása. 
 

 

1. A helyi gazdaság fejlesztése, a város térségi pozícióinak erősítése, népességmegtartó és 

népességvonzó képességének javítása - infrastrukturális feltételek biztosítása  

 

 

 

 

 

 

1.1. A városi gazdaság helyi erőforrásokra és potenciálokra alapozott fejlesztése, a foglalkoztatás 

bővítésének ösztönzése. 

1.2. Az itt élők képzettségi struktúrájának megfelelő munkahelykínálat bővítése, helyi potenciálokra 

alapozott gazdaságfejlesztés. 

1.3. A mezőgazdaság átfogó fejlesztése a helyi és térségi potenciálok kihasználásával, a 

vállalkozási ismeretek fejlesztésével, az innovációs készség javításával, a termelés, a 

feldolgozás és az értékesítés összehangolt integrált fejlesztésével, újmódszerek 

alkalmazásával, a hozzáadott érték növelésével, valamint a szövetkezésben meglévő 

A gazdaság élénkítése, a munkahelymegőrzés és a munkahelyteremtés, ennek érdekében 

innovatív vállalkozói környezet megteremtése, befektetetés-ösztönzés, a 

turizmusfejlesztés, valamint a hosszú távú fenntartható fejlődés biztosítása. 

 

ÁTFOGÓ CÉL 

„A lakosság számára jobb életminőség, kedvezőbb egészségügyi környezet, valamint 
fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása a természetvédelmi értékek 

figyelembevételével. A város sajátos térségi centrummá fejlődik.” 
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lehetőségek kihasználásával annak érdekében, hogy a gazdálkodás haszna mind teljesebben 

szolgálja az itt gazdálkodók és az itt élők megélhetését, a térség fejlődését. 

1.4. Speciális képzési és továbbképzési formák széleskörű alkalmazásával fenntartani az 

agrárgazdaság megújításához szükséges szakértelmet.  

1.5. Vállalkozásösztönzés – versenyképesség erősítése a helyi gazdasági szereplők körében. A 

fiatal helyi gazdálkodók támogatása. 

1.6. Befektetés ösztönzés – a külső működőtőke bevonása a városi gazdaság bővítése, strukturális 

átalakítása, a barnamezős területek újrahasznosítása érdekében. 

1.6.1. A turizmus további fejlesztése (a vendéglátás, a szálláshely- és szabadidős szolgáltatások 

területén, valamint a horgász-, vadász-, kerékpár- és egészségturizmus fejlesztése). 

1.7. Vállalkozóbarát önkormányzat – a polgármesteri hivatal és az önkormányzat üzleti-, szolgáltató 

szerepeinek további fejlesztése. 

1.8. A marketingstratégiában megfogalmazottak megvalósítása, nyitottság és együttműködés a 

város térségi pozícióinak erősítése érdekében. 

1.9. A város és térsége közúti elérhetősége javítása. 

1.10. A város belső közlekedésének fejlesztése. 

1.10.1. A helyi munkahelyek elérhetőségének – többek között az iparterület – elérhetőségének 

javítása. 

1.11. A környezet terhelő és a közvetlen környezetére sem zavaró tevékenységek szétválasztása, a 

helykiválasztás tudatos irányítása, differenciált területi kínálat biztosítása a gazdaság 

fejlesztésére. 

1.11.1. az élelmiszergazdaság fejlesztésének szolgálatában a korábbi mezőgazdasági majorok 

újrahasznosításával (megközelítésük lehetőségei és infrastrukturális ellátottságuk javításával) 

1.12. A jól megközelíthető, infrastruktúrával ellátott, hasznosítható épületállománnyal bíró 

barnamezős területek újrahasznosításának elősegítése. 

1.12.1. A területi kínálat piacra juttatása. 

1.12.2. A lehetséges hasznosítási lehetőségek feltárása. 

1.12.3. A betelepülést segítő ösztönzők alkalmazása. 

 

 

2. A városi élet feltételeinek további javítása, az életminőség javítását szolgáló fejlesztések 

támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. A városi intézmények fejlesztése. 

2.1.2. A városi népesség korstruktúrájához, sajátos igényeihez rugalmasan alkalmazkodó 

intézményhálózat fejlesztés. 

A közszolgáltatások (egészségügy, oktatás, szociális terület, közigazgatás, közösségi és 

kulturális élet, az ezeket biztosító intézmények) fejlesztése, kiegészítve az erre közvetetten 

ható tényezők (települési zöldfelületek, közterületek, utak állapota, közlekedés) fejlesztésével. 

Klasszikus, kiegyensúlyozott kisvárosias településszerkezet kialakítása. A társadalmi 

egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetben levők életkörülményeinek javítása.  
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2.1.3. A városi intézményhálózat magas színvonalú működését biztosító értelmiségiek és 

alkalmazottak megbecsülése, helyben tartása a szolgáltatási színvonal megőrzése és emelése 

érdekében. 

2.1.4. A városi intézményhálózatnak helyet adó épületállomány megőrző fejlesztése - 

energiahatékonysága növelése. 

2.1.5. Az egészségügyi szakellátás fejlesztésekre alapozó egészségfejlesztés, kiemelten az 

alapellátás színvonalának és hatékonyságának javítása. 

2.1.6. A szakképzési, átképzési rendszer fejlesztésének ösztönzése, támogatása, a 

gazdaságfejlesztéssel összefüggő igények megfogalmazása. 

2.1.7. A középfokú oktatás megőrzése, a képzés minőségi fejlesztése. 

2.2. A város lakásállományának fejlesztése, a szociális bérlakásprogram keretében megindult 

fejlesztések folytatása, a lakásállomány minőségének javítása. 

2.3. A városi közterületek további fejlesztése, rendezése, a belvárosi térek (újra) hasznosítására 

kidolgozott komplex stratégia megvalósításának folytatása. 

2.4. A zöldfelületek fejlesztése. 

2.4.1. Az értékes zöldfelületek és a fasorok védelme és fejlesztése. 

2.4.2. A zöldterületek kiterjedésének növelése, biológiai aktivitásának és használati értékének 

növelése. 

2.4.3. A városi zöldhálózat (zöldövezet) rendszerének fejlesztése. 

2.4.4. Tájfásítás, a termőhelyi adottságok megőrzése, illetve a turisztikai potenciál bővítése javítása 

érdekében. 

2.5. A városon belüli mobilitás feltételeinek javítása. 

2.5.1. A belső úthálózat műszaki színvonalának javítása. 

2.5.2. A városi közösségi közlekedés továbbfejlesztése a belső áramlási irányok optimalizálásával, a 

munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségének javításával. 

2.5.3. A kerékpározás feltételeinek javítása az egész város területén. 

2.5.3.1. A kerékpárút hálózat teljessé tétele 

2.5.3.1.1. a szomszédos települések irányába. 

2.5.3.1.2. a turisztikai célpontok kerékpáron való megközelíthetősége érdekében.  

 

3. A gazdasági-, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság biztosítása 

 

 

 

 

 

 

3.1. A helyi társadalom fejlesztése. 

3.2. A helyi társadalom sokszínűségének, a város lakossága identitástudatának, a helyi 

hagyományoknak a megőrzése. 

3.3. A város vezetése és a lakosság közötti kommunikáció fejlesztése, interaktivitás kialakítása. 

3.4. A civil szervezetek szerepének növelése a város életében. 

Az épített és a természeti környezet állapotának megóvása, megőrzése. Társadalmi kohézió 

erősítése, a kultúra, a közművelődés, a sportot és a rekreációt szolgáló lehetőségek 

biztosítása. Energiatakarékosság fejlesztése a megújuló energiák elterjesztésével, a 

fenntarthatóság biztosítására. 
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3.5. Az életminőség és az életszínvonal javítása az életkörülmények fejlesztésével és a 

környezettudatos és egészséges életmód elterjesztésével. 

3.5.1. A népesség elöregedési folyamatának mérséklése. Az időskorúak ellátásának javítása. 

3.5.2. A perifériák társadalmi-, környezeti konfliktusainak kezelése. 

3.5.3. A városon belül a városrészek közötti elszigetelődés, szegregáció megelőzése és a különböző 

városrészek differenciált fejlesztése. 

3.6. A társadalmi konfliktusok kezelése. 

3.6.1. Esélyegyenlőség növelése a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával, a 

társadalmi elfogadás elősegítésével, az egyének elszigeteltségének, kiszolgáltatottságának 

csökkentésével. 

3.7. A sport és szabadidő tevékenység lehetőségeinek növelése. 

3.8. A lakosság kulturális ellátását szolgáló intézmények fejlesztése. 

3.9. Az ökológiai fenntarthatóságot szolgáló célok. 

3.9.1. Védett és védelemre tervezett területek felmérése, a védelem feltételei biztosítása. 

3.9.2. Vízbázis védelem. 

3.9.3. Levegőminőség javítása. 

3.9.4. A talaj állapotának megőrzése, javítása, a szennyezések felszámolása. 

3.9.5. A korszerű hulladékkezelés bővítése. 

 

2.3 Stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Dévaványa Város 2014-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű 

tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukba. Az alábbiakban 

röviden áttekintésre kerülnek Dévaványa Város középtávú – specifikus – fejlesztési céljai, amelyeknek 

az Európai Uniós tematikus célkitűzésekhez való illeszkedését is bemutatjuk. Jelen fejezetben a 

középtávú fejlesztési célokhoz kapcsolódó városrészi célok részletes ismertetésére is sor kerül. 

 

2.3.1 Városi szintű középtávú tematikus célok megfogalmazása 

A városi célmeghatározás a tematikus célok szintjén mindenképpen, a részcélok szintjén pedig 

alapvetően sokszínű, kevés koncentráltságot tükröz, mert egy városnak sokféle szerepnek kell 

megfelelnie: egyszerre kell a városlakóknak és a város kistérségének jó minőségű és magas 

szolgáltatási színvonalat nyújtania, ugyanakkor munkahelyeket biztosítva a versenyképességet 

erősítenie, miközben a társadalmi egyenlőség szempontjainak is meg kell felelnie.  

 

 TC1: A gazdasági teljesítmény növelése és a versenyképesség javítása elsősorban 
helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva. 

 TC2: Településfejlesztés városi életminőség kialakítása 

 TC3: Társadalmi integráció és adaptációs-készség erősítése. 

 TC4: Ökológiai fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás elleni küzdelem. 
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Tematikus célok és részcélok 

 

TC 1. A gazdasági teljesítmény növelése és a versenyképesség javítása elsősorban helyi és 

térségi erőforrásokra támaszkodva 

o 1.1 A város elérhetőségét segítő alapinfrastruktúrák fejlesztése. 

o 1.2 Vállalkozási tevékenység erősítése a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén. 

o 1.3 Egészségügyi potenciál fejlesztése. 

o 1.4 Potenciállal rendelkező egyéb iparágak flexibilis kiszolgálása. 

 

TC 2. Településfejlesztés, városi életminőség kialakítása 

o 2.1 Városi funkciók megtartása és erősítése. 

o 2.2 Közösségi szolgáltatások és intézményrendszer helyi igényeknek megfelelő fejlesztése. 

2.2.a Köznevelési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése. 

2.2.b Egészségtudatos életmód és a szükséges infrastruktúra biztosítása. 

2.2.c A szociálisháló hatékonyságának javítása. 

2.2.d Sokszínű közösségi és kulturális életbiztosítása: Civil pontlétesítés, klubhelyiségek 

biztosítása. 

o 2.3 Helyi közlekedési rendszer modernizálása. 

 2.3.a Városi közösségi közlekedés optimalizálása. 

 2.3.b Kerékpáros hálózat fejlesztése. 

 2.3.c Belterületi úthálózat fejlesztése. 

 

TC 3. Társadalmi integráció és adaptációs-készség erősítése 

o 3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja. 

o 3.2 Leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása. 

 

TC 4. Ökológiai fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás elleni küzdelem 

o 4.1 Energetikai fejlesztések. 

o 4.2 Ivóvíz, csapadékvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítése. 

o 4.3 Hulladékgazdálkodás. 

o 4.4 Környezettudatos életmód elterjesztése. 

 

A tematikus célok megfogalmazása mellett, a célok végrehajtása során folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni az alábbi elvek érvényesülését:  

 

 Térségi kapcsolódások folyamatos figyelembe vétele (járási szint, környező városokkal való 

kooperáció, határon átnyúló együttműködések). 

 Barnamezős területek preferálása a zöldmezős fejlesztések helyett. 

 Hálózatfejlesztés, kommunikáció (az érintettekkel való kapcsolattartás, egyeztetések: az városi 

önkormányzatnak egyre inkább koordináló szerepe van). 
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2.3.2 Városrészi szintű területi célok 

A középtávú területi célok a megalapozó vizsgálat részletes városi és városrészi szintű helyzetfeltárása 
és helyzetelemzése alapján kerülnek megfogalmazásra.  

A városrészi célok meghatározásának alapelvei:  

 A városrészi célok kifejezetten az adott városrészre jellemző problémák megoldását célozzák, 
továbbá elősegítik az egész városra megfogalmazott célok elérését is. 

 A város egészére vonatkozó általánosabb problémák nem specifikusan városrészi, hanem városi 
célként kerülnek megfogalmazásra. 

Minden városrésznek megvannak a sajátságos fejlesztési céljai a középtávú időszakot tekintve, 

amelyek a SWOT analízisből kiolvashatók. Ezen felül azonban megfogalmazhatók olyan 

városszerkezeti, térbeli városstratégiai elképzelések is, amelyek túlmutatnak az egyes városrészek 

egyedi fejlesztésénél. Ezek az átfogó stratégiai irányok a következők:  

1. Belvárosi funkciók kiterjesztése  

a. Közigazgatási funkciók kiterjesztése a Belváros barnamezős területein. 

b. Kulturális funkciók kiterjesztése, Zöld város kialakítása, belvárosi főtér létrehozása. 

c. Turisztikai funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra fekvő városrészre. 

d. Egészségügyi funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra fekvő városrészre. 

e. Kereskedelemi funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra eső városi térségre, a 

vasútállomásig bezárólag (Sport út menti fejlesztések). 

2. Napelempark létesítése a város belterületéhe közel fekvő északi területen. 

3. Meglévő ipari területek potenciáljának javítása (pl. Kiadható üzemcsarnokok építése az Ipari 

területen, infrastruktúrafejlesztés az Északi Iparterületen). 

4. Összefüggő rekreációs zóna létrehozása a belvárostól nyugatra eső területen. 

5. A nyugati városrész infrastrukturális fejlesztése. 

 

Ezen stratégiai elképzeléseken belül az egyes városrészek középtávú fejlesztési céljait az alábbiakban 

lehet összefoglalni: 

 

14. táblázat: városrészi célok 

Városrészek Városrészi célok 

1. Belváros 

 A belvárosi barnamezős terület rehabilitációja, a kereskedelmi és szabadidős 
funkciókat hordozó területekkel való szerves összekötése. 

 Az attraktív külsőnek megfelelő tartalmas szolgáltatási szerkezet kialakítása: 
kereskedelmi, szolgáltatási, kulturális funkciók további erősítése, részben 
gazdasági, közösségépítési, turisztikai céllal. 

 A közszolgáltatások (közigazgatás, egészségügy, közművelődés, 
tömegközlekedés) minőségének javítása. 

 

2. Óváros (belvárostól 
keletre eső óvárosias 
övezet): 
 

 A tradicionális épületállomány korszerűsítése az utca- és a városkép megőrzésével 
(energetikai program). 

 Épített örökség védelme. 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok). 

 Zöld felületek felújítása, szépítése, véderdő telepítése. 
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 Kerékpáros elérhetőség növelése kerékpárút építéssel. 
 

3. Belvárostól nyugatra 
fekvő övezet: 
Sport és rekreációs 
terület 

AKCIÓTERÜLET 

(sportcsarnok, 
kereskedelmi egységek, 
egészségügyi, közcélú 
szolgáltatások, irodák) 
 

 Összefüggő rekreációs és kulturális zóna kialakítása. 

 Városi sportcsarnok létesítése. 

 Épített örökség védelme. 

 Turisztikai potenciál erősítése: attrakciók kialakítása. 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok). 

 Vasúti revitalizációs program végrehajtása, a várossal való kapcsolatok erősítése. 

 Zöld felületek felújítása, szépítése. 
 

4. Északi városrész: 
Iparterületek 

IPARI AKCIÓTERÜLET 

 
Cél: fejlődő vállalkozói 
szféra megteremtése, az 
város ipari funkciójának 
koncentráltfejlesztése 
 

 Északi iparterület infrastruktúrájának fejlesztése újabb beruházások befogadása 
érdekében. 

 Lakóterületek szabályozott fejlesztése a külső övezetben (közművek lefektetésére 
alkalmas utcaszélesség). 

 Köz- és magánszolgáltatásokkal való ellátás javítása. 

  Utcakép javítása (járdák, burkolatok). 

 Intermodalitásra épülő iparterületek kialakítása (közlekedési csomópont 
függvényében). 

 Kerékpáros (elsősorban hivatásforgalmi) elérhetőség biztosítása. 

5. Nyugati városrész: 
 

 Társadalmi leszakadás megelőzése. 

 Lakóterületek szabályozott fejlesztése a külső övezetben (közművek lefektetésére 
alkalmas utcaszélesség). 

 Szabadidős és rekreációs célú zöld felületek kialakítása. 

 Közterület fejlesztés funkciógazdagítás céllal az egyes célcsoportok igényeinek 
megfelelően Horgászatra alapozó sport- és turisztikai fejlesztések megvalósítása. 

 Tömegközlekedési szolgáltatások elérhetőségének javítása. 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok). 

 Kerékpáros elérhetőség javítása (déli-keleti részen). 

 Kereskedelmi- és közszolgáltatásokkal való ellátottság javítása. 

Külterület 

 A külterületek infrastruktúrával való ellátottságának javítása. 

 A tanyasi, mezőgazdasági tevékenység jövedelmezőségének javítása. 

 Repülőtér fejlesztése, figyelembe véve a tevékenységek végző környező 
repterekkel való összehangolását. 

 Környezet- és természeti értékek védelme. 

 



 
2. ábra: Dévaványa városfejlesztési célrendszere 2014-2020-ig 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

  



2.4 A tematikus és területi célok közötti összefüggések bemutatása 

A megvalósítandó városrészi célkitűzések hozzájárulnak a város középtávú tematikus céljainak teljesüléséhez. A területi és tematikus célok együttesen segítik 
elő az átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését. A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus és területi célok közötti összefüggéseket. 

15. táblázat: A Városrészi célok koherenciája a középtávú tematikus célok megvalósításához 

Városrészek  

Tematikus célok 

TC1: A gazdasági teljesítmény 

növelése és a 

versenyképesség javítása 

elsősorban helyi és 

térségi erőforrásokra 

támaszkodva 

TC2: Településfejlesztés, városi 

életminőség kialakítása 

TC3: Társadalmi integráció és 

adaptációs-készség 

erősítése 

TC4: Ökológiai fenntarthatóság 

erősítése, klímaváltozás 

elleni küzdelem 

V1. Belvárosi városrész 

 

    

V2.  Óváros (belvárostól keletre 

eső óvárosias övezet) 

    

V3. Belvárostól nyugatra fekvő 

övezet - Sport és Rekreációs 

terület 

    

V4. Északi városrész - 

Iparterületek 

    

V5. Nyugati városrész 

 

    

V6. Külterület 

 

    

 

  Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 



3. Megvalósítást szolgáló beavatkozások 
 

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési jellegű 

beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projektek a Stratégia kidolgozásakor 

rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben, vázlatosan és lényegre 

törően kerülnek ismertetésre. Az ITS operatív jellege nem feltételezi a projektek teljes körű és 

részletekbe menő kifejtését. Így természetesen különböző előkészítettségű projektek kerülnek egymás 

mellé: a csak ötlet szintjén létező és a már engedélyezett vagy akár kivitelezési dokumentációval is 

rendelkező projekt. 

A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több tényező is 

indokolja: 

 a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd fontossági 

meghatározásra kerülhessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdáknál 

körvonalazódó fejlesztési elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai célokhoz 

igazodóan reális lehetőség nyíljon konkrét projektek megvalósítására; 

 az előkészítettség különböző fázisában lévő projekt-elképzelések egymáshoz optimálisan 

illeszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia céljainak eléréséhez. 

Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat azonosítottuk: 

Akcióterületi projektek 

Olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések, amelyek egymással 

szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve 

hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek 

megvalósításra, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a 

kijelölt akcióterületen. 

Kulcsprojektek 

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely (akár több) 

középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak 

kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb összegű projekt) 

megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai 

érvényesülésének.  

Hálózatos projektek 

Azok, amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből állnak, a város 

egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a projektelemek egy együttműködő rendszer 

elemeit képezik. 

Egyéb projektek 

A fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, egy vagy több városrész, 

illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között beruházási jellegű és soft 

elemek egyaránt szerepelhetnek. 



Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

 

41 
 

 

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az ITS 

középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják. Ugyanakkor vannak olyan 

akcióterületi projektek, amelyeket más csoportba is be lehet (esetleg be is kell) sorolni. 

 

3.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása 

Az alábbiakban röviden bemutatásra kerül a Dévaványán lehatárolt három akcióterület. Noha a 

módszertan alapján a tervezés jelenlegi fázisában még nem feltétlenül célszerű az akcióterületek 

végleges és pontos lehatárolása, ezek jellege és elhelyezkedése már tervezhető, vagyis az alapvető 

adottságok alapján előzetesen – a mindenkori módosítás jogát fenntartva – lehatárolhatóak a fejlesztési 

területek. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy az akcióterületi projektek a további kategóriák valamelyikébe is 
besorolhatók, így különösen a kulcsprojektek, ill. a hálózatos projektek közé, így egy-egy projekt 
ismételten is megjelenhet. Az egyéb projektek között nincs ismétlődés, oda azokat soroltuk be, amelyek 
a többi kategória egyikébe se tartoznak. 

 

Akcióterületi lehatárolások 

A konkrét, gyakorlati beavatkozásokat térben koncentráltan, pontosan azonosított területeken kell 

végrehajtani a kedvező hatások elérése érdekében. Az egybefüggő vonallal körülhatárolt 

akcióterületeken végbemenő fejlesztések egymással összehangoltan valósulnak meg, egymásra 

szinergikus hatást fejtenek ki, erősítik egymás hatásait. 
 

A fejlesztési akcióterületek kijelölése során az alábbi alapelveket vettük figyelembe: 

 az akcióterületek teljesítsék a minimálisan előírt követelményeket az ellátandó funkciók, a 
szükséges fejlesztések és a szociális mutatók tekintetében; 

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

 az akcióterületek megjelenésükben minél homogénebbek, térbelileg pedig koncentráltak 
legyenek; 

 a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatás legyen elérhető a magántőke 
mobilizálásával. 

 

Az alábbi térképeken Dévaványa város három akcióterületének elhelyezkedését mutatja be. A lehatárolt 

akcióterületek a következők: 

 

 (AT1.) Városközpontiakcióterület – I. Belvárosi városrész 

 (AT 2.) Sport és rekreációs akcióterület – III/1. Sport és rekreációs terület 

 (AT 3.) Ipari és gazdasági akcióterület – IV/1. Iparterületek 
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8. térkép: Akcióterületek térképi lehatárolása Dévaványa egészére 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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9. térkép: városközponti akcióterület lehatárolása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

(AT 1.) utca szerinti lehatárolása: az Árpád u., Kossuth Lajos utca, Arany János utca, Vörösmarty 

utca, Kisfaludy utca, Bem József utca, Gyöngy utca, Széchenyi utca, Rövid utca, Körösladányi út, 

Madách utca, Móricz Zsigmond utca, Köleshalmi utca, Széles utca, Jéggyár utca által határolt területe. 

 

A városközponti részét magában foglaló akcióterületen megvalósításra kerülő fejlesztések elsősorban a 

közszolgáltatások minőségének, hozzáférhetőségének, valamint a közintézmények 

fenntartásának javítására irányulnak, továbbá hosszútávon hozzájárulnak a modern 

településszerkezet kialakításához is. A fejlesztések az akcióterület közfunkciókat ellátó jellegéből 

adódóan a város teljes lakosságát érintik. 

A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén a közintézmények szolgáltatási színvonala nő, az 

épület energetikai előírások szerinti kialakításával csökkennek az önkormányzat közüzemi kiadásai, 

emellett a kiépített, modern városi infrastruktúra és minőségi szolgáltatások növelik a lakosság 

komfortérzetét. 

4.2.1 (AT 1.) Városközponti akcióterület – I. Belvárosi városrész 
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10. térkép: Sport és rekreációs akcióterület lehatárolása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

(AT 2.) utca szerinti lehatárolása: Kisújszállási utca, Sport utca, Mátyás utca, Vasúti töltés, Gyomai út, 

Vasúti töltés által határolt terület. 

A nyugati kertváros közvetlen szomszédságában elhelyezkedő akcióterületet alapvetően a sport és 

rekreációs környezet alkotja– kedvező természeti adottságokat biztosítva. 

A tervezett tevékenységek jellemzően a sport, rekreációs és közösségi funkciók erősítésére, a helyi 

lakosság rekreációs lehetőségeinek kialakítására, fejlesztésére irányulnak. Fontos emellett az 

akcióterület turisztikai vonzerejének növelése, amely hosszú távú perspektívát jelenthet a város 

számára. 

 

A rekreációs célú fejlesztések megvalósulása pozitívan befolyásolja a városi lakosság életminőségét, a 

kiegészítő, „soft” típusú szemléletformálási tevékenységek hozzájárulnak a lakosság egészségi 

4.2.2 (AT 2.) Sport és rekreációs akcióterület – III/1. Sport és rekreációs terület 
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állapotának javításához, a közösségi szolgáltatások minőségi javulása növeli a helyi identitástudatot, 

ugyanakkor a turisztikai attrakciófejlesztéshez kapcsolódó elemek megvalósítása befektetői tőke 

bevonását eredményezi, ezáltal hosszú távon gazdasági növekedést indukál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. térkép: Ipari és gazdasági akcióterület lehatárolása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

(AT 3.) utca szerinti lehatárolása: Eötvös utca, a Vásárszél utcától a 2449 hrsz-ú útcsatlakozásáig 

Az ipari és kereskedelmi funkciókat szolgáló területen megvalósítandó fejlesztések célja a város 

intenzív és fenntartható gazdasági fejlődésének előmozdítása, kedvező befektetői környezet 

kialakítása. 

A fejlesztések hatására megteremtődnek a hosszú távú gazdasági növekedés alappilléreit szolgáló 

üzleti infrastruktúra alapjai, kialakulnak a helyi vállalkozások közöttihatékony együttműködési 

gyakorlatok, a keresletnek megfelelő, szakképzett munkaerő jelenik meg a munkaerőpiacon, és 

összességében vonzó befektetési környezet alakul ki. 

4.2.3(AT 3.) Ipari és gazdasági akcióterület – IV/1. Iparterületek 
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3.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló 
bemutatása 

A három akcióterületen megvalósuló projekteket az alábbiakban ismertetjük részletesen. 

 

 

 

Cél: korszerű és színvonalas infrastruktúra, oktatás, művelődés biztosítása a lakosság számára. 
 

Projekt neve: Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 

Tartalma:Multifunkcionális központi épület építése Dévaványa város központjában, melyben több városi funkció helyet 
kap (városháza, járási kirendeltség, civil pont, művelődési iroda, rendezvényterem, kiadható irodák, üzlethelyiségek). A 
projekt kísérő elemei különböző szemléletformáló soft programok.  

Legfontosabb kapcsolódások: Békés Megyei Kormányhivatal, Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK), 
pénzintézet, magánvállalkozások, civil szervezetek 

Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2021 

Költségbecslés: 
kb. 500 millió forint 

Lehetséges források: 
Európai Uniós és hazai források (TOP-2.1.1-16) valamint önkormányzati saját erő 

 

 

Projekt neve: Teremts Esélyt Program - Dévaványa 

Akcióterület lehatárolása: Belváros VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLET 

Tartalma: Komplex ifjúság segítő program, melynek célja a Dévaványán élő 18-35 éves korosztály támogatása, hogy 
helyben egzisztenciát alapítson. Tartalmaz lakásfelújításokat, eszközbeszerzést, ösztönzők nyújtását, programok, 
képzések megtartását. 

Legfontosabb kapcsolódások: DÁMK, Magánvállalkozások, civil szervezetek, lakosság 

Megvalósítás Fő Helyszíne: 
Dévaványa, Hősök tere 1 

Projektgazda: 
Dévaványa város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2021 

Költségbecslés: 
90 millió forint 

(AT 1.) Városközponti akcióterület – I. Belvárosi városrész 
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Lehetséges források: 
EFOP-1.2.11-16 

 

 

Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek 

Akcióterület lehatárolása: Belváros VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLET 

Tartalma: Komplex fejlesztési program hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére. Tartalmaz képzéseket, 
ösztöndíjakat, rendezvényeket, egyéni felméréseket. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Gyomaendrődi Járás Települései, magánvállalkozások 

Megvalósítás Fő Helyszíne: 
Dévaványa, Hősök tere 1. 

Projektgazda: 
Dévaványa város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2021 

Költségbecslés: 
90 millió forint 

Lehetséges források: 
EFOP-1.5.3 

 

 

Projekt neve: Zöld szív projekt - Dévaványa 

Akcióterület lehatárolása: Belváros VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLET 

PROJEKT Tartalma: 
A város központjában lévő zöld felületek kisléptékű megújítása 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK), civil szervezetek 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Árpád utca  hrsz. 410. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019 

Költségbecslés: 
15 millió forint 

Lehetséges források: 
LEADER forrás, valamint önkormányzati saját erő 

 

 

Projekt neve: Zöld város- Dévaványa 

Akcióterület lehatárolása: Belváros VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLET 

PROJEKT Tartalma: 
A város központjában lévő zöld felületek megújítása, nagyságának bővítése, új funkciókkal (gazdasági, rekreációs, 
közösségi) való feltöltése  

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK), civil szervezetek 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Hősök tere 1. hrsz 2. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 
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Tervezett ütemezés: 2019 

Költségbecslés: 
300 millió forint 

Lehetséges források: 
TOP-2.1.2, valamint önkormányzati saját erő 

 

 

 

 

 

Cél: a város lakossága és az ide látógató turisták számára sportolási lehetőségek biztosítása, turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése és rekreációs funkciók kialakítása.(sportcsarnok, szálloda, étterem, 
kereskedelmi egységek, egészségügyi, közcélú szolgáltatások, irodák) 
 

Projekt neve: Városi sportcsarnok építés 

Akcióterület lehatárolása: Belvárostól nyugatra fekvő övezet 

PROJEKT Tartalma: A város első sportcsarnokának létesítése 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK), magánvállalkozások, civil szervezetek 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2023 

Költségbecslés: 
kb. 800 millió forint 

Lehetséges források: 
Európai Uniós és hazai források valamint önkormányzati saját erő 

 

 

Projekt neve: Sporttelep fejlesztés sportpark kialakítással és futókör létesítéssel 

Akcióterület lehatárolása: Belvárostól nyugatra fekvő övezet 

PROJEKT Tartalma: Sportpark és 400 m-es futókör létesítés 

Legfontosabb kapcsolódások: 
civil szervezetek 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Sport utca 7. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019 

Költségbecslés: 
43 millió forint 

Lehetséges források: 
Hazai források valamint önkormányzati saját erő 

 

 

Projekt neve: Túréri tó rehabilitálása, közösségi célú fejlesztése 

(AT 2.) Sport és rekreációs akcióterület – III/1. Sport és rekreációs terület 
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Akcióterület lehatárolása: Belvárostól nyugatra fekvő övezet 

PROJEKT Tartalma: A városi csapadéktározó kotrása, partrendezése, a tó körüli sétány és pihenőhelyek kialakítása. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
civil szervezetek 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Mezőtúri út - Sport utca  

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2021 

Költségbecslés: 
250 millió forint 

Lehetséges források: 
EU, Hazai források valamint önkormányzati saját erő 

 

 

Projekt neve: Termálfürdő fejlesztése 

Akcióterület lehatárolása: Belvárostól nyugatra fekvő övezet 

PROJEKT Tartalma: A meglévő fürdő épületének és létesítményeinek felújítása, korszerűsítése 

Legfontosabb kapcsolódások: 
lakosság, turisták, civil szervezetek 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Sport utca 4. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2022 

Költségbecslés: 
300 millió forint 

Lehetséges források: 
EU, Hazai források valamint önkormányzati saját erő 

 

 

 

 

Cél: fejlődő vállalkozói szféra megteremtése, az város ipari funkciójának koncentrált fejlesztése 
 

Projekt neve: Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alap infrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok 
létesítéssel 

Akcióterület lehatárolása: Északi városrész: Iparterületek, IPARI AKCIÓTERÜLET 

PROJEKT Tartalma: 
A téglagyári területen ipari terület kialakítása, alapinfrastruktúra kiépítése és üzemcsarnok építése. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Magánvállalkozók 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
Téglagyári terület, Kisújszállási út 1634/143 hrsz. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019 

(AT 3.) Ipari és gazdasági akcióterület – IV/1. Iparterületek 
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Költségbecslés: 
172 millió Ft 

Lehetséges források: 
TOP-1.1.1-15 

 

 

 

Projekt neve: Városi északi tehermentesítő út megépítése 

Akcióterület lehatárolása: Északi városrész - Iparterületek 

PROJEKT Tartalma: 
A kijelölt ipari területek megközelítésének kialakítása, alapinfrastruktúra kiépítése  

Legfontosabb kapcsolódások: 
Magánvállalkozók 

FEJLESZTÉS Helyszíne: 
Téglagyári terület, Kisújszállási út 1634/143 hrsz. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2021 

Költségbecslés: 
350 millió Ft 

Lehetséges források: 
TOP-1.3.1-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

 

3.3 A település egésze szempontjából jelentős fejlesztések 

3.3.1 Kulcsprojektek 

Kulcsprojektek fogalma: "A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét 

képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, 

valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően 

nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának 

vagy azok hatásai érvényesülésének. 

Dévaványa esetében az alábbi kulcsprojekt megvalósítása tervezett, melyek a fejlődés alapjai.  

 

Kulcsprojektek felsorolása: 

1. Projekt neve: Iparterületek fejlesztése 

Tartalma: Teremts esélyt! Téglagyári ipari terület alap infrastrukturális fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel 
A téglagyári területen ipari terület kialakítása, alapinfrastruktúra kiépítése és üzemcsarnok építése. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Magánvállalkozók 

Helyszíne: 
Téglagyári terület, Kisújszállási út 1634/143 hrsz. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019 

Költségbecslés: 
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172 millió Ft 

Lehetséges források: 
TOP-1.1.1-15 

 

 

2. Projekt neve: Körös-Maros Nemzeti Park területén, élőhelyek fejlesztése 

Tartalma: Pusztai élőhelyek fejlesztése Dévaványa térségében 
Extenzív legeltetéses állattartást kiszolgáló tartási hely kialakítása. A projekt keretében fejleszteni kívánt tartási hely az 
alábbi elemeket tartalmazza: 1 db szürkemarha szárnyák, 1 db bivaly istálló, 1 db kútház és gépszín, 1db hullakamra, 1 
db tüzivíztározó, 1 db trágyatároló, út és közmű építések.  

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Helyszíne: 
Körös-Maros Nemzeti Park – Dévaványai területek 

Projektgazda: 
KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Tervezett ütemezés: 2019 

Költségbecslés: 
800 millió forint 

Lehetséges források: 
KEHOP-4.1.0-15 

Tartalma: A Körös-Maros Nemzeti Park túzokkíméleti magterületének fejlesztése a túzok tradicionális élőhelyén, 
Észak-Békésben 
A projekt keretében, az 1.sz. beruházási elemként a Túzokvédelmi Mintaterület fejlesztése valósul meg. Az 1.sz. 
beruházási elem az alábbi elemeket tartalmazza: 8227 fm új kerítés készül, a hozzá tartozó 5 db kapuval, melynek 
kialakítása révén minden tekintetben alkalmas az emlős predátorfajok kizárása. A meglévő azonos hosszúságú kerítés 
elbontásra kerül. A kerítésrendszer kiegészítő elemeként 1 db új megfigyelő torony épül, 1 db új fúrt kút létesül. A projekt 
további célja a 2.sz. beruházási elem részeként az itt található nemzetközi jelentőségű túzokélőhelyeket feldaraboló 
vonalas létesítmények, gátak, csatornák felszámolása, a dürgő- és költőterületeken a kedvező élőhelyi feltételek 
biztosítása, egyben a pannon szikes sztyeppek és mocsarak közösségi élőhelytípusba tartozó pusztai területek 
fenntartásának. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványa város Önkormányzata 

Helyszíne: 
Körös-Maros Nemzeti Park – Dévaványai területek 

Projektgazda: 
KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Tervezett ütemezés: 2020 

Költségbecslés: 
220 millió forint 

Lehetséges források: 
KEHOP-4.1.0-15 

 

 

3. Projekt neve: A Dél-Tiszántúl Natura 2000 területeinek és jelölő fajainak - kiemelten az európai 
túzok - széleskörű megismertetéséhez szükséges tájékoztatási, bemutatási és szemléletformálási 
eszközrendszer és infrastrukturális háttér megteremtése, fejlesztése 

Tartalma: 
Múzeumának belső felújítását, kiállítási anyagának cseréjét, egy kültéri állatbemutató kialakítását és a tanösvény 
fejlesztését, szemléletformáló tevékenységeket. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Helyszíne: 
Körös-Maros Nemzeti Park – Dévaványai területek 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Projektgazda: 
KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Tervezett ütemezés:2020 

Költségbecslés: 
234 millió Ft 

Lehetséges források: 
KEHOP-4.1.0-15 

 

3.3.2 Hálózatos projektek 

A hálózatos projekt fogalma: 

 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,  

 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,  

 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.  

A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző 

jellegűek, más-más megvalósítójuk van. 

Hálózatos projektek felsorolása: 

 

1. Projekt neve: Városrehabilitációs programok megvalósítása 

Tartalma: 
Városrészek zöldterületi megújítása, barnamezős területek rehabilitációját, funkciók fejlesztése 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Lakosság, Békés Megyei Kormányhivatal, Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK), pénzintézet, 
magánvállalkozások, civil szervezetek 

Helyszíne(k): 
5510 Dévaványa, Hősök tere, Árpád utca, Körösladányi út 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019 - 2021 

Költségbecslés: 
500 – 800 millió forint 

Lehetséges források: 
TOP-2.1.1, TOP-2.1.2 és önkormányzati saját erő 

 

 

2. Projekt neve:Önkormányzati épületek komplex energetikai felújítása 

Tartalma: 
Az idősek otthona épületének komplex energetikai felújítása  

Legfontosabb kapcsolódások: 
Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Jéggyár utca 47. 

Projektgazda: 
Dévaványa város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2019 

Költségbecslés: 
200 millió Ft 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Lehetséges források: 
TOP-3.2.1-16 

Tartalma: 
Önkormányzati tulajdonú bérlakás, központi orvosi rendelő és védőnői szakszolgálat átfogó energetikai korszerűsítése 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Egészségügyi szolgáltatók, Lakosság 

Helyszíne: 
Dévaványa, Jéggyár utca 7/1., Dévaványa, Széchenyi utca 9. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2021 

Költségbecslés: 
350 millió forint  

Lehetséges források: 
KEHOP/TOP-3.2.1 

 

 

3. Projekt neve: Bölcsődei és óvodai fejlesztések 

Tartalma: Gólyahír bölcsőde építése 
Új, több férőhellyel rendelkező bölcsődei épület építése, eszközbeszerzéssel. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványai Általános Művelődési Központ 

Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Hunyadi u. 17. 

Projektgazda: 
Dévaványa város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés: 2019 

Költségbecslés: 
 262 millió forint 

Lehetséges források: 
TOP-1.4.1-15 és önkormányzati saját erő 

 

 

4. Projekt neve: Közösségi közlekedés fejlesztése 

Tartalma: Kerékpárral a környezetvédelméért – Kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Dévaványán 2016. 
Kerékpárút építés a Kossuth, Szeghalmi és Eötvös utcákon 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Magyar Közút Nonprofit zrt. 

Helyszíne: 
Dévaványa, Eötvös, Kossuth és Szeghalmi utcák 

Projektgazda: Dévaványa város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2019 

Költségbecslés: 
300 millió Ft 

Lehetséges források: 
TOP-3.1.1-15 

 

 

5. Projekt neve: Teremts Esélyt Program - Dévaványa 
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Tartalma: 
Komplex ifjúság segítő program, melynek célja a Dévaványán élő 18-35 éves korosztály támogatása, hogy helyben 
egzisztenciát alapítson. Tartalmaz lakásfelújításokat, eszközbeszerzést, ösztönzők nyújtását, programok, képzések 
megtartását. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
DÁMK, Magánvállalkozások, civil szervezetek, lakosság 

Helyszíne: 
Dévaványa 

Projektgazda: 
Dévaványa város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2021 

Költségbecslés: 
 90 millió forint 

Lehetséges források: 
EFOP-1.2.11-16 

 

 

6. Projekt neve: Humán szolgáltatások fejlesztése  

Tartalma: 
Komplex fejlesztési program hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére. Tartalmaz képzéseket, ösztöndíjakat, 
rendezvényeket, egyéni felméréseket. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Gyomaendrődi Járás Települései, magánvállalkozások 

Helyszíne: 
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya, Csárdaszállás 

Projektgazda: 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2021 

Költségbecslés: 
478,6 millió forint (ebből Dévaványára eső összeg 145 millió forint) 

Lehetséges források: 
EFOP-1.5.3 

 

 

7. Projekt neve: Egészség és sportturisztikai fejlesztések  

Tartalma: Sportpark kialakítása, fürdőfejlesztés, Túréri tó rehabilitálása, közösségi célú fejlesztések 
 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Lakosság, sportolók, turisták, civil szervezetek 

Helyszíne: 
Dévaványa, Sport u. 

Projektgazda: 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2019 - 2022 

Költségbecslés: 
43 - 300 millió forint  

Lehetséges források: 
EFOP, Hazai forrás, MOB kiemelt sportági támogatások 
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3.3.3 Egyéb projektek 

Az egyéb projekt fogalma: 

A fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, egy vagy több városrész, 

illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között beruházási jellegű és soft 

elemek egyaránt szerepelhetnek. 

 

1. Projekt neve: Piaci elárusító helyek megépítése 

Tartalma: A fejlesztés során épül egy kiszolgáló helyiség, amelyben helyet kapott egy lángossütő, öltözővel és 
vizesblokkal, nyilvános mosdók, tároló, iroda és egy gombaszakértői helyiség is. A lángossütő előtt egy 20 
négyzetméteres fedett helyet alakítanak ki a vásárlóknak Az épület és a terület teljesen akadálymentesített lesz, 86 
férőhelyes kerékpártárolót és több facsemetét is ültetnek a területen. A működéshez szükséges energiát pedig megújuló 
energiaforrások fogják biztosítani. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
lakosság, őstermelők, magánvállalkozások, civil szervezetek 

Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Bethlen Gábor utcai piactér fejlesztéséhez 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2019 

Költségbecslés: 
kb. 65 millió forint 

Lehetséges források: 
Európai Uniós és hazai források, valamint önkormányzati saját erő 

 

 

2. Projekt neve: Városi sportcsarnok építés 

Tartalma: 
A város első sportcsarnokának létesítése 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Dévaványai Általános Művelődési Központ (DÁMK), magánvállalkozások, civil szervezetek 

Helyszíne: 
5510 Dévaványa, Mezőtúri u. 2. 

Projektgazda: 
Dévaványa Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés:2023 

Költségbecslés: 
kb. 800 millió forint 

Lehetséges források: 
Európai Uniós és hazai források, valamint önkormányzati saját erő 

 

 

3.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz 

Dévaványa tervezett fejlesztései kapcsolódnak egymáshoz, erősítve egymásra gyakorolt pozitív 

hatásukat. A projekttípusok közötti átfedés (pl. egy meghatározott akcióterületen megvalósuló 
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kulcsprojekt vagy egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló elemei) kifejezetten pozitív 

szinergiákat eredményezhet. 

Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi táblázat foglalja 

össze. (Amennyiben egy fejlesztés több célhoz is kapcsolódik, abban az esetben minden érintett célnál 

megjelenítésre került a projekt.) 

 

 

16. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú városi 

célok (tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 

 

Egyéb projektek 

T1. Gazdasági 

teljesítmény 

növelése és a 

versenyképesség 

javítása 

 Szomszédos 
települések 
elérhetőségének 
javítása – közutak 
felújítása 

 Iparterületek 
fejlesztése - a 
téglagyári területen 
ipari terület 
kialakítása,  

 

 

 Közösségi 
közlekedés 
fejlesztése - 
Kerékpárút építés a 
Szeghalmi és Eötvös 
utcákon 

 Egészség és 
sportturisztikai 
fejlesztések– 
sportpark 
kialakítása, 
fürdőfejlesztés 

 A téglagyári 
területen ipari 
terület kialakítása, 
alapinfrastruktúra 
kiépítése és 
üzemcsarnok 
építése 

 

 Piaci 
elárusítóhelyek 
megépítése 

T2. 

Településfejlesztés 

városi életminőség 

kialakítása 

 Körös Maros 
Nemzeti Park 
Múzeum felújítása, 
tanösvény 
fejlesztés, 
szemléletformáló 
tevékenység 

 Városrehabilitációs 
programok 
megvalósítása 

 Közösségi 
közlekedés 
fejlesztése –
Belterületi járdák, 
utak, Külterületi helyi 
közutak fejlesztése,  

 Önkormányzati 
bérlakások felújítása 

 Barnamezős 
ingatlan 
funkcióbővítő 
rehabilitálása 
Dévaványán 

 Sportpark és 400 
m-es futókör 
létesítés 

 Városi sportcsarnok 
építése 

 A város 
központjában lévő 
zöld felületek 
megújítása,  

 A város első 
sportcsarnokának 
létesítése 

 

T3. Társadalmi 

szolgáltatások 

fejlesztése 

 

 

 Bölcsődei és óvodai 
fejlesztések - 
Gólyahír bölcsőde 
építése 

 Teremts Esélyt 
Program - 
Dévaványa 

 Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése - 
Komplex fejlesztési 
program hátrányos 
helyzetű csoportok 
megsegítésére 

 Komplex fejlesztési 
program hátrányos 
helyzetű csoportok 
megsegítésére 

 Komplex ifjúság 
segítő program, 
Dévaványán élő 18-
35 éves korosztály 
támogatása 
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Középtávú városi 

célok (tematikus 

célok) 

Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 

 

Egyéb projektek 

T4 Ökológiai 

fenntarthatóság 

erősítése, 

klímaváltozás elleni 

küzdelem 

 A Körös-Maros 
Nemzeti Park 
túzokkíméleti 
magterületének 
fejlesztése a túzok 
tradicionális 
élőhelyén 

 Önkormányzati 
épületek komplex 
energetikai felújítása 
- Margaréta Idősek 
otthona energetikai 
felújítása 

 

 Zöld szív projekt - A 
város központjában 
lévő zöld felületek 
kisléptékű 
megújítása 

 

 



 

17. táblázat A településfejlesztési akciók összehangolt rendszere 

Tematikus célok 
Részcélok (beavatkozási 

projektcsomagok tematikája) 
Projektek (a beavatkozási projektcsomagok legfontosabb elemei) 

Kapcsolódó EU célkitűzés és beruházási 
prioritás 

TC 1. A gazdasági 
teljesítmény növelése 
és a 
versenyképesség 
javítása elsősorban 
helyi és térségi 
erőforrásokra 
támaszkodva 

1.1 A város elérhetőségét segítő 
alapinfrastruktúrák fejlesztése 

1. 4231es autóút Dévaványa - Gyomaendrőd szakasz (felelős: kormányzat, forrás: 
kormányzat) 

2. 4205-ös autóút Dévaványa és Kisújszállás szakasz (felelős: kormányzat, forrás: 
kormányzat) 

3. 4205-ös autóút Dévaványa és Körösladány szakasz (felelős: kormányzat, forrás: 
kormányzat) 

Fenntartható közlekedés/szállítás (7b),  

1.2 Vállalkozási tevékenység 
erősítése a 
feldolgozóipar/mezőgazdaság/élelmi
szergazdaság terén  

1. Ipari csarnokok létrehozása (felelős: városi önkormányzat, forrás: kormányzat, 
magánforrás, TOP és a GINOP) 

2. Mezőgazdasági-élelmiszeripari klaszterek kialakításának támogatása (felelős: városi 
önkormányzat, agrárkamara, forrás: TOP*, magánforrás és GINOP) 

Kutatás és innováció (1b), Kis- és 
középvállalatok versenyképessége (3c), 
Foglalkoztatás és munkaerő mobilitás (8a), 
Oktatás (10d) 

1.3 Egészségügyi és turisztikai 
potenciál fejlesztése  

1. Körös- Sárréti együttműködés (marketing, hálózati fejlesztések) (felelős: városi 
önkormányzat, forrás: TOP, magánforrás és GINOP) 

2. Egészségturisztikai fejlesztések (felelős: önkormányzat, forrás: önkormányzat, TOP és 
EFOP) 

3. Sportturisztikai fejlesztések (felelős: városi önkormányzat, forrás: kormányzat) 
4. Fürdő továbbfejlesztés (felelős: városi önkormányzat, forrás: TOP, MVP) 

Kis- és középvállalatok versenyképessége (3c) 
Foglalkoztatás és munkaerő mobilitás (8a), 
Oktatás (10d) 

1.4 Potenciállal rendelkező egyéb 
iparágak flexibilis kiszolgálása  

1. Északi Ipari terület további infrastruktúra fejlesztése (felelős: városi önkormányzat, forrás: 
TOP, egyéb OP) 

2. Inkubációs tevékenység feltételeinek megteremtése (felelős: városi önkormányzat, forrás: 
TOP, egyéb OP) 

3. Közvetítés a gazdaságfejlesztés háttérszolgáltatásai irányában (pl. szakképzés, pénzügyi 
szolgáltatások, piacra jutás) (felelős: városi önkormányzat, forrás: TOP, EFOP) 

Kutatás és innováció (1b) Kis- és 
középvállalatok versenyképessége (3c, d, e), 
Információs és kommunikációs technológiák 
(2d), Foglalkoztatás és munkaerő mobilitás 
(8a), Oktatás (10d), Hatékony közszolgáltatás 
(11c) 

TC 2. Vonzó városi 
életminőség 
kialakítása 

2.1 Városi funkciók megtartása és 
erősítése  

1. Belváros rehabilitáció: központi integrált szolgáltató központ és művelődési központ 
létrehozása (felelős: városi önkormányzat, forrás: TOP) 

Kutatás és innováció (1b, 1d), Kis- és 
középvállalatok versenyképessége (3c), 
Hatékony közszolgáltatás (11a), Oktatás (10c) 

2.2 
Közösségi 
szolgáltatáso
k és 
intézményre
ndszer helyi 
igényeknek 
megfelelő 
fejlesztése 

2.2.a Köznevelési  
szolgáltatások és 
infrastruktúra 
fejlesztése  

1. Duális képzési rendszer megszilárdítása, erősítése, fejlesztése (felelős: KLIK, forrás: 
EFOP) 

2. Alapfokú oktatási intézmények komplex fejlesztése (felelős: KLIK, forrás: EFOP) 

Oktatás (10a, d), Hatékony közszolgáltatás 
(11a),  

2.2.b 
Egészségtudatos 
életmód és a 
szükséges 
infrastruktúra 
biztosítása 

1. Központi orvosi rendelők felújítása (felelős: városi önkormányzat, forrás: kormányzati) 
2. Szakorvosi rendelők bővítése, felújítása, mentőállomás létrehozása (felelős: városi 

önkormányzat, forrás: kormányzati) 
3. Sportcsarnok kialakítása a sportpályák környezetében vagy a fürdő területén (felelős: 

városi önkormányzat, forrás: kormányzat) 

Hatékony közszolgáltatás (11a) 
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2.2.c A szociális 
háló 
hatékonyságának 
javítása 

1. Bölcsődei férőhelybővítés (felelős: városi önkormányzat, forrás: TOP) 
2. Bérlakás állomány növelése (felelős: városi önkormányzat, forrás: önkormányzati és 

kormányzati forrás) 
3. Szociális ellátó intézmény teljes rekonstrukciója (felelős: önkormányzat, forrás: TOP, 

kormányzat) 

Szegénység elleni küzdelem és társadalmi 
felzárkóztatás (9a, d), Hatékony közszolgáltatás 
(11a) 

2.2.d Sokszínű 
közösségi és 
kulturális élet 
biztosítása 

1. A közösségi művelődési formák továbbfejlesztése, családbarát, akadálymentes programok, 
kulturális szolgáltatások létrehozása (felelős: városi önkormányzat, forrás: TOP, 
közösségvezérelt kezdeményezések) 

2. Belváros rehabilitáció: civil pont és új rendezvényterem kialakítása 

Hatékony közszolgáltatás készségfejlesztés 
(11a,d), Szegénység elleni küzdelem és 
társadalmi felzárkóztatás (9i), 

2.3 Helyi 
közlekedési 
rendszer 
modernizálás
a 

2.3.a Városi 
közösségi 
közlekedés 
optimalizálása  

1. Környezetbarát járművek forgalomba állítása (felelős: tömegközlekedési szolgáltató, forrás: 
IKOP) 

Fenntartható közlekedés/szállítás (7c),  

2.3.b Kerékpáros 
hálózat fejlesztése  

1. A fő kerékpárút hálózat egységes rendszeréhez szükséges szakaszok megépítése (felelős 
önkormányzat, forrás: TOP) 

Fenntartható közlekedés/szállítás (7c) 

2.3.c Belterületi 
úthálózat 
fejlesztése 

1. Munkaerőpiaci vonzáspontokat kiszolgáló útfejlesztések (pl. Eötvös utca, Körösladányi 
utca). (felelős: önkormányzat, Magyar Közút Nonprofit Zrt., forrás: TOP, kormányzat) 

Fenntartható közlekedés/szállítás (7a) 

TC 3. Társadalmi 
integráció és 
adaptációs-készség 
erősítése 

3.1 Szegregálódó városi területek 
rehabilitációja 1. Szociális városrehabilitáció (felelős: városi önkormányzat, forrás: TOP) 

Foglalkoztatás (8e,f), Szegénység elleni 
küzdelem és társadalmi felzárkóztatás (9b), 
Hatékony köz-szolgáltatás (11a,d), Oktatás 
(10d) 

3.2 Leszakadó társadalmi csoportok 
felzárkóztatása 

1. Leszakadó családok gyerekeinek hátránykompenzáló komplex programja 
(gyerekszegénység elleni program, oktatási, közösségi stb. programok) (felelős: városi 
önkormányzat, KLIK, forrás: TOP – különös tekintettel a Közösségvezérelt 
Kezdeményezések lehetőségére - és EFOP)  

2. Foglalkoztatást elősegítő programok (felelős: városi önkormányzat, Munkaügyi Központ, 
forrás: TOP és EFOP) 

 

Kis- és középvállalatok versenyképessége (3c), 
Foglalkoztatás Munkaerő mobilitás (8e, f), 
Szegénység elleni küzdelem és társadalmi 
felzárkóztatás (9d,e,i), Oktatás (10d), Hatékony 
közszolgáltatás (11d),  

3.3 Külterületek ellátottsági szintjének 
javítása 

1. Egyedi (nem hálózatba kapcsolt) infrastruktúra elemek kiépítése, pl. napelemes 
közvilágítás kiépítése (felelős: önkormányzat, forrás: KEHOP)  

2. Tanyasi mezőgazdaság hatékonyságának, jövedelemtermelő képességének növelése 
(felelős: városi önkormányzat, agrárkamara, forrás: Tanyaprogram, Vidékfejlesztési 
Program) 

 Szegénység elleni küzdelem és társadalmi 
felzárkóztatás (9a,d), Hatékony közszolgáltatás 
(11a) 

TC 4. Ökológiai 
fenntarthatóság 
erősítése, 
klímaváltozás elleni 
küzdelem 

4.1 Energetikai fejlesztések  

1. Közintézmények energetikai fejlesztése (hatékonyság alapú projektcsomag) (felelős: városi 
önkormányzat, Tankerület, forrás: TOP és KEHOP)  

2. Termelő, szolgáltató egységek energetikai korszerűsítése (felelős: magánszféra, forrás: 
KEHOP, GINOP) 

3. Lakóépületi energetikai mintaprojekt a Jéggyár utca 7/1. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú bérlakáson (felelős: városi önkormányzat, forrás: kormányzati) 

Kutatás és innováció (1c), Kis- és 
középvállalatok versenyképessége (3), 
Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság 
(4b,c,e,g), Klímaváltozással kapcsolatos átállás 
(5a),  
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Forrás: Dévaványa város önkormányzat adatszolgáltatás 

 

 

 

 

4. Energiatakarékos közvilágítás kiépítése (felelős: városi önkormányzat, forrás: KEHOP) 

4.2 Ivóvíz, csapadékvíz- és 
szennyvízhálózat korszerűsítése  

1. Szennyvíztelep korszerűsítése sürgős feladat (felelős: városi önkormányzat, forrás: 
KEHOP) 

2. A leginkább leromlott vízvezeték rendszerek rekonstrukciója (felelős: városi önkormányzat, 
forrás: KEHOP) 

3. A hiányos városi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (felelős: városi önkormányzat: 
forrás: TOP) 

Kutatás és innováció (1c), Klímaváltozással 
kapcsolatos átállás (5a), Környezetvédelem 
(6b,e)  

4.3 Zöldfelületi hálózat (ökológiai 
folyosó) fejlesztése 

1. Erdősültség növelése (ökológiai igények és városszerkezeti lehetőségek szerint) (felelős: 
városi önkormányzat, forrás: TOP, egyéb) 

Klímaváltozással kapcsolatos átállás (5a), 
Környezetvédelem (6d) 

4.4 Környezettudatos életmód 
elterjesztése 

1. Környezeti nevelés az iskolákban és óvodákban (felelős: városi önkormányzat és KLIK, 
forrás: TOP és KEHOP) 

Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság 
(4h), Klímaváltozással kapcsolatos átállás (5a), 
Környezetvédelem (6c) 



3.5 A fejlesztések ütemezése 

A következő táblázat a stratégia időtávján belül tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. 

Az ütemezés a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a 

tervezett fejlesztések: 

 Indokoltságát, szükségszerűségét,  

- az akcióterületi fejlesztések indokoltsága 

- Jelenlegi előkészítettségi szintjét, 

- Lakossági elfogadottsága és támogatottsága, 

 Hatások, 

- Az egyes fejlesztések egymásra épülését, a társadalmi és gazdasági multiplikátor hatását 

 Finanszírozhatóságát.  

- a támogatási források megszerzésének lehetőségeit 

- a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát, 

- a bevonható magánforrások mértékét, 

- a létrehozott kapacitások fenntarthatóságát. 

 a projekttípusokra jellemző korábbi projekt előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó 
tapasztalatokat 

Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő 
pályázati felhívások a várt ütemezéstől eltérően jelennek meg, az ütemterv a változások 
figyelembevételével módosításra kerülhet. 

 

18. táblázat: A fejlesztési ütemezése 

Fejlesztések 

2018. 
 

2019. 
 

2020. 2021. 2022. 2023. 

I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.  I. II. 

Kulcsfejlesztések 
            

Teremts esélyt! 
Téglagyári ipari terület 
alapinfrastrukturális 
fejlesztése üzemcsarnok 
létesítéssel 

d 
d
f           

Pusztai élőhelyek 
fejlesztése Dévaványa 
térségében  

            

A Körös-Maros Nemzeti 
Park túzokkíméleti 
magterületének 
fejlesztése a túzok 
tradicionális élőhelyén, 
Észak-Békésben  

            

A Dél-Tiszántúl Natura 
2000 területeinek és             

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Fejlesztések 
2018. 

 
2019. 

 
2020. 2021. 2022. 2023. 

jelölő fajainak - kiemelten 
az európai túzok - 
széleskörű 
megismertetéséhez 
szükséges tájékoztatási, 
bemutatási és 
szemléletformálási 
eszközrendszer és 
infrastrukturális háttér 
megteremtése, 
fejlesztése  

Hálózatos fejlesztések 
            

Margaréta Idősek 
otthona energetikai 
felújítása 

            

Gólyahír bölcsőde 
építése             

Kerékpárral a 
környezetvédelméért – 
Kerékpárforgalmi hálózat 
kiépítése Dévaványán 
2016. 

            

Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, 
önkormányzati utak 
kezeléséhez, 
állapotjavításához, 
karbantartásához 
szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése 

            

Teremts Esélyt Program 
- Dévaványa             

Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi 
szemléletben- 
kedvezményezett 
térségek   

            

Barnamezős ingatlan 
funkcióbővítő 
rehabilitálása 
Dévaványán 

            

Városi sportcsarnok 
építés             

Önkormányzati tulajdonú 
lakások felújítása             

 

 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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3.6 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

 
Az ITS-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban európai 

uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül nyílik lehetőség. 

A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban Dévaványa városa 

számára releváns forrásokat elsősorban a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) 

biztosíthat. 

 

A2014-2020közötti EU-s támogatási időszakban Dévaványa szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel 

a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás szerinti felhasználása, 

melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási 

eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a források lehívása a 

1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret felhasználásával. (A 2014-2020 közötti 

programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes 

szempontjairól, valamint az operatív programokhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és megyei 

jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörében utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. 

(XII.3) Korm. határozat). 

A megyei Területfejlesztési Koncepció, illetve Program célkitűzéseihez, valamint a TOP intézkedéseihez 

igazodóan az érintett keretösszeg felhasználása érdekében Békés megyei ITP-jének célkitűzései az 

alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

 Üzleti környezet komplex fejlesztése a megye teljes területén 

 A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése érdekében 

 A társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periférikus térségek felzárkózási esélyeinek 

javítása 

19. táblázat: Békés megye TOP forráskerete terhére tervezett forrásallokáció 

 
TOP Prioritás 

 
Tervezett intézkedések 

Tervezett 
allokáció   (m 

Ft) 

1. Térségi gazdasági környezet 
fejlesztése a foglalkoztatás 
elősegítésére 
 

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 8,2965 

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

5,174 

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

3,709 

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

4,472 

2. Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó 
településfejlesztés 10,721 

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken 

3.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

5,461 

3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a 9,119 
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megújuló energia-felhasználás arányának növelése 

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 

erősítése 

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 1,560 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

1,240 

4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 1,681 

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés és 

társadalmi együttműködés 

 

5.1 Foglalkoztatás-növelését célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 4,808 

5.2 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok 

0,626 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 1,074 

7.1 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése CLLD 

6. Közösségi szinten irányított 

városi helyi fejlesztések (CLLD) 

 

7.2.A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a 
helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

CLLD 

  

 

A fentiek alapján 2014-2020 támogatási időszak egészére nézve Békés megye teljes ITP forráskerete 

57,94 milliárd Ft, ebből Dévaványa városa kb. 1,571 milliárd Ft lehívását célozza meg, ami a teljes 

megyei keret kb. 2,0 %-a az alábbiak szerint. 

 

20. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségbecslés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Kulcsprojektek 

Teremts esélyt! Téglagyári ipari 
terület alapinfrastrukturális 
fejlesztése üzemcsarnok 
létesítéssel 

172 TOP-1.1.1-15 

Pusztai élőhelyek fejlesztése 
Dévaványa térségében 

800 KEHOP-4.1.0-15 

A Körös-Maros Nemzeti Park 
túzokkíméleti magterületének 
fejlesztése a túzok tradicionális 
élőhelyén, Észak-Békésben 

220 KEHOP-4.1.0-15 

A Dél-Tiszántúl Natura 2000 
területeinek és jelölő fajainak - 
kiemelten az európai túzok - 
széleskörű megismertetéséhez 
szükséges tájékoztatási, 
bemutatási és szemléletformálási 
eszközrendszer és infrastrukturális 
háttér megteremtése, fejlesztése 

234 KEHOP-4.1.0-15 

Hálózatos projektek 

Margaréta Idősek otthona 
energetikai felújítása 

200 TOP-3.2.1-16 

Gólyahír bölcsőde építése 262 TOP-1.4.1-15  

Kerékpárral a környezetvédelméért 
– Kerékpárforgalmi hálózat 
kiépítése Dévaványán 2016. 

300 TOP-3.1.1-15 

Teremts Esélyt Program - 
Dévaványa 

90 EFOP-1.2.11-16. 

Humán szolgáltatások fejlesztése 90 EFOP-1.5.3. 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségbecslés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

térségi szemléletben- 
kedvezményezett térségek   

Barnamezős ingatlan funkcióbővítő 
rehabilitálása Dévaványán 

500 

Európai Uniós és hazai források 

(TOP-2.1.1-16) valamint 

önkormányzati saját erő 

Önkormányzati tulajdonú lakások 
felújítása 

120 
Európai Uniós és hazai források 

valamint önkormányzati saját erő 

Akcióterületi 

projektek 

Barnamezős ingatlan funkcióbővítő 

rehabilitálása Dévaványán 
500 

Európai Uniós és hazai források 

(TOP-2.1.1-16) valamint 

önkormányzati saját erő 

Teremts Esélyt Program - 

Dévaványa Komplex ifjúság segítő 

program 

90 EFOP-1.2.11-16 

Humán szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben-

kedvezményezett térségek 

90 EFOP-1.5.3 

Zöld szív projekt - Dévaványa 15 
LEADER forrás, valamint 

önkormányzati saját erő 

Zöld város- Dévaványa 300 
TOP-2.1.2, valamint önkormányzati 

saját erő 

Városi sportcsarnok építés 800 
Európai Uniós és hazai források 

valamint önkormányzati saját erő 

Sporttelep fejlesztés sportpark 

kialakítással és futókör létesítéssel 
43 

Európai Uniós és hazai források 

valamint önkormányzati saját erő 

Teremts esélyt! Téglagyári ipari 

terület alap infrastrukturális 

fejlesztése üzemcsarnok 

létesítéssel 

172 TOP-1.1.1-15 

Egyéb projektek 

Piaci elárusítóhelyek építése 65 
Európai Uniós és hazai források 

valamint önkormányzati saját erő 

Városi sportcsarnok építés 800 
Európai Uniós és hazai források 

valamint önkormányzati saját erő 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye jelentősen meghaladja a tervezési 

időszakban reálisan bevonható források mértékét. Mivel az elérhető források összetétele sem ismert, az 

ITS ténylegesen végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz 

kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó 

projektek kiválasztása az ITS menedzselésének kiemelt részét képezi. 

 

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

rendelkezésre: 
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 Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés 

hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül 

a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig. 

 Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és a 

társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési 

kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből 

fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi 

beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai 

iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és 

a kutatás-fejlesztésre. 

 A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a 

magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági 

növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe 

vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. 

 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb 

célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése, új munkahelyeket kell 

létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két 

fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar 

ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése 

 A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztései a Közigazgatás-és 

Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) terhére lesznek végrehajtva. 

 A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 

versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és 

közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági 

fejlődés támogatása. 

 A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit 

tartalmazza. 

 A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) alapvető célja, hogy a 

leginkább rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, 

valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető 

fogyasztási cikkekhez juttassa. 

 

Mindezek mellett a városok egyéb EU-s és nemzetközi támogatást is bevonhatnak fejlesztéseik 

megvalósításába: 

 Határon átnyúló együttműködési programok (Románia-Magyarország, Magyarország-

Szlovákia, Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna), 

 Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Horizon 2020, URBACT),  
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4. Anti-szegregációs program 

4.1 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek helyzetelemzése 

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész területére 

vonatkozó ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv fejezetében kerülnek 

elemzésre. 

Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért 

Felelős Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 2009. január 28.) és 

a Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.) útmutatása alapján 

készült. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és 

szegregációval veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges 

adatokat. A területek lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan 

területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra, amelyekre együttesen jellemző, hogy a 

szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában 

közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, vízfolyás partja stb.), 

valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli kisterületi 

egység. 

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi 

népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett 

területeknek, illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve a 

35 százalékot.  

Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb települések 

esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő 

területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének 

száma eléri az 50 főt. 

A 2011. évi népszámlálási adatok az önkormányzat birtokában lévő, a 2017. évre vonatkozó, 

adatbázisokból nyert adatok alapján kerültek aktualizálásra. 

 Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi koncentrációjáról a város 
egészének tekintetében 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településen élő alacsony státuszú lakosság száma 624 fő. 

Az aktív korú lakosságon belüli arányuk 13%. 
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21. táblázat: Az alacsony státuszú lakosság elhelyezkedése városrészi bontásban 

Városrész 
Lakónépesség 

száma (fő) 

A 

lakónépesség 

aránya a város 

egészéhez 

viszonyítva (%) 

Alacsony 

státuszú lakosok 

száma (fő) 

Az alacsony 

státuszú lakosság 

aránya a város 

területén élő 

alacsony státuszú 

lakosság egészéhez 

viszonyítva (%)  

Belvárosi 

városrész 
346 4,4 11 1,8 

Óváros 2 740 34,7 288 46,2 

Belvárostól 

nyugatra fekvő 

övezet 

2 617 33,1 135 21,6 

Sport és 

rekreációs terület 
42 0,5 10 1,6 

Északi városrész 1 085 13,8 67 10,7 

Nyugati városrész 1 013 12,8 110 17,6 

Külterület 56 0,7 3 0,5 

Dévaványa 

összesen 
7 899 100 624 100 

2011. évi népszámlálás, KSH 

Az alacsony státuszú lakosság közel fele, mintegy 46%-a az Óvárosban, 21%-a a Belvárostól nyugatra 

fekvő övezetben lakik. A lakónépesség arányánál magasabb százalékponttal az Óvárosban, a Nyugati 

városrészben és a Sport és rekreációs területen élnek. Dévaványa 2010-ben elkészült Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája nem tartalmazott adatokat az alacsony státuszú lakosok számáról, lakóhelyi 

koncentrációjáról, ezért az azzal való egybevetés nem lehetséges. 

 A szegregátumokhelyzetértékelése 

A KSH a településen sem szegregátumot, sem veszélyeztetett területet nem határolt le. 

Az önkormányzat adatai alapján a Nyugati városrészben található Bogyatelepen és az Északi 

városrészben található Vastelepen a városi átlagot meghaladó mértékben laknak alacsony státuszú 

lakosok. Ezt támasztják alá az önkormányzat segélyezési mutatói is.  

A Bogyatelep területe megegyezik az Integrált Településfejlesztési Stratégiában szereplő Nyugati 

városrész területével. A telepen nincs olyan tömb, amelyben a szegregációs mutató mértéke 

meghaladja a harminc százalékot. Ugyanakkor a területen élő 618 aktív korú lakosból 110-en alacsony 

státuszúak. Az önkormányzati adatok alapján megállapítható, hogy a különböző segélyezési formák 

iránt az itt élők magas arányban nyújtanak be igénylést. Az önkormányzathoz beérkező összes kérelem 

mintegy 23 százaléka itt élő lakosoktól érkezik, miközben a város teljes lakónépességének kevesebb, 

mint 13 százaléka él a Bogyatelepen. 
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22. táblázat: Segélyezési mutatók 

Városrész 

Települési 

lakhatási 

támogatás 

iránti 

kérelmet 

benyújtók 

száma (fő) 

Települési gyógyszer 

és gyógyászati 

segédeszköztámogatás 

iránti kérelmet 

benyújtók száma (fő) 

Települési 

rendkívüli 

pénzbeni 

támogatás1 

iránti kérelmet 

benyújtók 

száma (fő) 

Települési 

rendkívüli 

természetbeni 

támogatás2 iránti 

kérelmet 

benyújtók száma 

(fő) 

Bogyatelep 

(Nyugati 

városrész) 

107 15 117 351 

Vastelep 

(Északi 

városrész egy 

része) 

32 3 43 99 

Egyéb 

városrészek 

összesen 

366 62 344 1045 

Dévaványa 

összesen 
505 80 504 1495 

Forrás: Önkormányzati adatok, 2017. 

 

A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatása szerint a roma népesség a város egész 

területén, szétszórtan él, ugyanakkor a városrészek közül a legmagasabb létszámban a Nyugati 

városrészben, tehát a Bogyatelepen laknak. 

A lakosság iskolázottsági és foglalkoztatottsági mutatói kedvezőtlenek. A városon belül itt a 

legmagasabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (az aktív korúakon belül 

32,5%). (A Sport és rekreációs terület városrészben magasabb ez az arány, de az aktív korú népesség 

száma itt csupán 21 fő). A 25 éves és idősebb népesség körében Bogyatelepen a legalacsonyabb a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, 2,7%. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya (az aktív korúakon belül) itt a legmagasabb: 45,6%. Ezen felül itt a legmagasabb az alacsony 

presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya is: 67,5%. 

                                                           
1 Rendkívüli települési támogatás pénzben, ami magába foglalja a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet miatt nyújtott támogatást, az alkalmanként 

jelentkező nem várt többletkiadások miatti támogatást, a beiskoláztatási támogatást és az egyéb, alapvető szükségletek támogatást 

2 Rendkívüli települési támogatás természetben, ami magába foglalja a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet miatt nyújtott támogatást, az alkalmanként 

jelentkező nem várt többletkiadások miatti támogatást, a beiskoláztatási támogatást és az egyéb, alapvető szükségletek támogatást 
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Bogyatelepen mintegy 12 utca található. Az ingatlanok állapota, kora rendkívül vegyes képet fest: 

található itt modern családi házak, de elhagyatott régi parasztház is. A 419 lakóingatlan 35 százaléka 

alacsony komfortfokozatú. Ennél rosszabb mutatóval csak a külterületi ingatlanállomány rendelkezik. 

Szintén magas a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya (33,6%) és az egyszobás 

lakások aránya (20,6%). 

 

 

A területen kizárólag lakóépület található. Az ingatlanok átlagéletkora 40-50 év. A laksűrűség 2,41 

fő/lakás, ami szinte megegyezik a városi átlaggal (2,36 fő/lakás). A helyszíni bejárás után 

megállapítható, hogy a területen magas az elhagyatott, rossz állapotban lévő ingatlanok száma. 

Alacsony értékükre és árukra való tekintettel alacsony státuszú családok költözhetnek az ingatlanokba, 

amellyel ronthatják a terület mutatóit, amely a szegregálódás veszélyével fenyegethet. Bogyatelep 

infrastruktúrája kiépített. A közszolgáltatások többsége 1,5 – 2,5 km-en belül elérhető. A terület mellett 

található a város vasútállomása. 

Az önkormányzat jelzése szerint az Északi városrész nyugati részén található Vastelepen a városi 

aránynál szintén magasabb mértékben élnek alacsony státuszú családok. Ezt az önkormányzat 

segélyezési adatai nem támasztják alá. Ugyanakkor az ingatlanok egy részének állapota és az erre a 

területre jellemző ingatlanárak itt is felvetik a szegregálódás veszélyét. 
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4.2 A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztetett területeinek 
bemutatása 

Dévaványán az alacsony státuszú lakosság aránya az aktív korú lakosságon belül 13%. Ennél 

magasabb arányban az Óvárosban (17,3%), a Sport és rekreációs területen (47,6%) és a Nyugati 

városrészben laknak alacsony státuszú családok. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH sem 

szegregátumot, sem szegregációval veszélyeztetett területet nem határolt le a városban. Az 

önkormányzat adatai alapján azonban a Nyugati városrész enyhén leromlott területe a városnak, 

ahonnan kirívóan magas számban érkezik az önkormányzathoz a különböző segélyezési formák iránti 

igény.  

Ezen városrész iskolázottsági és foglalkoztatási mutatói a legkedvezőtlenebbek a városban. Ezen kívül 

itt a legmagasabb a komfort nélküli, félkomfortos lakások aránya is. Az épületek kora és a rendszeres 

állagmegóvás hiánya miatt az ingatlanok egy része rossz állapotban van. Több üresen áll. 

 

23. táblázat: A KSH 2011. évi Népszámlálási adatai és Dévaványa Város Önkormányzatának segélyezési 
adatai alapján leromlott terület 

Leromlot

t terület  

 

Társadalo

m 1. 

(Demográ

fia) 

Társadalom 2. 

(Foglalkoztatott

ság) 

Lakáshelyz

et  

Épített 

környezet 

/ 

Közterület

ek 

minősége  

Szolgáltatásokh

oz 

(közintézményi/

piaci jellegű) 

való hozzáférés 

Etnikai 

szegregá

ció 

Segélyezés 

Szabads

ág utca – 

Jókai Mór 

utca – 

Kisújszáll

ási utca – 

Mezőtúri 

utca – 

vasúti 

pálya 

által 

határolt 

terület 

A 

lakónépes

ség száma 

1.013 fő. 

A 0-14 

évesek 

aránya 16, 

a 60 év 

felettieké 

23%. 

Az 

alacsony 

státuszú 

lakosok 

aránya 

18%. 

A rendszeres 

munkajövedelem

mel nem 

rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

45,6%. A 

foglalkoztatott 

nélküli 

háztartások 

aránya szintén 

43,7%. 

Az alacsony 

komfortfoko

zatú lakások 

aránya 

35,3%. Az 

egyszobás 

lakások 

aránya 

20,6%. 

Az 

infrastruktú

ra 

rendelkezé

sre áll.  

A területen 

kizárólag 

lakóházak 

találhatóak, a 

szolgáltatások 

1,5 – 2,5 km-en 

beül érhetőek el. 

Etnikailag 

szegregál

t telep 

nincs, de 

a 

területen 

él a 

legtöbb 

roma a 

városrész

ek közül 

Az 

önkormányza

thoz 

benyújtott 

különböző 

segélyezési 

formák iránti 

kérelmek 

23%-a 

érkezik a 

településrészr

ől, miközben 

a népesség 

mindössze 

13%-a él a 

területen. 

Forrás: KSH adatszolgáltatás, 2011. évi Népszámlálás alapján; illetve önkormányzati adatszolgáltatás, 2017. évi segélyezési 

adatok alapján 

 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő beavatkozások 

A 2013-ban elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) két, a jelen fejezetben releváns, 

intézkedést fogalmazott meg:  

 romák és/vagy mélyszegénységben élők képzési programjainak megszervezése 

 romák és/vagy mélyszegénységben élők munkavállalási lehetőségeinek segítése. 
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Az alábbi táblázat azon beavatkozásokat tartalmazza, amelyek az integráció érdekében megvalósultak 

a 2013-as HEP elkészítése óta. Szegregátum korábban sem létezett a településen, így lakhatási 

integrációs intézkedésekre nem volt szükség. Elsősorban horizontális anti-szegregációs beavatkozások, 

illetve a foglalkoztatást elősegítő intézkedések történtek a városban. 

 

24. táblázat: A HEP tervezett, megvalósításra került anti-szegregációs célú beavatkozásai 

Ágazat 
HEP anti-szegregációs tervének tervezett 

intézkedései 
Eredmény /értékelés  

Horizontális anti-

szegregációs 

beavatkozások  

Pályaorientációs szolgáltatás a tanulók számára 
Megtörtént. Ma már nem önkormányzati 

feladat. 

Nemzetiségi önkormányzat munkájának 

támogatása 

Eredményes 

Gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása a 

napközbeni ellátások igénybevételénél 

TOP-1.4.1-15 forrásból a Gólyahír 

Bölcsőde épül. 

Gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása 

EFOP-3.3.2-16 forrásból Tanórán kívüli 

kulturális foglalkozások szervezése zajlik 

EFOP-4.1.2-17 forrásból (a KLIK Gyulai 

Tankerületi Központja a projektgazda) az 

iskola infrastrukturális fejlesztése zajlik. 

Foglalkoztatás 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők képzési 

programjainak megszervezése 

EFOP-1.2.11-16 forrásból a 18-35 év 

közöttiek foglalkoztatási esélyei 

növelésének elősegítése folyik.  

Alacsony iskolai végzettségű nők képzése, 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelő átképzése 

TÁMOP 5.3.1.B-2-12/2 forrásból (A Békés 

Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató 

Centrum volt a projektgazda) roma 

emberek képzésbe ágyazott 

foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszerben projekt zajlott. 

Közfoglalkoztatás, közmunkaprogram szervezése 

Mind az önkormányzat, mind a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

szervez/szervezett közfoglalkoztatást. 

Forrás: Dévaványa város Önkormányzat adatszolgáltatás 

4.3 Anti-szegregációs intézkedési terv 

4.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

Anti-szegregációs célok  

Dévaványa városának elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az 

integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási 

feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: szociális, képzési, 

foglalkoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk 

hozzájárulni. Az alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az 
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egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek 

csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az 

alacsony státusz megváltozásához. 

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

Horizontális célok  Alcélok  

1. Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség biztosítása 

a településen 

Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden 

fejlesztési beavatkozásánál, annak figyelembe vételével, 

hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat hozzá a 

településen belüli, vagy kívüli szegregáció 

kialakulásához és erősödéséhez 

2. Oktatási integráció biztosítása Nyári napközi szervezése 

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzése 

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási 

helyzetének javítása 

A rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők 

számának emelkedése 

Az elsődleges munkaerő-piacon megjelenők számának 

növekedése 

4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása A szociális szolgáltatások színvonalának emelkedése 

5. Közösségi terek biztosítása A szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek biztosítása 

Az iskolán kívüli, iskolai sikerességet segítő, programok 

helyszíneinek biztosítása 

Minden korosztály részére biztosítani a közösségi 

tereket 

Civil Pont létrehozásával a helyi civil szervezetek 

támogatása 

Forrás: Saját szerkesztés 

A településen lakhatási szegregációról nem beszélhetünk. A Bogyatelep szegregálódásának 

megelőzése érdekében a rossz állagú ingatlanok felszámolása szükséges lehet.  

 

26. táblázat: Az anti-szegregációs terv terület specifikus céljai – Nyugati városrész 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4.3.1.1Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések  

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú szegregáció 

feloldása, Dévaványa számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek tudatában a város 

messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok nem okozhatják 

sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy erősödését. Emellett az 

önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen Anti-diszkriminációs jelzőrendszert 

működtet annak érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a 

mindennapok részévé váljon. 

Terület specifikus célok 

A foglalkoztatottság növelésével az alacsony státuszú lakosok számának csökkentése, így a szegregáció oldása 

A közüzemi tartozások csökkentése előrefizetős, kártyás mérőórák felszerelésének támogatásával 
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A városban jelentős probléma, hogy nincs közösségi, művelődési tér. Célunk egy olyan művelődési ház 

létrehozása, mely egyrészt alkalmas valamennyi generáció tagjainak szóló programok lebonyolítására, 

elősegítve ezzel az egész életen át tartó tanulást és a közösségfejlesztést, másrészt helyet adhat egy 

olyan Civil Pontnak, mely a civil szervezetek munkáját segíti.  

A város több éve biztosít nyári napközit, amelyet a jövőben is biztosítani kívánunk. 

A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális területen 

dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta tevékenységek 

bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek számára támogatást 

nyújtsunk a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése érdekében, a 

családsegítő munka fejlesztésében.  

Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat előnyben 

részesíti a beruházások során azon vállalkozásokat, akik alacsony státuszú lakosságból választanak 

munkavállalókat. 

 

27. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

Horizontális cél 
Megvalósítást célzó 

intézkedés 
Felelős 

Lehetséges 

pénzügyi forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

1.Esélyegyenlőség 

biztosítása 

Anti-diszkriminációs 

jelzőrendszer 

működtetése 

Jegyző, 

együttműködve a 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

elnökével 

Nem releváns 2019- 

2. Oktatási integráció 

biztosítása 

Nyári napközi biztosítása, 

étkeztetéssel 
Polgármester EMMI 2019- 

Drogprevenció szociális intézmény 

vezetője 
EMMI, saját forrás 2019- 

Óvodapedagógusok 

szakmai 

továbbképzésének 

támogatása 

Óvodavezető EMMI, saját forrás 2019- 

3. Az alacsony státuszú 

lakosság foglalkoztatási 

helyzetének javítása 

Alacsony státuszú 

lakosokat foglalkoztató 

vállalkozások előnyben 

részesítése 

Polgármester Nem releváns 2019- 

Értékteremtő 

közfoglalkoztatás 
Polgármester Nem releváns 2019- 

4. A szociális 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

Szociális szakemberek 

továbbképzése 
szociális intézmény 

vezetője 
EFOP 2019- 

5. Közösségi terek 

biztosítása, 

közösségfejlesztés 

Közösségi ház építése Polgármester TOP 2019- 

Civil Fórum munkájának 

folyamatos segítése 
Polgármester Nem releváns 2019- 

Közösségi Polgármester Önkormányzati 2019- 
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Horizontális cél 
Megvalósítást célzó 

intézkedés 
Felelős 

Lehetséges 

pénzügyi forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

kezdeményezések 

támogatása 

saját forrás 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4.3.1.2 Terület (szegregátum) specifikus anti-szegregációs intézkedések  

A Bogyatelep nem tekinthető szegregátumnak, vagy szegregációval veszélyeztetett területnek a KSH 

adatai alapján, ugyanakkor a terület leromlásának megelőzése érdekében szükség van intézkedésekre. 

Az elhagyatott, illetve életveszélyes, ahhoz közelítő állagú ingatlanok bontására van szükség, 

csökkentve ezzel a területek népsűrűségét, oldva ezzel is a szegregációt. 

A közműszolgáltatókkal együttműködve előrefizetős, kártyás mérőórák kihelyezését szükséges 

kezdeményezni azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az 

ingatlanokról, illetve ahol ennek veszélye fenyeget.  

A zöldfelületek folyamatos növelésével elő kell segíteni az élhetőbb lakókörnyezetet. 

A közösségi ház építésével, új szolgáltatások bevezetésével és hosszú távú biztosításával az itt élők 

integrációja is segítendő. 

28. táblázat: Az anti-szegregációs terv tervezett, terület-specifikus intézkedései 

Konkrét intézkedés/ 

beavatkozás 

Érintett terület specifikus 

cél 

Felelős 

partner 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

Az elhagyatott, 

életveszélyes lakások 

bontása 

Szegregálódás megelőzése Polgármester saját forrás 2019- 

Közösségi/művelődési ház 

építése 

 

Egész életen át tartó tanulás 

elősegítése, közösségfejlesztés, 

civil szervezetek munkájának 

támogatása, szegregáció oldása 

Polgármester TOP 

 

2019- 

Zöldfelületek növelése Lakókörnyezet rehabilitációja Polgármester Saját forrás 2019- 

Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

Az elvárható életminőséghez 

szükséges feltételek elősegítése 

Szociális 

intézmény 

vezetője 

Szolgáltató 

költsége 

2019- 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.3.1.3A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére hozott intézkedések 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás 

esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon 

hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a település 

helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. 

A projektfejlesztés során elemi érdek a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. Mind az 

előkészítés, mind a megvalósítás során az Önkormányzat biztosítja a társadalmi párbeszéd lehetséges 

formáit. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatot bevonja ezen folyamatokba.  

Célirányos kampányt tervez minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény, illetve 

a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a hátrányos helyzetű 

csoportok tájékoztatására. 

A város fejlődése érdekében tervezett beavatkozások és fejlesztések nem járulnak hozzá a 

szegregációhoz. 

4.3.1.4A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő 
intézkedések 

A jelenlegi városfejlesztési elképzelések szerint nem ismert olyan beavatkozás, amely a területeken az 

ingatlanok nagyszámú bontását követelné meg, ezzel esetlegesen hozzájárulva újabb szegregátumok 

létrejöttéhez. A fiatal családok lakhatáshoz jutásának elősegítése érdekében bérlakásokat alakított ki a 

város. Az óvodai, általános iskolai beiratkozások során nem tapasztalhatóak szegregációs 

mechanizmusok. A településen más ágazatot érintően sem tapasztalhatóak ilyenek. 

4.4 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése 

29. táblázat: Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

Intézkedés 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése         

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzése         

Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel         

Drogprevenció         

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató 

vállalkozások adókedvezményben részesítése 

        

Értékteremtő közfoglalkoztatás         

Szociális szakemberek továbbképzése         

Közösségi/művelődési ház építése         

Közösségi kezdeményezések támogatása         

Civil Fórum munkájának segítése         

Az elhagyatott és életveszélyes lakások bontása         

Zöldfelületek növelése         

Kártyás mérőórák elhelyezése         

Forrás: Saját szerkesztés 
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4.5 Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon követése – 
monitoring 

Az Anti-szegregációs programban foglalt intézkedések megvalósításának nyomon követésére, 

monitoringjára az önkormányzat Integrációs kerekasztalt hoz létre. A Kerekasztal tagjai közé meghívja a 

Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, a program megvalósításába bevont (szociális, 

köznevelési) intézmények vezetőit, illetve a releváns civil szervezeteket. A Kerekasztal látja el a 

Programban leírt tervezett intézkedések monitoringját is.  

A Kerekasztal folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását, gondoskodik az érintettek 

véleményének kikéréséről, alternatív javaslatok felvetéséről, a megvalósult intézkedésekkel kapcsolatos 

elégedettség méréséről. A feladatok teljesítéséről, a fejlesztések állásáról az egyes intézkedések 

felelősei félévente beszámolnak a képviselőtestületnek. A Kerekasztal monitoring munkája kiterjed az 

egyes intézkedések relevanciájának vizsgálatára is.  

Dévaványa Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve 

kötelezettséget vállal az Anti-szegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesítésére. A 

fennhatósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, hogy 

döntéseik, tevékenységük során a szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő. 

 

5. A stratégia külső és belső összefüggései 

5.1 Külső összefüggések 

A terület- és településfejlesztési, valamint rendezési eszközök, továbbá az ágazati fejlesztési 

dokumentumok különböző típusait, szintjeit és hierarchiáját, egymással való kapcsolatrendszerét, illetve 

az ITS-nek ebben a tervrendszerben elfoglalt helyét az alábbi ábra mutatja be. 

A rendszerben minden alacsonyabb szintű terv célrendszerét a felette lévő, magasabb szintű terv(ek) 

célrendszerének figyelembe vétel, ahhoz illeszkedve alakítja. Az alacsonyabb szintű tervek egyre 

részletesebben dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető konkrét megoldásokat. 

Jelen ITS készítéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került Megalapozó vizsgálat részletesebben is 

vizsgálja az ITS illeszkedése szempontjából releváns terület és településfejlesztési, valamint rendezési 

dokumentumokat. Az ITS célrendszere a megalapozó vizsgálatban rögzített információkra építve, 

azokra alapozva került kidolgozásra. 

5.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében 

európai uniós szinten meghatároztak 11 tematikus célkitűzést a kohéziós politika 2014-2020 közötti 

végrehajtására vonatkozóan. Ezek eléréséhez az ITS keretében tervezett fejlesztések egyértelműen 

hozzájárulnak. Az ITS célrendszerének illeszkedését az EU tematikus célkitűzéseihez a következő 

táblázat mutatja be, amelyből látható, hogy az ITS megvalósítása egyértelműen hozzájárul az európai 

uniós szintű célok eléréséhez. 
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EU 2020 tematikus célkitűzései 

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

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

(3) A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 

(4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

(5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása; 

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

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

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 

(8) A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása; 

(9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés 

elleni küzdelem; 

(10) Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek 

fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 

(11) A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.  

 

30. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási 

prioritásokhoz 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

TC1: A gazdasági teljesítmény 

növelése és a versenyképesség 

javítása elsősorban helyi és 

térségi erőforrásokra 

támaszkodva 

(3): A kkv-k, (az EMVA esetében) 

a mezőgazdasági, illetve (az 

ETHA esetében) a halászati és 

akvakultúra-ágazat 

versenyképességének a 

növelése; 

kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban; 

 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítése, valamint új 
cégek alapításának – többek között üzleti 
inkubátorházak segítségével történő – 
ösztönzése;  

b) a kkv-k számára új vállalati modell – 
elsősorban a nemzetközivé válás céljával 
történő – kidolgozása és megvalósítása;  

c) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési 
képességek megteremtésének és bővítésének 
támogatása;  

d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni 

tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi 

piacokon, és hogy az innovációs 

folyamatokban részt tudjanak venni 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

(4): Az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

a) a megújuló forrásokból nyert energia 
előállításának és elosztásának támogatása;  

b) az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a 
vállalkozásokban 

f) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák kutatásának, innovációjának és 
bevezetésének az előmozdítása 

(7): A fenntartható közlekedés 

előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése 

a 

c) környezetbarát (többek között alacsony 
zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 
kibocsátású közlekedési rendszerek, többek 
között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 
kikötők, multimodális összeköttetések és 
repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és 
korszerűsítése, a fenntartható regionális és 
helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

(11): A hatóságok és az érdekelt 

felek intézményi kapacitásának 

javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő 

hozzájárulás. 

- 

TC2: Településfejlesztés városi 

életminőség kialakítása 

(7): A fenntartható közlekedés 

előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése 

a kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban 

c) környezetbarát (többek között alacsony 

zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek 

között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 

kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és 

helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

(8): A fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás 

támogatása 

a) üzleti inkubátorházak létrehozásának 
támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a 
mikrovállalkozások és a cégalapítás 
beruházásokkal való támogatása;  

b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése 

a saját belső potenciál kifejlesztése által, az 

adott területeket érintő területi stratégia 

részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint az egyes természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az 

ezekhez való hozzáférhetőség javítását 

 (9): A társadalmi befogadás 

előmozdítása és a szegénység, 

valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

küzdelem 

a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést 
szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába történő beruházás, az 
egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 
csökkentése, a társadalmi, kulturális és 
rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés megteremtésével a társadalmi 
befogadás előmozdítása, valamint az 
intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra való átállás 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

 (11): A hatóságok és az érdekelt 

felek intézményi kapacitásának 

javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő 

hozzájárulás 

- 

TC3: Társadalmi szolgáltatások 

fejlesztése 

(7): A fenntartható közlekedés 

előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése 

a kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban 

 

c) környezetbarát (többek között alacsony 

zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek 

között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 

kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és 

helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

(8): A fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás 

támogatása 

a) üzleti inkubátorházak létrehozásának 
támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, a 
mikrovállalkozások és a cégalapítás 
beruházásokkal való támogatása;  

b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése 

a saját belső potenciál kifejlesztése által, az 

adott területeket érintő területi stratégia 

részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint az egyes természeti és 

kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az 

ezekhez való hozzáférhetőség javítását 

(10): Az oktatásba és a 

képzésbe, többek között a 

szakképzésbe történő beruházás 

a készségek fejlesztése és az 

egész életen át tartó tanulás 

érdekében 

- 

(11): A hatóságok és az érdekelt 

felek intézményi kapacitásának 

javítása és hatékony 

közigazgatáshoz történő 

hozzájárulás 

- 

TC4: Ökológiai fenntarthatóság 

erősítése, klímaváltozás elleni 

küzdelem 

(5): Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdítása 

a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, 
többek között az ökoszisztémán alapuló 
megközelítéseket célzó beruházások 
támogatása;  

b) egyedi kockázatok kezelésére, a 

katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség 

biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek 

kifejlesztésére irányuló beruházások 

elősegítése 

(6): A környezet megóvása és 

védelme és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának 

előmozdítása; 

c) a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és 
fejlesztése 

e) a városi környezetfejlesztést, a városok 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU tematikus 

célok 
Kapcsolódó EU beruházási prioritások 

megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a 

átalakuló használatú területek) helyreállítását 

és szennyezésmentesítését és a 

légszennyezettség csökkentését célzó 

intézkedések, valamint a zajcsökkentési 

intézkedések támogatása 

 

5.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz és ágazati 

stratégiákhoz 

A Partnerségi Megállapodás az európai uniós tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma, amely 

azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 

közötti időszakra.  

A 2014. szeptember 11-én Magyarország és az Európai Bizottság által aláírt Partnerségi 

Megállapodás 5 nemzeti fejlesztési prioritást határozott meg, amelyekhez a következő módon 

illeszkedik az ITS célrendszere. 

 

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

Partnerségi Megállapodás nemzeti fejlesztési 
prioritásai 

Az ITS kapcsolódó tematikus 
céljai 

1. A gazdasági szereplők versenyképességének 

javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása 

TC1: A gazdasági teljesítmény növelése és a 

versenyképesség javítása elsősorban helyi és térségi 

erőforrásokra támaszkodva 

2. A foglalkoztatás növelése (a 

gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi 

felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi 

különbségekre) 

TC1: A gazdasági teljesítmény növelése és a 

versenyképesség javítása elsősorban helyi és térségi 

erőforrásokra támaszkodva 

 
3. Energia- és erőforráshatékonyság növelése 

TC2: Településfejlesztés városi életminőség kialakítása 

TC4: Ökológiai fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás 

elleni küzdelem 

 

4. A társadalmi felzárkózási és népesedési 
kihívások kezelése 

TC3: Társadalmi szolgáltatások fejlesztése 

 

5. A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 

fejlesztések megvalósítása 

TC1: A gazdasági teljesítmény növelése és a 

versenyképesség javítása elsősorban helyi és térségi 

erőforrásokra támaszkodva 

TC2: Településfejlesztés városi életminőség kialakítása 

 

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: 

OFTK) négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében 

tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. 
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A OFTK specifikus célok közül a vastag betűvel kiemeltek esetében mutatható ki kapcsolat a 

Dévaványa ITS-ében meghatározott tematikus célokkal. 

Szakpolitikai célok: 

 Versenyképes, innovatív gazdaság 

 1. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-

feldolgozóipar fejlesztése 

 2. Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 3. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme 

Területi célok: 

 Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

 4: A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 5. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 6. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 7. Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

elősegítése 

 8. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

 

Az alábbi táblázat az egyes városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti 

kapcsolódásokat szemlélteti.  

 

32. táblázat: Az ITS tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti 
kapcsolódás 

ITS Tematikus célok Kapcsolódó OFTK specifikus cél 

TC1: Gazdasági teljesítmény növelése és a 

versenyképesség javítása 

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

4: A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

7: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

8: Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

TC2: Településfejlesztés városi életminőség 

kialakítása 

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

2: Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

6: Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

7: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 
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ITS Tematikus célok Kapcsolódó OFTK specifikus cél 

TC3: Társadalmi szolgáltatások fejlesztése 

2: Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

7: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

8: Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

TC4: Ökológiai fenntarthatóság erősítése, 

klímaváltozás elleni küzdelem 

3: Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, 
környezetünk védelme 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

6: Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 

A Magyarország Kormánya által 2013 márciusában elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégia (a továbbiakban: NFFK) dokumentum a 2012-2024-es időszakra vonatkozik és a 

fenntarthatóság felé való átmenet céljait és teendőit foglalja össze.  

A dokumentum – többek között – kimondja, hogy a benne foglalt „a magyar nemzet hosszú távú sikeres 

fennmaradását célzó alapelveket és stratégiai célkitűzéseket” a jogalkotásban – többek között a 

költségvetés elfogadásakor – és a szakpolitikai stratégia- és programalkotásban folyamatosan érvényre 

kell juttatni. Mindezek alapján szükséges az ország számára rendelkezésre álló hazai, vagy uniós 

fejlesztési források felhasználásának tervezésekor a NFFK elveit érvényesíteni. 

A NFFK célja mindemellett, hogy „hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a 

fenntarthatóságról. A fenntarthatóság ugyanis nem csak politikai és kormányzási kérdés; hanem az 

egyes személyeknek, családoknak, üzleti vállalkozásoknak, civil szerveződéseknek is olyan célokat, 

értékeket kell követniük, oly módon kell meghozni mindennapos döntéseiket és olyan 

kezdeményezésekbe kell belevágniuk, amelyek biztosíthatják a fenntartható társadalom elérését.” 

 

Az NFFK átfogó célja a folytonosan változó társadalmi – humán – gazdasági – természeti külső 

környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális 

adaptáció minőségi javítása. 

NFFK stratégiai fejlesztendő területei 

 Emberi erőforrás: demográfia, egészség, tudás, társadalmi kohézió 

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

 Természeti erőforrások: biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások, az embert érő 

környezeti terhelések csökkentése, nem megújuló természeti erőforrások 

 Gazdasági (fizikai) erőforrások: a vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás 

bővítése, költségvetési politika, életpálya-finanszírozás 

Stratégiai szinten az ITS minden célja tartalmaz az NFFK-hoz kapcsolódó elemeket, így jelen 

dokumentum és az NFFK közötti összhang megállapítható. 
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A stratégia átfogó célkitűzése: „Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének 

javítása.” A Nemzeti Vidékstratégia az alábbi alapelveket rögzíti: 

 Az állam közösségi és környezeti érdekeket érvényesítő szerepvállalása, átláthatóság; 

 Közösségi hasznosulás, méltányos elosztás; 

 Rendszerszemléletű megközelítés; 

 A helyi gazdaságra és a hálózati jellegű együttműködésekre építkezés; 

 Helyi közösségi részvétel, együttműködés; 

Vidékfejlesztési stratégia stratégiai célkitűzései 

a. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése; 

b. Sokszínű és életképes agrártermelés; 

c. Élelmezési és élelmiszerbiztonság; 

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

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

 

Stratégiai szinten jelen ITS minden célja tartalmaz a Vidékfejlesztési Stratégiához kapcsolódó 

elemeket, így jelen dokumentum és az NFFK közötti összhang megállapítható. 

 

A globális klímavédelmi kihívások, illetve a hosszú távon világviszonylatban csökkenő fosszilis 

energiatartalékok, és az értük folyó verseny tükrében a hosszú távú magyar Energiastratégia alapvető 

céljai pillérekbe foglalva – összhangban az európai uniós elvekkel – az alábbiak: 

 Energia ellátásbiztonság: hazánk földrajzi adottságaiból és a hagyományos energiahordozók 

versenyképesen kitermelhető készleteinek hiányából fakadóan az ellátásbiztonság hosszú távú 

fenntartása elsőbbséget élvező cél. 

 Versenyképesség növelése a hazai gazdaság hosszú távú versenyképességét az energia 

szektor a következőkkel tudja elősegíteni: 

- az EU egységes belső energiapiacába történő integrálódás; 

- a hangsúlyossá váló új ágazatok, különös tekintettel a megújuló energiaforrások 

hasznosítására, illetve az energiahatékonyság javítására és az azokhoz kapcsolódó a 

kutatás-fejlesztési tevékenységek; 

- a hazai készletek és erőforrások megfelelő kezelése. 

 Fenntarthatóság: a környezet és fejlődés ügyének összekapcsolásával biztosítható a folytonos 

szociális jólét, a jövő generációk igényeinek kielégítése, valamint természeti, társadalmi és 

kulturális értékeink megőrzése. Ennek értelmében a fenntartható energiagazdálkodásnak meg 

kell teremtenie környezeti (erőforrás hatékony, klíma semleges), társadalmi (biztonságos, 

elérhető, egészségre nem ártalmas) és gazdasági (költséghatékony) dimenziók közötti 

összhangot. 

 

Békés megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója egy átfogó és négy stratégiai 

célt jelöl ki. 
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Átfogó cél: 

Békésmegyében élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható gazdasági és 

társadalmi viszonyainak megteremtése, a foglalkoztatás javítása. 

Stratégiai célok: 

 Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés. 

 Térségspecifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein. 

 Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű térségei 

között. 

 Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív 

fenntartható továbbfejlesztése 

33. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a megyei operatív programok célrendszerhez történő 
kapcsolódás 

ITS Tematikus célok Megyei Területfejlesztési Koncepció Stratégiai célok 
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TC1: Gazdasági teljesítmény növelése és a 

versenyképesség javítása 

    

TC2: Településfejlesztés városi életminőség 

kialakítása 

    

TC3: Társadalmi szolgáltatások fejlesztése     

TC4: Ökológiai fenntarthatóság erősítése, 

klímaváltozás elleni küzdelem 

     

 

 Erős érintettség  

 Közepes érintettség  

 Gyenge érintettség  
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5.1.3 Illeszkedés a települési szintű rendezési, fejlesztési és egyéb ágazati dokumentumokhoz 

5.1.3.1 Településrendezésiterv 

Dévaványa Város képviselő-testülete a 204/2002.(IX.26.) Kt. határozattal fogadta  el a város 

településfejlesztési koncepcióját. A településfejlesztési koncepció készítésének idején, 2002 években 

még nem volt részletesen szabályozva a tartalmi előírás. 

Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2002. év folyamán a településszerkezeti 

tervet a 269/2002 (XI. 28.) Kt. határozatban fogadta el. 

A módosított településszerkezeti tervet az 454/2013.(XI.28.) Kt. határozatával fogadta el a képviselő-

testület. Ezt követően többször nem módosult a településszerkezeti terv. Egységes, összedolgozott 

szerkezeti tervlap nem készült. 

A településszerkezeti terv felülvizsgálatával közel egy időben készült el a Helyi Építési Szabályzat 

(HÉSZ) és a mellékletét képező szabályozási terv a teljes igazgatási területre. Ezt az 14/2013. (XI.29.) 

Kt. számú határozattal fogadta el Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

Az ITS-nek nem célja egy teljesen új fejlesztési tartalommal bíró dokumentum megalkotása, hanem, 

hogy a meglévő tervekre, célkitűzésekre építve szakmailag megalapozott, perspektivikus és egyben a 

támogatási feltételeknek megfelelő programdokumentum szülessen, mely alapot és támpontot jelenthet 

a Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához is. Az ITS kidolgozása során elsősorban a 

városrészek és azok funkcióinak azonosításakor építettünk a meglévő dokumentumokra, azon belül is a 

szabályozási tervlapokra. 

A településrendezési terv a települési terület-felhasználási egységek és övezeti előírások által szabja 

meg a város terület-felhasználási rendjét és szerkezetét, ezáltal pedig a fejlesztési elképzelések 

megvalósíthatóságát. A jelenlegi és a várható funkciók meghatározásakor az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. Kormányrendelet terület-

felhasználási egységekre vonatkozó szabályait is figyelembe vettük. 

A városrészi célok településrendezési tervhez való illeszkedését a fejlesztési elképzelések terület alapú 

megközelítése biztosítja. Minden városrészi célhoz konkrét fejlesztési elképzelések lettek 

hozzárendelve, amelyek meghatározható területi hatókörrel rendelkeznek. A szabályozási terv jelenlegi 

besorolásai és a tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges besorolások összevetése által 

került megállapításra, hogy az adott fejlesztési elképzelések a hatályos rendezési terv módosítását nem 

indokolják. 

Mindezek eredményeként az ITS tartalma összhangban van a rendezési tervvel. Az 

önkormányzat a jövőben is rugalmasan, az aktuális társadalmi és gazdasági folyamatokhoz 

illeszkedve fogja módosítani településfejlesztési és -rendezési dokumentumait, stratégiáit, 

terveit. 
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5.1.3.2 Gazdasági program 

Dévaványa Város 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Ciklusprogramját a 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 116 §-ban foglalt elvárások szerint készítette el. 

A Gazdasági Program meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az 

önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 

adottságok figyelembe vételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 

színvonalának javítását célozzák. 

A Gazdasági Program alapvetően a Polgármesteri Programnak megfelelően rögzíti témakörönként a 

fejlesztési elképzeléseket. A Programban megfogalmazott célkitűzések: 

Az önkormányzat településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik 

elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához, valamint általános fejlesztéséhez 

kapcsolódnak.  

A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület ciklusa 

alatt nőjön és ne csökkenjen. A szükségessé vált fejlesztéseket a képviselő-testületnek fel kell vállalnia 

melyeknek a finanszírozását zökkenőmentes működés mellett biztosítani kell. 

Településfejlesztési célok: 

 településrendezési terv aktualizálása és a rendezési tervben meghatározott egyes elképzelések 

megvalósítása, 

 új városháza és közösségi tér építése, 

 tornacsarnok építése, 

 iparterület fejlesztése, további üzemcsarnok építése, 

 egészségügyi ellátás szinten tartása, a szolgáltatások bővítése, 

 belterületi köz- és kerékpárutak karbantartása, fejlesztése,  

 járdák karbantartása, fejlesztése, 

 középületek, intézmények állapotának megfelelő színvonalon tartása, fejlesztése, 

környezetének rendezése, parkolók kialakítása,  

 szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, bővítése, 

 csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, fejlesztése, 

 egészséges ivóvízvezeték rendszer fejlesztése, 

 piactér felújítása, fedett piaci árusítóhely építése, 

 temető létesítményeinek felújítása, megközelítő utak építése,  

 önkormányzati ingatlanok erdősítése, pihenő parkká alakítása, további játszótér kialakítása,  

 a település összképének folyamatos városiassá alakítása, 

 turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása,  

 gyepmesteri telep kialakítása, 

 operatív programok nyújtotta lehetőségek kihasználása 

Ahogyan látszik, a programban részletesen megfogalmazott célok köszönnek vissza a jelenlegi 

ITS-ben oly módon, hogy átfogóbb, több részterületet átölelő megfogalmazást alkalmaztunk a 

tematikus és a városrészi céloknál egyaránt.  
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5.1.3.3 Dévaványa Környezetvédelmi Programja 

Dévaványa Város Környezetvédelmi Programja 2002-ben került kidolgozásra. A program általános 

célkitűzése a környezetminőség folyamatos javítása, mely a településen élők és környezetük 

harmonikus kapcsolatának kialakítását, a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét, valamint a 

fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását jelenti. 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia jövőképében megfogalmazódik az esztétikus és egészséges 

környezet víziója. Emellett külön középtávú tematikus célok között szerepel az épített és természeti 

környezet állapotának megóvása, fejlesztése, mely magában foglalja az ökológiai hálózat védelmét, a 

védett természeti területek megőrzését és a természeti területek fogyásának megállítását, a 

zöldfelületek rekultivációját, a káros környezeti hatások megelőzését és csökkentését. 

A program megvalósítása eszközei: 

 A tervezés – szabályozás – finanszírozás kérdései; 

 A program pénzügyi igényeinek meghatározása, a megvalósításban résztvevők költségviselése 

– forráslehetőségek feltárása; 

 A környezetvédelem helyi intézményrendszerének kialakítása, érdemi működése feltételeinek 

megteremtése; 

 Helyi környezetvédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése; 

 Környezetvédelmi oktatás, nevelés, információ helyi lehetőségei; 

 A környezetvédelemben a társadalmi részvétel helyi lehetőségeinek megteremtése; 

 Együttműködés a megyével a szomszédos településekkel, valamint a környezetvédelemben 

illetékes hatóságok; 

A környezeti hatások esetében kiemelt hangsúlyt kap: 

 A lakosság tudatformálása, motiválása és rendszeres tájékoztatása; 

 A civil szervezetek és egyéb társadalmi szervezetek tevékenységének erősítése, 

összehangolása; 

 A települési rendeletalkotásban a magyar és nemzetközi előírások érvényesítése; 

 A mezőgazdaság által okozott környezetterhelés csökkentése, és környezetkímélő művelési 

módok elterjesztése; 

 A közlekedési rendszerek fejlesztése; 

 Közüzemi csapadék- és szennyvízhálózattal való lefedettség növelése; 

 Üzemek legjobb technika, tiszta technológia és energiatakarékos működésének ösztönzése. 

A fejlesztések hatására csökkennek a környezeti ártalmak, javul a talaj, a levegő és a víz minősége, 

növekszik a jóléti-rekreációs célra hasznosított zöldfelületek aránya, összességében pedig javul a 

lakosság életminősége. 

A fentiek értelmében Dévaványa Környezetvédelmi Programja és az ITS összhangban áll 

egymással. 
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5.2 Belső összefüggések 

5.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata 

A célrendszer tervezése során elsődleges szempont az volt, hogy minden városrészben a városrész 
adottságaiból, lehetőségeiből és szükségleteiből indulva tervezzük meg a városrészi célokat. Egyrészt a 
városban minden városrészt külön elemeztünk, másrészt minden városrésznél megkerestük azokat a 
problémákat, kezelésre váró feladatokat, amelyeket az egyes városrészek esetében meg kell oldani, 
vagy valamilyen módon kezelni szükséges. 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában kitűzött célok a helyzetértékelésben beazonosított 
problémák megoldására, illetve lehetőségek kihasználására épülését az alábbi táblázat mutatja. 

 

Az ITS logikai összefüggései 

34. táblázat:A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai 

Városi szintű középtávú tematikus 
célok 

Gyengeségek/Veszélyek Erősségek/Lehetőségek 

TC1: Gazdasági teljesítmény 
növelése és a versenyképesség 
javítása 

 magas munkanélküliség 
 a gazdaság fejlesztéséhez 

szükséges tőke hiánya  
 alacsony vállalkozássűrűség  
 munkahelyteremtő vállalkozások 

hiánya  
 üzleti szolgáltatások hiánya  
 periférikus elhelyezkedés 
 az éghajlat szárazabbá válása 

veszélyezteti a gazdaságos és 
minőségi mezőgazdasági termelést 

 

 vonzó ipari környezet kialakítása  
 uniós pályázati lehetőségek 

kihasználása  
 gyógy- és vadásztúrizmus, 

szolgáltatásfejlesztése 
 környező településekkel való 

együttműködés a munkahelyteremtés 
/ foglalkoztatás terén 

 erdőgazdálkodásra alkalmas 
földterületek 

TC2: Településfejlesztés városi 
életminőség kialakítása 

 közigazgatási infrastruktúra elmaradott 
 felújításra szoruló utak  
 idős lakásállomány  
 a zöldfelületek jelentős részén nincs 

kialakított közösségi tér 
 sportcsarnok hiánya 
 orvosi és szakorvosi rendelők 

felújítása 
 alapellátási intézmény férőhelyhiánya 

 
 

 új közigazgatási infrastruktúra 
megépítése 

 egészséges, tiszta környezet  
 jó megközelíthetőség  
 települési szennyvízkezelés megoldott  
 sportlétesítmények rekreációs és 

turisztikai célú hasznosítása  
 megfelelően kiépített infrastruktúra  
 kerékpárút hálózat kiépítése 

folyamatos 
 zöldfelületek növelése a közösségi 

tereken 
 a város arculatához illeszkedő 

beépítések történnek  
 nő a magánerős építkezések és 

felújítások száma  
 országosan védetté nyilvánított 

épületek száma nő 

TC3: Társadalmi szolgáltatások 
fejlesztése 

 szegregációs folyamatok 
felerősödhetnek 

 hátrányos helyzetű lakosság 
arányának növekedése  

 alacsony képzettségei színvonal (mind 
alap, mind közép, mind felsőfok 
tekintetében) 

 jelentős számú aktív civil szervezet 
működik a településen  

 tájképi és kulturális szempontból 
értékes emlékek, épületek, tájképek  

 közösségi intézmények fejlesztésével 
a település népességmegtartó-
erejének növelése  
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 alacsony komfortfokozatú lakások 
száma magas 

 környező településekkel való 
együttműködés a munkahelyteremtés 
/ foglalkoztatás terén  

 egészséges, tiszta környezet  
 sportlétesítmények rekreációs és 

turisztikai célú hasznosítása  
 csatlakozás tematikus turisztikai 

útvonalakhoz, csomagokhoz  
 növekvő rekreációs igények 

kielégítése 

TC4: Ökológiai fenntarthatóság 
erősítése, klímaváltozás elleni 
küzdelem 

 csapadékvíz hálózat rekonstrukciója 
 leromlott állapotú szennyvíztelep 
 megújuló energiák használata 

rendkívül alacsony 

 közintézmények energetikai 
fejlesztése 

 megújuló energia ellátás elterjesztése  
 termálvíz hasznosítása 
 napenergia hasznosítása 

 

 

Mint látható tehát a fenti táblázatból, a városban számba vett főbb problémák többségével 

kapcsolatosan az ITS megfogalmaz beavatkozásokat. Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy a 

megfogalmazott beavatkozásokat milyen módon, egymással milyen viszonyban valósítják meg. A nem 

megfelelő megvalósítás ugyanis konfliktusokat okoz. Az ITS-ben önmagában is óhatatlanul be van 

építve néhány belső konfliktus, amelyre előre készülni kell:  

 A közműépítések, útépítések, járdaépítések iránt nagyon nagy a kereslet. Minden igényt 

kielégíteni nem lehet. Olyan preferenciarendszert célszerű kidolgozni, amelyhez a lakosság 

kapcsolódni tud, világossá válik, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy utca 

a programban részt vegyen (pl. köz és magánszolgáltatások gyakorisága, benépesültség, lakók 

összefogása a megfelelő szabályozási szélesség biztosítása érdekében). 

 A város legfontosabb problémái közül az ITS célrendszere legerősebben a népességfogyás 

mérséklését célozza közvetlen és közvetett módon, több tematikus célon keresztül: a 

foglalkoztatási, megélhetési lehetőségek biztosítása és javítása mellett, az élhető 

lakókörnyezeti feltételek megteremtésével, a városban elérhető szolgáltatási és 

programlehetőségek bővítésével. Ezen túl hangsúlyos a még kihasználatlan turisztikai potenciál 

fokozottabb hasznosítása és bevonása a város gazdasági életébe. A célok között a problémák 

mérséklése szempontjából egyaránt fontos a gazdaságfejlesztés és a társadalmi kohézió, helyi 

identitás erősítése; továbbá a város épített és természeti környezetének megóvása, ehhez 

kapcsolódó fejlesztések megvalósítása. 

 Az ITS megvalósításában erősen épít a magánerő bevonására. A vállalkozások esetében 

joggal feltételezhető, hogy a tulajdonosok el tudják dönteni, milyen mértékű anyagi kockázatot 

vállalnak. A többlakásos lakóépület felújítások esetében azonban különösen tekintettel kell lenni 

a lakosság terhelhetőségére, mert a többség döntése kötelezettséget ró a kisebbségre. Olyan 

megoldásokat célszerű keresni, amelyek a beavatkozásból származó megtakarítás 

segítségével finanszírozzák magát a beavatkozást.  

 A 2014-2020-as időszakban elsősorban az energetikával kapcsolatosan igényelhető forrás 

épület felújításra. Egy épület komplex felújításának azonban csak egy része az energetikai 

paraméter. Az energetikai beavatkozásokkal párhuzamosan tehát kiegészítő forrásokat kell 
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találni ahhoz, hogy ahol feltétlenül szükséges, nagyobb mélységű beavatkozások is 

megvalósulhassanak (pl. közintézmények esetében).  

 

5.2.2 A célok logikai összefüggései 

A tematikus és a területi célok koherens rendszerben, egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia 

célrendszerének megvalósításához és a jövőkép eléréséhez. A célrendszertérbeli 

hatásmechanizmusának feltárásával lehetővé válik a kedvező folyamatok felerősítése, illetve az 

esetleges negatív hatások megelőzése is. 

 

 A „TC1 -Gazdasági teljesítmény növelése és a versenyképesség javítása” célkitűzéshez 

kapcsolódó beavatkozásokat fizikailag elsősorban az ipari-gazdasági funkciójú területen (V4.), 

illetve a belvárosban (V1.) célszerű megvalósítani, ami egyfelől hozzájárulhat vállalkozások 

betelepüléséhez – javítva a település egészének munkaerő-piaci mutatóit, másfelől belső 

mobilitást, járulékosan pedig környezetszennyezést generálhat a fogalmasabb utak mentén 

más városrészekben is. A gazdaságfejlesztés esetében figyelmet kell fordítani arra, hogy 

minimalizálni lehessen más funkciókat – elkerülendő az esetleges konfliktusokat. 

 A közszolgáltatások „TC2- Településfejlesztés városi életminőség kialakítása” többsége a 

belvárosban (V1.) található, így ezek a célok egyértelműen hatnak egymásra, de közvetett 

módon a város egészére, mivel a közszolgáltatásokat a város, illetve a mikrotérség lakossága 

igénybe veszi. A fejlesztéseket úgy kell végrehajtani, hogy hosszú távon egy egységes, nagy 

kiterjedésű városközponti terület jöjjön létre. 

 A TC2 -Településfejlesztés városi életminőség kialakítása hatása – különböző módon és 

eltérő mértékben – a város teljes területére kiterjed: jelenthet komplex városrehabilitációs 

beavatkozásokat vagy csak pontszerű/vonalas fejlesztéseket is. 

 A kultúra, rekreáció és kohézió hármasát magában foglaló cél „TC3 - Társadalmi 

szolgáltatások fejlesztése”csak annyiban térhez kötött, hogy minden városrészben szükség 

lehet megfelelő közösségi terek kialakítására, amelyek hatásai azonban elsősorban a város 

népességmegtartó erejében érzékelhetőek. 

 A „TC4 -Ökológiai fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás elleni küzdelem” lakóövezeti 

fejlesztések – a közmű- és közszolgáltatási beavatkozások kivételével – többnyire természetes 

ingatlanpiaci folyamatok eredményeként fognak végbemenni. 

Mivel a fejlesztések hosszú távon a város teljes területét érintik, ezért a célok teljesülése nem idézi elő 

sem hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő szegregátumok kialakulását, sem zárványok 

közbeékelődését. 

 

35. táblázat: Célok logikai összefüggései 

ITS Tematikus célok Kapcsolódó OFTK specifikus cél 

TC1: Gazdasági teljesítmény növelése és a 

versenyképesség javítása 

1:Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az 
élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése 
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ITS Tematikus célok Kapcsolódó OFTK specifikus cél 

4: A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

7: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

8: Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

 

TC2: Településfejlesztés városi életminőség 

kialakítása 

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

2: Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

6: Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

7: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

TC3: Társadalmi szolgáltatások fejlesztése 

2: Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- 
és sportgazdaság 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

7: Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzés elősegítése 

8: Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

TC4: Ökológiai fenntarthatóság erősítése, 

klímaváltozás elleni küzdelem 

3: Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, 
környezetünk védelme 

5: Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

6: Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 

5.2.3. A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az 

önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők jelentős 

része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként jelentkezik. A 

legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd részletesen a 6. „A 

stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben.  

A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél 

támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi 

kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására koncentráló, 

kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során megkezdődik, és a 

végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik ki. A partnerségi 

kérdéseket a 7.4 „A partnerség biztosítása az ITS készítése és magvalósítása során” című 

fejezet fejti ki. 

 Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív feladatok 

számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív 
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munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka annak, 

hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal megszülessenek, és a 

döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a 

megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 7.4 „A partnerség biztosítása az 

ITS készítése és magvalósítása során” tárgyalja. 

 Nyomon követés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő 

alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is 

lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez 

monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a 

megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő 

intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 7.5 „Monitoring rendszer 

kialakítása” című fejezet tartalmazza. 

 Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyiforrások 

megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek 

elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi 

lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának 

körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 3.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint a 

3.6 „Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet 

tartalmazza. 

5.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása 

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

 minél nagyobb mértékben és integrált módon reagáljanak a helyzetelemzésben feltárt 

problémákra, hiányosságokra, 

 egyértelműen hozzájáruljanak a települési szintű és a magasabb rangú (megyei, országos, EU-

s) célkitűzések eléréséhez, 

 integrált szemléletűek legyenek és kölcsönhatásuk pozitív eredményt mutasson – ezek 

kerülnek bemutatásra az alábbiakban. 

 

A gazdasági jellegű fejlesztések – legyen szó akár infrastrukturális, akár soft jellegű beavatkozásokról – 

elsősorban a TC1. célhoz kapcsolódnak (pl.: szabadon álló ipari területek fejlesztése) 

Az akcióterületi fejlesztések komplex beavatkozásokat foglalnak magukban, közvetett vagy közvetlen 

módon az összes cél eléréshez hozzájárulhatnak – különböző mértékben (pl. a belváros megújítása 

vagy a sport és rekreációs akcióterület leginkább a TC2. célhoz). 

A tervezett közlekedési fejlesztések a legtöbb projekt esetében hozzájárulnak a hatásosság 

növeléséhez – például: 

 a belterületi út és a kerékpárútfejlesztés hozzájárul a város javuló környezeti állapotához; 

 a Dévaványa – Gyomaendrőd és Dévaványa – Körösladány közötti közútfejlesztések javítják a 

város külső megközelíthetőségét, így eredményesebbé teheti a munkahelyteremtésre irányuló 

beavatkozásokat 
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A helyi társadalmi kohézió erősítésére irányuló beavatkozások közvetett módon szinte az összes többi 

projektre hatással vannak, hiszen a népességmegtartó erő növelésével egyaránt biztosítható a város 

által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet és a gazdasági szereplők számára rendelkezésre álló 

munkaerő-kínálat. 

A fentiek értelmében a tervezett beavatkozások közötti szinergikus hatásmechanizmus 

egyértelműen igazolható, negatív hatások vagy gátló kapcsolatok nem prognosztizálhatók. 

6. A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 
 

2014-2020 között számos olyan új elem jelent meg, melyek a városok fejlesztési programjainak 

megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az indikátorok határozottabb számon kérhetősége, a 

forrásfelhasználás tematikus koncentrációja egyértelműen a kockázatelemzés és kockázatkezelés 

jelentőségét növelik. A következő fejezetben fel kívánjuk mérni az alábbi tényezőkből fakadó, az eddig 

beazonosított, illetve a jövőben projektgenerálás keretében beazonosítani tervezett fejlesztési projektek 

megvalósítását, továbbá a jelen városfejlesztési stratégia és az ebben rögzített indikátorok teljesülését 

veszélyeztető kockázatokat. 

A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma 

specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg az 

egyes kockázati elemek kezelésére. 

A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Dévaványa integrált 

településfejlesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat azonosíthatjuk 

be: 

Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): a stratégia megvalósítása kapcsán 

további kockázati tényező a társadalmi hasznosság megfelelő kommunikációjának elmaradása, az 

esetleges érintett érdekcsoportok ellenállása a tervezett beruházás kapcsán. 

A kockázatok felmérését követően egy rövid kockázatkezelési stratégia elkészítése javasolt, mely a 

jellemző kockázati tényezőkhöz egy valószínűségi mutatót (magas; közepes; alacsony), valamint egy 

hatás mutatót (jelentős; közepes; alacsony) rendel. Az egyes felsorolt kockázati tényezőkhöz röviden 

felvázolásra kerül a kezelés módja, nevesítésre kerülnek a szükséges beavatkozások is. 

Jogi-jogszabályi és intézményi keretekből adódó kockázati tényezők: kapcsolódó jogszabályi 

környezet, de ugyanígy egyértelműen kiemelendő itt a közbeszerzési törvény, mint kockázati tényező, 

valamint a szűk intézményi kapacitásból adódó problémák (megfelelően képzett humán erőforrás 

rendelkezésre állása stb.) 

Pénzügyi-gazdasági kockázati tényezők: az elégtelen finanszírozásból, a bizonytalan 

makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes támogatási konstrukciók specifikus 

jellemzői, továbbá a saját forrás előteremtésének kockázata említhető meg. Kockázati tényezőként 

jelenik meg az utófinanszírozás következményeként a cash-flow biztosításának kérdése is. 

Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezési kockázat, meghibásodás, technikai károk): itt 

említhetők meg az egyes projektek megvalósítása során felmerülő specifikus kockázati elemek, mint 
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például az építési szabványok, vagy a magyartól eltérő nemzetközi technológiai szabványok kérdése, 

de relevánsnak tekinthető a kivitelezés ütemezése és az esetleges időbeli csúszásokból eredeztethető 

kockázati elemek. 

 

36. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Kockázat megnevezése 

Valószínűség 
(magas; 
közepes; 
alacsony) 

Hatás mértéke 
(jelentős; 
közepes; 
alacsony) 

Kockázatkezelés módja 
(kockázat és eszközök 

összekapcsolása) 

Társadalmi kockázat 

Lakossági ellenállás, negatív 
közvélemény  

közepes közepes 

Magas szintű partnerség biztosítása a 
tervezés, a megvalósítás és a fenntartás 
során egyaránt  
Folyamatos kommunikáció a lakossággal, 
helyi fórumok szervezése  

Versenytársak nagymértékű 
megerősödése  

alacsony közepes 

Potenciális versenytársak tervezett 
fejlesztéseinek nyomon követése 
Térségi szintű összefogás a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében  
Hatékony lobbitevékenység  
A város komparatív versenyelőnyeinek 
azonosítása és kiaknázása  
Egyedi arculat kialakítása  

Állami hatáskörbe tartozó 
fejlesztések elmaradása, 
jelentős csúszása  

közepes magas 

Alternatív megoldások és eszközök 
alkalmazása a város fejlődése érdekében  
Térségi szintű összefogás a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében  
Hatékony lobbitevékenység  

Növekvő különbségek és 
részleges ellenérdekek 
esetleges felmerülése a 
járásközpont és a járás többi 
települése között  

alacsony közepes 
Térségi szintű összefogás a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében  

Intézményi kockázat 

A megvalósításhoz szükséges 
szakemberek hiánya  

alacsony közepes Megfelelő szakmai háttér biztosítása  

Az indikátorok teljesítése nem 
lehetséges  

alacsony jelentős 
Teljesíthető és mérhető indikátorok 
meghatározása  

A fejlesztési programokhoz 
szükséges befektetők, 
partnerek hiánya  

közepes közepes 
Megfelelő marketing és promóciós 
tevékenységek, a befektetési lehetőségek 
kapcsán  

Közbeszerzési eljárások 
elhúzódása, sikertelensége  

közepes közepes 

Az eljárásrend szigorú betartása minden 
érintett részéről  
A közbeszerzési dokumentumok megfelelő 
szakmai előkészítettségének biztosítása  
Közbeszerzési szakértő alkalmazása  

Jogi kockázat 

A jogszabályi környezet 
kedvezőtlen irányú változása  

magas jelentős 

A jogszabályi változások folyamatos 
figyelemmel kísérése  
Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó 
jogszabályi körülményekhez  
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Hatósági dokumentumok 
hiánya, késése  

közepes közepes 

A hatsági dokumentumok ügyintézési 
időkereteinek figyelembe vétele  
Esetleges késésre, csúszásra előre 
felkészülés már az előkészítés során  

Pénzügyi – gazdasági kockázat 

Saját forrás előteremtésének 
nehézségei  

közepes jelentős Alternatív forráslehetőségek felkutatása  

Hazai és európai uniós 
fejlesztési források 
elmaradása  

alacsony / 
közepes 

jelentős 

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

A fejlesztések megvalósítási 
költsége jóval meghaladja a 
tervezett mértéket  

közepes közepes 
Részletes projekttervek, átgondolt műszaki 
tervek, költségvetések készítése  
Tartalékkeret meghatározása  

Az érintett létesítmények 
fenntartási költségei 
emelkedése  

közepes közepes 

Korszerű, hatékony technológiák 
alkalmazása  
Költség-haszon elemzés előzetes 
elvégzése  

Műszaki kockázat 

Előre nem látható műszaki 
problémák  

magas jelentős 
Részletes tanulmánytervek készítése, 
alapos helyzetfelmérés  

Nem megfelelő műszaki 
tervek vagy kivitelezés  

alacsony közepes 

A tervezők és kivitelezők kiválasztása 
során kiemelt figyelem fordítása a szakmai 
alkalmasság, megfelelő referenciák 
meglétére  

Többletmunka felmerülése  közepes közepes 
Esetleges többletmunkára felkészülés már 
az előkészítés során  

Kivitelezés csúszása  közepes közepes 
Reális ütemterv összeállítása  
Kötbér alkalmazása  

 

 

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a kockázat bekövetkezése esetén az egyes célok milyen módon érintettek. 

 

37. táblázat: A célok érintettsége a kockázatok által 

Kockázat megnevezése 
TC 1. A 

gazdasági 
teljesítmény  

TC 2. Vonzó 
városi 

életminőség  

TC 3. 
Társadalmi 
integráció  

TC 4. 
Ökológiai 

fenntartható
ság  

Lakossági ellenállás, negatív közvélemény      

Versenytársak nagymértékű megerősödése      

Állami hatáskörbe tartozó fejlesztések 
elmaradása, jelentős csúszása  

    

Növekvő különbségek és részleges 
ellenérdekek esetleges felmerülése a 
járásközpont és a járás többi települése 
között  

    

A megvalósításhoz szükséges szakemberek 
hiánya  

    

Az indikátorok teljesítése nem lehetséges      

A fejlesztési programokhoz szükséges 
befektetők, partnerek hiánya  

    

Közbeszerzési eljárások elhúzódása,     
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 Erős érintettség  

 Közepes érintettség  

 Gyenge érintettség  

 
A táblázat alapján kijelenthetjük, hogy jellemzően közepes és jelentős kockázatú tényezők hatnak a 

stratégia megvalósulására. Dévaványa Város Önkormányzatának különösen fontos felkészülnie a 

jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változására, a közbeszerzési eljárásokból adódó 

esetleges kockázatokra, továbbá a finanszírozás alternatív lehetőségeire.  

A projektek megvalósítása során az előre nem látható műszaki problémák, továbbá a nem kielégítő 

partnerségi folyamatokból adódó helyi konfliktusok jelentkezhetnek még kritikus kockázati elemként. 

 

7. A megvalósítás eszközei és nyomon követése 

7.1A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati 
tevékenységek 

 

Dévaványa város önkormányzata középtávú stratégiájában a beruházási tevékenységeken felül 

megfogalmazott olyan nem beruházási, soft típusú tevékenységeket, amelyek a közszolgáltatások 

minősége színvonalának emeléséhez elengedhetetlenek (pl. oktatási, foglalkoztatási programok, a 

szociális ellátásra vonatkozó elképzelések, társadalmi befogadást segítő programok).  

Jelen fejezet nem a fenti tevékenységeket kívánja bemutatni, mert azt a stratégiai tervezés szerves 

részének tekinti, hanem azon tevékenységeket foglalja össze, amelyek elsősorban a stratégiai 

programok megvalósításához szükséges kiegészítő tevékenységek, a megvalósítás módját határozzák 

meg.  

sikertelensége  

A jogszabályi környezet kedvezőtlen irányú 
változása  

    

Hatósági dokumentumok hiánya, késése      

Saját forrás előteremtésének nehézségei      

Hazai és európai uniós fejlesztési források 
elmaradása  

    

A fejlesztések megvalósítási költsége jóval 
meghaladja a tervezett mértéket  

    

Az érintett létesítmények fenntartási 
költségei emelkedése  

    

Előre nem látható műszaki problémák      

Nem megfelelő műszaki tervek vagy 
kivitelezés  

    

Többletmunka felmerülése      

Kivitelezés csúszása      
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 A város pozícionálása szempontjából (mind gazdaságfejlesztési, mind turisztikaifunkciókat 

illetően) kiemelt fontossággal bír a város – és térségmarketing: pl. Vadász turisztikai brand 

építése, a Körös-Maros Nemzeti Parkban rejlő turisztikai lehetőségek kihasználása, vásárokon, 

fesztiválokon, kiállításokon való megjelenés.  

 Azokon a területeken, ahol koncentrálódnak a közösségi funkciók (pl. Belváros, Sport és 

rekreációs terület), nem elegendő a felújított infrastruktúrát létrehozni. A térség akkor telik meg 

könnyebben élettel, ha „Főtér program” jelleggel erős koordinációban alakulnak ki a 

szolgáltatások: pl. nyitvatartások koordinálása, portálok összehangolása, közös események 

szervezése, helyiségbérleti díjszabás kialakítása, teraszok kialakításának koordinált szabályai 

stb.   

 Ahogyan azt korábban is hangsúlyozta az ITS, az önkormányzat nem az egyetlen letéteményese 

a városfejlesztési stratégiának, de kiemelt szerepe van a szereplők koordinációjában, az érdekek 

kiegyensúlyozásában. A hálózatépítés, a folyamatos kommunikáció, az érintettek számára 

kommunikációs felületek biztosítása mind olyan lehetőségeket és kapcsolódási pontokat hoz 

létre, amelyek gazdagítják a fejlesztési elképzelések megfogalmazását, megvalósítását.  

 A hálózatépítési, koordinációs tevékenységekhez hasonló, de intenzívebb tevékenységet jelent a 

legfontosabb partnerekkel szorosabb együttműködések kialakítása, a meglévők erősítése, 

rendszerszerűvé tétele. Ennek legfontosabb területei:  

- a gazdasági szereplőkkel való együttműködés, mely különösen a mezőgazdaság, a 

helyi termelőüzemek területén bír stratégiai fontossággal, ahol az önkormányzat valódi 

integrátor szerepkör betöltését kívánja elérni.  

- az állami közszolgáltatásokat biztosító szervezetekkel való együttműködés (pl. 

kormányhivatal, munkaügyi központ, tankerület), melyek a város számára stratégiai 

fontosságú ágazatokat működtetik. 

 Ez egyben nagyfokú proaktív fellépést is kíván az önkormányzattól, annak érdekében, hogy a 

számára stratégiai fontosságú kérdésekben, területeken (mint gazdaságfejlesztés, oktatás, 

foglalkoztatás) a külső szereplők tevékenységei összhangba kerüljenek az önkormányzat által 

kívánatos iránnyal, illetve hogy az önkormányzat képes legyen a külső szereplők felől érkező 

igények befogadására, az érdekek artikulálására, és adott esetben megfelelő lépéseket tudjon 

tenni azok kielégítésére.       

 Ugyancsak a fejlesztési elképzelések magasabb szintű megvalósítását eredményezi a 

megoldásokkal kapcsolatos tudatosság kialakítása a lakosságban. Igaz ez a környezetvédelem, 

környezettudatosság területére, de igaz az egyéb társadalmi problémákkal való azonosulásra, a 

szolidaritás kialakítására. Az önkormányzat ebbéli tevékenységében az oktatási-nevelési 

intézmények, civil szervezetek, egyházak hatékony partnerek lehetnek. 

 

Tudatos ingatlangazdálkodás 

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során felszabaduló 

kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló kapacitás lehet többek között 

egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli ingatlan, amelyben teret lehet engedni annak 

közösségi- vagy civil szervezetek által történő időleges hasznosítására (pl. az eladás vagy felújítás 
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megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon célszerű a folyamatosan használaton kívüli, az 

önkormányzat tevékenysége szempontjából funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása.  

Az önkormányzatnak a tulajdonában álló ingatlanokat céljai és feladatai megvalósításához 

alkalmazható eszközöknek kell tekintenie. Ennek tükrében lehetősége van eladói és szabályozói 

pozíciójával élve – de nem visszaélve – bizonyos ingatlanok eladását vagy hasznosításba adását olyan 

feltételekhez kötni, amelyek az önkormányzat által ellátandó feladatok megvalósítását garantálják (pl. 

játszótér építése a beruházó által használatba vett területen vagy más közterületen).  

 

Foglalkoztatáspolitikai és gazdaságfejlesztési eszközök 

Az önkormányzat több olyan projekt megvalósítását is tervezi, amelyek átfogó célja a helyi munkaerő-

piaci stabilitás biztosítása. Ilyenek például a humánerőforrás-térkép, a kkv-k közötti együttműködés 

javítása vagy a foglalkoztatási paktum. Az alábbi tevékenységek különösen fontosak: 

 helyi vállalkozók tájékoztatása a lehetséges pályázati forrásokról, 

 közös projektek megvalósítása, helyi vállalkozások bevonása az önkormányzat által tervezett 

projektekbe, 

 vállalkozói együttműködések létrejöttének segítése, 

 intenzív befektetés-ösztönzés a magánszféra fejlesztőinek elérése és megszólítása 

érdekében. 

Ezek alapvetően nem tekinthetők beruházási jellegű tevékenységeknek, így szerepeltetésük itt is 

indokolt.  

7.2 Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti keretei 

7.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szabályozásának 

megfelelve Dévaványa városban a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos döntési 

jogkörrel az önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik. Az önkormányzat feladata a város térbeli és 

gazdasági fejlődését is nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosításának kezdeményezése, jóváhagyása. Az önkormányzat képviselő-testülete 

az általa megalkotott rendeletek és határozatok révén dönt a fenti célok megvalósítása érdekében a 

rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, elosztásáról, az egyes pályázatokhoz szükséges önerő 

biztosításáról. A képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselő-

testület különböző bizottságai is. 

A szervezeti kereten belül egyértelműen elkülönül a stratégia operatív munkájában résztvevőinek és a 

döntésért felelőseknek a köre. Azokban az esetekben, ahol az Önkormányzat a pályázó, a döntéseket 

közvetlenül a képviselő-testület hozza meg. 

 

Amennyiben a pályázó önkormányzati intézmény, ott a döntés joga lehet közvetlenül a képviselő-

testületé vagy az intézményi költségvetés jóváhagyásán keresztül gyakorolja a döntési jogát. 
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Intézményi pályázó esetében az említett irodák segíthetik az operatív munkát, de a legtöbb ilyen 

esetben az adott intézmény munkatársai felelősek az operatív munkáért. 

 

 

 

3. ábra: Dévaványa Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése 

 
Forrás: www.devavanya.hu (SZMSZ) 

 

A Hivatal jelenleg maximális engedélyezett létszáma 28 fő. Ugyanakkor az ellátandó feladatok 

mennyisége gyakran már ma is meghaladják a közvetlen munkaidő kereteit, így gyakran szükséges a 

többletmunka. A Hivatal munkatársai zömében felsőfokú, az ágazati alkalmazási feltételeknek megfelelő 

szakirányú (műszaki, pénzügyi, jogi) végzettséggel és több éves tapasztalattal, szaktudással 

rendelkeznek.  

A városfejlesztési programok operatív megvalósítása – tehát az operatív menedzsment – a műszaki 

iroda és a gazdálkodási iroda kijelölt szakembereinek feladata, melyek hatáskörébe az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának ügyrendje szerint a városfejlesztési feladatok tartoznak. A 

település-fejlesztési mellett, a bizottságokhoz hasonlóan, a többi iroda is közreműködik valamilyen 

formában a városfejlesztési tevékenységekben, azok megvalósításában. 

A szükséges humánerőforrás tekintetében elsődleges szempont, hogy a fejlesztések lebonyolítását 

koordináló projektmenedzsment-szervezetet olyan tapasztalt szakemberek alkossák, akik széleskörű 

projektmenedzsment ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek. A városfejlesztési projektek 

megvalósításához legalább 1-1 fő pénzügyi, műszaki, településfejlesztési és jogi szakemberre van 

szükség, akik esetében a megfelelő végzettség mellett a releváns szakmai tapasztalat is alapvető 

elvárás.  

38. táblázat: A városfejlesztésben résztvevők kompetenciái és feladatai 

Városfejlesztésben résztvevők Feladatkörök kompetenciák 
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Stratégiai 

döntéshozók 

Képviselő testület A városfejlesztés általános irányvonalainak 

meghatározása, befektetés-ösztönzés 

Bizottságok Véleményezési, kezdeményezési, javaslattételi, 

közreműködési és/vagy felügyeletei jogkör saját 

szakterületükön, stratégiai tervezés  

Operatív 

megvalósítók 

Műszaki Iroda Döntés-előkészítés, városfejlesztési programok 

operatív megvalósítása:  

 pályázati források feltárása 

 projekt-generálás 

 projektmenedzsment 

 a fejlesztések pénzügyi egyensúlyának biztosítása 

 tájékoztatás, nyilvánosság 

Gazdálkodási Iroda 

Külső partnerek  jogi és közbeszerzési szolgáltatások 

 tervezési feladatok 

 műszaki ellenőri tevékenységek 

Fenntartásban 

közreműködők 

Önkormányzati szervezetek Közterület-fenntartás, közvilágítás, városi vízellátás, 

vagyongazdálkodás, ingatlanfejlesztés, városmarketing 

 

Egy nagy volumenű projekt menedzselése Dévaványa Város Önkormányzat apparátusa számára 

jelentős többlet feladatokat jelenthet. A megfelelő szakmai tapasztalattal és kompetenciákkal 

rendelkező humánerőforrást – eseti jelleggel – a város és a projekt eredményes megvalósítása 

érdekében külső szakértők igénybevételével szükséges biztosítani.  

Ebben a szervezeti struktúrában 2015 óta Dévaványa Város Önkormányzata és intézményei közel két 

milliárd forint összegben nyertek európai uniós és hazai finanszírozású pályázatokat: 

 TOP lekötött keret: 1.571.493.610,- Ft. 

 EFOP lekötött keret: 257.207.110,- Ft. 

 KEHOP lekötött keret: 11.208.799,- Ft 

 VP lekötött keret: 56.553.579,- Ft. 

 Hazai finanszírozású lekötött keret:  

A projektek eredményes megvalósítása bizonyítja a jelenlegi szervezeti felépítés és működési 

mechanizmus hatékonyságát. 

 

7.3 Településközi koordináció mechanizmusai 

Megyei szinten a településközi koordinációban Békés Megye Önkormányzata játszik kiemelkedő 

szerepet, mivel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezése és részben a 

megvalósítása is e szervezet hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy a megye számára rendelkezésre álló 

forráskeretet hatékonyan, ésszerűen és maradéktalanul fel lehessen használni, elengedhetetlen a 

partnerség a megyei önkormányzat és a települések között.  

Az ITS, illetve az ahhoz kapcsolódó projektelképzelések településközi koordinációja elsődlegesen 

mikrotérségi, kistérségi, illetve járási szinten valósul meg. Különösen fontos az együttműködés 

Szeghalommal és Gyomaendrőddel.  
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A koordináció megvalósulásának alapvető célja, hogy a szomszédos települések összehangolják a 

fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal elősegítsék az egymást erősítő hatások érvényesülését, 

megakadályozzák a pontszerű, elszigetelt fejlődést.Dévaványa Város Önkormányzata különösen 

érdekelt ebben, hiszen ha nagy a fejlettségbeli kontraszt a város és környéke között, akkor az 

negatívan befolyásolhatja a város egészének gazdasági-társadalmi fejlődését.  

A város és a környező települések közötti szoros egymásrautaltság és az együttműködési javaslatok 

alapja az erősségeket építeni és a gyengeségeket megszüntetni kívánó gondolkodásmód és a 

funkciók ésszerű megosztása. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint a város és környéke 

közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció) megelőzéséhez tehát nemcsak Dévaványa, 

hanem a környező települések fejlesztési igényeit is pontosan ismerni kell. Ennek érdekében az 

Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása során a város törekedett arra, hogy problémáit és 

szükségleteit a térség adottságaiból adódó szerepkörét figyelembe véve fogalmazza meg. 

Lehetséges együttműködési területek:  

 térségi turisztikai kínálat kialakítása,  

 közös befektetés-ösztönzési tevékenység,  

 térségi kerékpárút-hálózat létrehozása,  

 közfeladatok, közszolgáltatások közös ellátása.  

Az önkormányzati szervezetekben jelentős projektmenedzsment tudás halmozódott fel ahhoz, hogy az 

érintett települések fejlesztési elképzeléseit koordinálni tudják. Ehhez szükséges  

 a térségi szinten megjelenő projektjavaslatok pontos számbavétele,  

 a folyamatos egyeztetés és tájékoztatás a tervezett fejlesztésekről,  

 a megvalósítást befolyásoló tényezők nyomon követése,  

 a fejlesztések megvalósításának évenkénti felülvizsgálata,  

 valamint az észrevételek beépítése a települések és a térség stratégiai fejlesztési 

dokumentumaiba.  

Kiemelt jelentőséggel bírnak a közlekedési feltételek javítására irányuló fejlesztési elképzelések. A 

felmerülő igények között a közúti fejlesztések mellett megjelennek a közösségi közlekedést, valamint a 

kerékpárút-hálózatot érintő fejlesztések is.  

A településközi koordináció a tervezésen túl az ITS megvalósítási szakaszában is érvényesül, 

egyeztetésre kerülnek a települések közötti együttműködések lehetséges területei. 

7.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során 

Dévaványa Város Önkormányzata 2018. évben elkészítette a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a 

város fenntartható városfejlesztési programjának – integrált településfejlesztési stratégiájának – 

társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét. 

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a tervezési 

folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek megismerésérére, 

másrészt nagymértékben elősegíti az ITS társadalmi elfogadtatását az, hogy a partnerek már a 

tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak.  
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Dévaványa Város partnerségi terve a következő jogszabályi feltételek, valamint útmutatók figyelembe 

vételével került kidolgozásra: 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátosjogintézményekről 

 Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. December 11.) 

 Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 

Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 

2009. január28.) 

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a tervezési 

folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek megismerésérére, 

másrészt lényeges szerepe van az elkészülő (településfejlesztési koncepció és) integrált 

településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés során 

széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. 

A partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak része, hanem kerete a tervező munkának. A 

partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, 

megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 

A partnerség szerepe az egyes szakaszokban: 

 Tervezés: A városfejlesztési dokumentumok kidolgozása széleskörű partnerség keretében 

valósul meg. A partnerek szerepe a tervek megismerésén, véleményezésén, jóváhagyásán túl 

aktív részvételükre is kiterjed. 

 Megvalósítás: A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósítás során a projektek 

előkészítésében és megvalósításában is. 

 Fenntartás: A partnerség a fenntartási időszakra is kiterjed: a projektek megvalósítása után is 

fontos az átfogó tájékoztatás, a folyamatos egyeztetés a közvetlenül érintettekkel (pl. lakossági 

elégedettség mérés). A tapasztalatok fontos visszacsatolást jelentenek a további tervezési 

folyamatokhoz. 

A jogszabály szerint az ITS felülvizsgálat 4 évente szükséges. A stratégia végrehajtásáról szóló 

beszámolóról a helyi képviselőtestület évente dönt, ennek összeállításához a partnerségben részt 

vevőktől az azok szakterületén történt előrehaladásra vonatkozóan évente értékelést kér. A stratégia 

végrehajtásáról szóló éves beszámolót az önkormányzat minden évben közzéteszi honlapján és/vagy a 

települési újságban. 

Dévaványa Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetés folyamatát az alábbi alapelvek mentén 

szervezi és valósítja meg: 

 Folyamatszemlélet: A partnerség célja az érintettek bevonása az integrált településfejlesztési 

stratégia egészének tervezési és megvalósítási folyamatába. Az érintettek bevonása a 

helyzetfeltárásba, tervezésbe mindenképpen komplexebb megközelítést és precízebb 

helyzetképet ad, a jól végzett közösségi tervezés felszínre hozza a fejlesztés által érintett 

személyek, érdekcsoportok valósigényeit. 
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 Rögzített keretek: A partnerek bevonása és tájékoztatása a tervezési folyamat kezdetekor 

kidolgozott és egyeztetett, írásban rögzített partnerségi terv (jelen dokumentum) alapján 

történik. 

 Konszenzus: A városfejlesztés hosszú távú folyamat – az integrált településfejlesztési stratégia 

a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat és a megvalósítást szolgáló beavatkozások 

körét jelöli ki –, ezért elengedhetetlen, hogy a célok, alapelvek, keretek kijelölésében egyetértés 

legyen valamennyi fontos érdekcsoport (stakeholder) között. 

 A partnerek körének azonosítása: A partnerek körének meghatározásakor fontos, hogy a 

partnerek széles körben reprezentálják a város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális 

életét. A partnerek köre nyitottan kerül meghatározásra, az a tervezési munka megindulását 

követően is bővíthető. A társadalom és gazdasági csoportosulások 

partnerségbevalóminélszélesebbkörűbevonásávalazérintetttársadalmicsoportok magukénak 

érezhetik a város jövőjét meghatározó dokumentumokat és fejlesztési 

elképzeléseket,avárosvezetésejókapcsolatotalakíthatkiazegyescsoportokszereplőivel, 

meghallgathatja, beépítheti fejlesztési elképzeléseiket a város jövőjét meghatározó 

koncepcionális és stratégiai dokumentumokba. 

 A partnerek bevonásának fórumai: Fontos alapelv, hogy a partnerek bevonása strukturált 

módon történjen, az adott célcsoport bevonása a lehető leghatékonyabb módon, a partnerek 

sajátosságaihoz illeszkedő kommunikációs csatornákon keresztül valósuljon meg (pl. a szakmai 

partnerek bevonása munkacsoportok keretében, a lakosság bevonása lakosság fórumok 

keretében, honlapon történő véleménynyilvánítási lehetőség keretében történjen.) 

 Tájékoztatás és nyilvánosság: Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a 

város honlapján lehetőséget biztosít a tervezési folyamat nyomon követésére, a partnerségi 

egyeztetés során keletkező dokumentációk elérhetőségére. 

 Vélemények egységes kezelése: Fontos, hogy a tervezési folyamat során biztosított legyen a 

beérkező vélemények egységes kezelése. A beérkezett vélemények befogadása, regisztrálása, 

feldolgozása és az azokra való reagálás, visszacsatolás előre rögzített keretek alapján valósul  

meg. 

 

A partnerségi folyamat résztvevői 
 
 A helyi önkormányzati vezetők, képviselők 

 A város önkormányzatának különbözőügyosztályai 

 Megyeiönkormányzat 

 Szomszédos települések önkormányzatai 

 Funkcionális várostérségönkormányzatai 

 Államigazgatási szervek (a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklet szerint) olyan állami 

szervezetek, melyek tevékenysége a fejlesztés, vagy működtetés szempontjából közvetlenül 

érinti a fejlesztésistratégiát, 

 Gazdasági szektor képviselői (nagyvállalkozók, KKV-k, állami és 

önkormányzati közszolgáltató vállalatok és érdekképviseleteik) 
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 Társadalmi szervezetek (civil és egyházi, kulturális, szociális, környezetvédelmi stb. 

területekről) 

 Intézmények (önkormányzati, állami, egyéb pl. alapítványok, egyháziintézmények) 

 Nemzetiségi önkormányzatokképviselői 

 Közszolgáltatók 

 Lakosság (lakossági szerveződések területi és tematikus alapon) 

Partneri csoportok 

A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok kerülnek 

bevonásra: 

 A314./2012.Korm.rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezőik, államigazgatási 

szervek, önkormányzatok 

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek 

 Helyi társadalom, lakosság 

 

A Partnerségi egyeztetések folyamata, szintjei 

A Képviselő-testület jogosult a folyamat eredményeként elkészült és a Belügyminisztérium által 

minőségbiztosított Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására. A Képviselő testület a tervezési 

munka során, a főbb mérföldkövekhez kapcsolódóan, valamint a polgármester, az Irányítócsoport, 

illetve a képviselők kérésére ennél nagyobb gyakorisággal tájékoztatást kap az ITS készítési munka 

előre haladásáról, aktuális állásáról, főbb eredményeiről. 

A Képviselő-testületnek alapvetően az elkészült dokumentumok jóváhagyásában van szerepe, azonban 

természetesen a dokumentumok készítése során véleményezési lehetőségük biztosítva lesz. 

 

Irányítás, döntés előkészítési szint 

Az irányító csoport (ICS) a település főbb vezető tisztségviselőiből, főbb fejlesztési irányainak 

kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze. Ebbe a körbe tartozik a település polgármestere, 

alpolgármesterei, jegyzője, városi bizottságok vezetői, illetve más a stratégiaalkotásban jelentős 

szereppel bíró városi tisztségviselők. A városi tisztségviselők mellett fontos szerepe van a stratégiai 

irányok kijelölésében a kijelölt felelős szakértőnek, aki felelős  az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

kidolgozásáért, illetve feladata a dokumentumok kidolgozásába bevont további szakértők irányítása is. 

Az irányító csoport (ICS) a tervezés során operatív döntés előkészítő munkát folytat, ezért 

kialakításánál fontos szempont a kezelhető méret, az elérhetőség, az összeférhetőség és az alapvető 

tájékozottság a feladatot és a város helyzetét illetően. 

Szakmai Bizottságok 

Az önkormányzaton belül működő szakmai bizottságok felelősek a város adott szakterülethez 

kapcsolódó döntéseiért, ezen keresztül a fejlesztési irányok meghatározásáért. 

Önkormányzati munkacsoport (ÖMCS) 
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Az önkormányzat irodái és csoportjai aktív szerepet kapnak a vizsgálati munkarész és a tervezési 

folyamat későbbi munkafázisai, valamint a városi koordinátor személyén keresztül a belső 

projektmenedzsment (így partnerségi, koordinációs és egyéb adminisztrációs) feladatok 

vonatkozásában is. 

Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési dokumentumok 

rendelkezésre bocsátásával, valamint szakértői interjúk keretében segítik a tervezői-szakértői csapat 

munkáját. 

A stratégia készítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok megfogalmazása, majd a 

készülő dokumentumok észrevételezése, véleményezése, tervezők felé történő visszacsatolása. 

Helyi egyeztető munkacsoport (HMCS) 

A HMCS tagjai Dévaványa közéletének fontosabb szereplőiből, véleményformálóiból kerülnek 

kiválasztásra. Összehívása során elsősorban a helyi civil szervezetek, fontosabb oktatási, kulturális, 

turisztikai, valamint a város irányításáért felelős intézmények vezetőire számítunk, akik 

helyismeretükkel, sajátos nézőpontjukkal segíthetik a tervezői munkát. A Munkacsoport fontos 

résztvevője továbbá a helyi nyilvánosságot és magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő 

személy vagy szervezet, lakosság érdekeit képviselő szervezet. Létszáma az operatív működés 

megtartása érdekében 8- 10 fő.  

Szerepe a partnerségi folyamatban: 

 Véleményezés, javaslattétel 

 Aktív részvétel az egyeztetéseken (munkacsoportok,konzultációk). 

Szakértők 

 adatok, dokumentációk begyűjtése, rendszerezése 

 megalapozó dokumentációk és helyzetfeltáró munkarészek elkészítése, 

 javaslatok feldolgozása, beépítése 

 szakági tervezői feladatok elvégzése 

 a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének (megalapozó vizsgálat tartalmi 

követelményei) megfelelő dokumentáció elkészítése, 

 a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének (Integrált településfejlesztési 

stratégia tartalmi követelményei) megfelelő ITS elkészítése. 

 

Jogszabályi egyeztetési szint 

A 314/2012.(XI.8.)Korm.rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről előírja az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának 

szabályait. 

A rendelet értelmében az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és önkormányzatok 

az alábbiak szerint kerülnek bevonásra: 

A partnerek a stratégia kiküldött tervezetét 21 napon belül véleményezik. 
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A Korm.rendelet előírásainak megfelelően az elfogadott stratégiát az önkormányzat közzéteszi a 

honlapján. 

A rendelet értelmében a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási 

közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének 

figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. A város által tervezett szakmai 

és lakossági egyeztetés kereteit a következő két alfejezet mutatja be. 

 

 

Lakossági egyeztetés szintje 

A partnerségi egyeztetés fontos részét képezi a lakosság bevonása, tájékoztatása a tervezési folyamat 

valamennyi szakaszában. A lakosság bevonása esetében alkalmazandó kommunikációs eszköz a 

lakossági fórum / konzultáció, amely a célcsoport elérésének leghatékonyabb, és az eddigi 

városfejlesztési projektek során is sikerrel alkalmazottmódszere. 

Az interaktív formában megrendezésre kerülő lakossági fórum a tájékoztatáson túl kérdésfeltevésre és 

vélemények megfogalmazására is lehetőséget teremt, a helyi problémákra és szükségletekre 

orientáltan. 

A lakossági konzultációk mellett a városi honlap is fontos szerepet tölt be a lakosság partnerségi 

folyamatba történő bevonásában. 

 

Funkcionális várostérségi partnerség 

A partnerség kiterjesztése fontos a járásszékhely és a funkcionális várostérségbe tartozótelepülésekre. 

E települések bevonása elsődlegesen a település vezető tisztségviselőinek megszólításával történik, de 

természetesen a nyilvánosságot szolgáló események, rendezvények (lakossági fórum) nyitva állnak a 

környező települések lakossága, vállalkozásai előtt is. 

Megvalósult egyeztetések: 

 

39. táblázat: lezajlott partnerségi egyeztetések 

 
Partner(ek) 

 
 

Bevonás módja A folyamat mely szakaszában 
 

Időpont 

Sajtóközlemény 
megjelentetése 

Csabai Aktuális 
Előkészítés 2018.07.06 

Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái, ITS készítő 
munkacsapat 

Projektindító 
megbeszélés – 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal Tárgyaló 
terme 

Előkészítés 2018.07.25 

Lakosság, Civil 
szervezetek 

Városi honlapon való 
tájékoztató és 
kérdőív 

Előkészítés 2018.08.14 
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megjelentetése 

Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái, Irányító Csoport, 
Önkormányzati 
munkacsoport, Helyi 
egyeztető munkacsoport, 
ITS készítő munkacsapat 
 

Munkacsoport 
alakuló ülése, 
egyben az I. 
WORKSHOP - 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal Nagyterme 

Megalapozó vizsgálat 2018.08.14 

Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái, Irányító Csoport, 
Önkormányzati 
munkacsoport, Helyi 
egyeztető munkacsoport, 
ITS készítő munkacsapat 
 

Információ 
szolgáltatás, 
visszacsatolás, 
szakmai 
segítségnyújtás  

Megalapozó vizsgálat 
2018.08 hó -
2018.12 hó 

Nemzetiségi 
Önkormányzat, 
Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái 

Antiszegregációs 
helyzetfeltárás, 
egyeztetés - Közös 
Önkormányzati 
Hivatal Nagyterme 

ITS készítés 2018.11.03 

Nemzetiségi 
Önkormányzat, 
Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái 

Antiszegregációs 
fejezet 
visszacsatolás ITS készítés 2018.11.22 

Lakosság, Dévaványa 
Város Polgármesteri 
Hivatal irodái, Irányító 
Csoport, Önkormányzati 
munkacsoport, Helyi 
egyeztető munkacsoport, 
ITS készítő munkacsapat 
 

Közmeghallgatás - 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal Nagyterme 

Megalapozó vizsgálat 2018.11.29. 

Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái, Irányító Csoport, 
Önkormányzati 
munkacsoport, Helyi 
egyeztető munkacsoport, 
ITS készítő munkacsapat 
 

II. WORKSHOP  

Megalapozó vizsgálat, ITS 2018.12.04. 

Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái, Irányító Csoport, 
Önkormányzati 
munkacsoport, Helyi 
egyeztető munkacsoport, 
ITS készítő munkacsapat 
 

A megvalósítást 
szolgáló 
beavatkozások 
(akcióterületek 
kijelölése, 
célrendszer 
egyeztetése, 
stratégiai, tematikus 
és területi célok) 

ITS készítés 2018.12-2019.02 

Dévaványa Város 
Polgármesteri Hivatal 
irodái, Irányító Csoport, 
Önkormányzati 
munkacsoport, Helyi 
egyeztető munkacsoport, 

Településfejlesztési 
koncepció módosítás 
előkészítés 

Településfejlesztési koncepció 
2018.12. - 
2019.01. 
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ITS készítő munkacsapat 
 

Lakosság, Dévaványa 
Város Polgármesteri 
Hivatal irodái, Irányító 
Csoport, Önkormányzati 
munkacsoport, Helyi 
egyeztető munkacsoport, 
ITS készítő munkacsapat 
 

Várospolitikai fórum 
– Tájékoztatás, ITS 
véglegesítés, 
Településfejlesztési 
koncepció módosítás 
véglegesítés - Közös 
Önkormányzati 
Hivatal Nagyterme 

ITS készítés 2019.03.28. 

 

 

 

Vélemények kezelése 

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint a 

kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének dokumentációja 

elérhető az önkormányzatnál. 

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre rögzített 

módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai 

feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az el 

nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása. 

Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a 

dokumentumok a város honlapján – www.devavanya.hu – elérhetőek. 

 

7.5 Monitoring rendszer kialakítása 

7.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok meghatározása 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában 

helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az azok 

elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt (pl. a 

jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételei), részint a külső és a 

belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai miatt a célok teljesülése, 

az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető automatikusnak. A hatásmechanizmusokat 

számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek 

befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását menedzselő szervezet számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási 

mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján újból és újból 

beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer 

biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján 

ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett hatások 

elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékoktól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok 

várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s 

ezzel lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés 

jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a 
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tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a feladatokhoz 

rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, 

de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős menedzsment 

eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan 

működtetik. 

 

7.5.2 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és eredményindikátorok meghatározása 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható ellenőrzése 

csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.  

A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának méréséhez 

szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a stratégia 

menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és 

azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott valamennyi célhoz objektíven 

ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring rendszer hatékony működésének 

alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. Az indikátorok meghatározása az alábbi 

alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

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

 az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és 

alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre 

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrását (mérési módját 

és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok beszerzése (mérése, előállítása) az operatív 

menedzsment feladata. 

Az eredményorientáltság erősítése a 2014—2020 közötti EU-s támogatási időszak kohéziós 

politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző időszakénál hangsúlyosabban 

jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. 

Az alkalmazott indikátorok fajtái: 

 Eredményindikátorok: Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek meghatározásához 

alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul.  

 Kimeneti (output) indikátorok: Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerültek 

meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek illeszkedtek a 
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megvalósításra tervezett beavatkozások (projektek) jellegéhez, a lehető legszélesebb körben 

beépítettük a monitoring mutatók közé. 

 

40. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 

Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 

Mérté

k-

egysé

g 

Bázisérték 

Célérté

k 
Célérték 

(tendenci

a) 

Indikátor 

forrása 

(mérés 

módja), 

Mérés 

gyakorisá

ga 

T1: Gazdasági 
teljesítmény 
növelése és a 
versenyképesség 
javítása 

Vállalkozási 

tevékenység 

erősítése  

ha 

meghatározá

s első éves 

monitorozásn

ál 

3.38 
növekedé

s 

Önkormányzat
i 
adatszolgáltat
ás 

évente 

T2: 
Településfejleszt
és városi 
életminőség 
kialakítása 

Megújított városi 

funkciók  
db 

meghatározá

s első éves 

monitorozásn

ál 

103 növekedés 

Projekt 
előrehaladási 
jelentések 
alapján 

évente 

Kerékpáros 

hálózat hossza 
km 3,45 6,46 növekedés 

Önkormányzati 
és NIF 
adatszolgáltatá
s 

évente 

Szociális háló 

fejlesztése -

férőhelyek 

bővítése 

fő 26 42 
növekedé

s 

Önkormányzat
i 
adatszolgáltat
ás 

évente 

T3: Társadalmi 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Felzárkóztatási 

programba bevont 

lakosok  

% 

meghatározá

s első éves 

monitorozásn

ál 

4 
növekedé

s 

Önkormányzati 
adatszolgáltatá
s 

évente 

T4: Ökológiai 
fenntarthatóság 
erősítése, 
klímaváltozás 
elleni küzdelem 

A megújuló 

energiaforrásból 

előállított 

energiamennyiség 

a teljes bruttó 

energiafogyasztás

on belül 

% 

meghatározá

s első éves 

monitorozásn

ál 

5 növekedés 
Önkormányzati 
adatszolgáltatá
s 

évente 

 

 

41. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 

Területi 

(városrészi) cél 
Eredmény indikátor Mértékegység Célérték 

Indikátor 

forrása 

Mérés 

gyakorisága 

Városközpont 

fejlesztése 
Közösségi, 

közigazgatási vagy 
db 1 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

                                                           
3 Bölcsődei gondozási, közigazgatási, közszolgáltatási, kulturális, civil, egészségügyi, szociális, közlekedési, gazdasági, 
oktatási 
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közszolgáltatási 
funkciót ellátó 
intézmények száma  

Óváros 

Egészségügyi 

ellátást nyújtó egység 

fejlesztése 

db 1 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Belvárostól nyugatra 

fekvő övezet 

Sport és szabadidős 

funkciót ellátó 

intézmények száma 

db 1 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Kerékpárút km 710 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Szociális ellátó 

intézmény fejlesztése 
db 2 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás évente 

Gazdaságélénkítő 

funkciót ellátó terület 
ha 0,3970 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás évente 

Nyugati városrész 
Szabadidős és 

rekreációs terek 
db 1 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás évente 

Északi városrész 

Gazdaságélénkítő 

funkciót ellátó terület 
ha 2,9898 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás évente 

Kerékpárút m 2, 304 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

évente 

 

 

 



42. táblázat: Az akcióterületifejlesztések (beavatkozások) output indikátorai 

Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor Mértékegység Célérték Indikátor forrása 

Mérés 

gyakorisága 

AT1. Akcióterület: (Belváros) Városközpont 

akcióterület 

 

Integrált közszolgáltatási központ építése Készültségi szint % 100 önkormányzati adatszolgáltatás évente 

Zöldfelületek megújítása. Felújított zöldfelületek nagysága ha 3,84 önkormányzati adatszolgáltatás évente 

AT2. Akcióterület: Belvárostól nyugatra 

fekvő övezet: Sport és rekreációs 

akcióterület 

 

Sport és rekreációs területek megújítása. Felújított felületek nagysága m2 700 önkormányzati adatszolgáltatás évente 

AT3. Akcióterület: Északi városrész: 

Iparterületek, Ipari akcióterület 
 

Alapinfrastruktúra felújításával, kiépítésével  

Alapinfrastruktúra felújításával, 

kiépítésével érintett gazdasági terület 

nagysága 

ha 2,9898 önkormányzati adatszolgáltatás évente 

 

 

43. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai 

 

Projekt típusa 
Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor Mértékegység Célérték Indikátor forrása 

Mérés 

gyakorisága 

Kulcsprojekt 

Teremts esélyt! Téglagyári ipari 

terület alapinfrastrukturális 

fejlesztése üzemcsarnok 

létesítéssel 

Ipari parkban üzemcsarnok létesítése 

és alapinfrastruktúra kiépítése 
ha 2,9898 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Pusztai élőhelyek fejlesztése 

Dévaványa térségében 

A jobb védettségi állapot érdekében 

támogatott élőhelyek területe 
ha 3 275,96 

kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 
évente 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Projekt típusa 
Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor Mértékegység Célérték Indikátor forrása 

Mérés 

gyakorisága 

A Körös-Maros Nemzeti Park 

túzokkíméleti magterületének 

fejlesztése a túzok tradicionális 

élőhelyén, Észak-Békésben 

A jobb védettségi állapot érdekében 

támogatott élőhelyek területe 
ha 21 172,52 

kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 
évente 

A Dél-Tiszántúl Natura 2000 

területeinek és jelölő fajainak - 

kiemelten az európai túzok - 

széleskörű megismertetéséhez 

szükséges tájékoztatási, bemutatási 

és szemléletformálási 

eszközrendszer és infrastrukturális 

háttér megteremtése, fejlesztése 

A Natura 2000 területek 

bemutatásához kapcsolódó 

kommunikációs akciókban akítvan 

résztvevő lakosság száma 

fő 1600 
kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 
évente 

Hálózatos projektek 

Margaréta Idősek otthona 

energetikai felújítása 

A megújuló energiaforrásból előállított 

energiamennyiség  
PJ/év 230,11 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Gólyahír bölcsőde építése Férőhelyek számának növekedése fő 42 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Kerékpárral a környezetvédelméért 
– Kerékpárforgalmi hálózat 
kiépítése Dévaványán 2016. 

Épített kerékpárutak hossza km 3,014 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Teremts Esélyt Program - 
Dévaványa 

A fejlesztéssel elért lakosság száma fő 220 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Humán szolgáltatások fejlesztése 
térségi szemléletben- 
kedvezményezett térségek   

A fejlesztéssel elért lakosság száma a 

járásban 
fő 1000 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Barnamezős ingatlan funkcióbővítő 
rehabilitálása Dévaványán 

Megújuló zöld felületek nagysága ha 1,8 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Önkormányzati tulajdonú lakások 
felújítása 

Bérlakásprogrammal támogatott 

családok száma 
db 10 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
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Projekt típusa 
Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor Mértékegység Célérték Indikátor forrása 

Mérés 

gyakorisága 

Akcióterületi 

projektek 

Barnamezős ingatlan funkcióbővítő 
rehabilitálása Dévaványán -  
Multifunkcionális központi épület 
építése Dévaványa város 
központjában 

Városi területeken épített vagy 

renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek 

m2 1403 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Teremts Esélyt Program - 
Dévaványa - Komplex ifjúság segítő 
program 

Programba bevont 25 éven aluliak 

száma 
fő 34 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Komplex fejlesztési program 
hátrányos helyzetű csoportok 
megsegítésére.  

A fejlesztéssel elért lakosság száma a 

járásban 
fő 1000 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Zöld szív projekt - Dévaványa Megújuló zöld felületek nagysága m2 315 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Zöld város- Dévaványa - A város 
központjában lévő zöld felületek 
megújítása, nagyságának bővítése, 
új funkciókkal 

Megújuló zöld felületek nagysága m2 2,013 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Városi sportcsarnok építés Megépítendő sportcsarnok területe m2 2129,06 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Sporttelep fejlesztés sportpark 
kialakítással és futókör létesítéssel 

Felújítandó terület nagysága m2 700 
önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Teremts esélyt! Téglagyári ipari 
terület alap infrastrukturális 
fejlesztése üzemcsarnok létesítéssel 

Ipari parkban üzemcsarnok létesítése 

és alapinfrastruktúra kiépítése 
ha 2,9898 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Egyéb projektek 

Piaci elárusítóhelyek építése 
Kereskedelmi és kiszolgáló terület 

megépítése 
db 1 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Városi sportcsarnok építés 
A sportcsarnokot használó 

egyesületek száma 
db 4 

önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

 

 



7.5.3 A monitoring rendszer működési mechanizmusának meghatározása 

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program végrehajtásának 

eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve indokolt esetben 

a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony 

megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások 

álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, 

amely a monitoring eredményeit felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia 

megvalósítási folyamataiba, vagy magába a stratégiába avatkozik be.  

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring  

 felelősét,  

 kivitelezőjét,  

 gyakoriságát,  

 formai elvárásait,  

 a visszacsatolás módját.  

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) felülvizsgálatának 

megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy éves 

jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente készülő akciótervek fontos 

háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az akciótervekben is figyelembe kell venni A 

monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi. 

 

4. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A monitoring folyamat szervezete: 

Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg és 

meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket  

Megvalósítás 
szervezete 

Monitoring 
jelentés 

Kontrolling: 
beavatkozások 
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 Stratégia:  

célok és 
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Stratégia 
beavatkozásai - 
megvalósítás 
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Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő 

folyamatokra és konkrét beavatkozásokra  

Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia megvalósításának 

folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselőtestület felé; megtárgyalja és 

elfogadja a negyedéves, illetve az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint 

javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán; a monitoring bizottság tagjai:  

 polgármester,  

 a testületi bizottsági elnökök,  

 stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet,  

 civil szervezetek képviselője.  

Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó szervezeten 

belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy – az egyes 

beavatkozások megvalósítóival történő rendszeres kapcsolattartás alapján – éves rendszerességgel 

elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével 

egyeztesse, aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője felé továbbítja. Az operatív szervezet 

feladata az előrehaladás méréséhez szükséges adatok rendszeres gyűjtése, az ehhez kapcsolódó 

koordinációs feladatkört a monitoring felelős látja el. Az operatív menedzsment gondoskodik arról, hogy 

a monitoring tevékenység során keletkezett aktuális információkhoz a partnerek hozzáférjenek. Ennek 

érdekében az előrehaladáshoz kötődő legfontosabb információk a város honlapján rendszeresen 

frissülő elemként meg fognak jelenni.  

Stratégiai partnerek bevonása: a stratégia kialakításában résztvevő – a Partnerségi Tervben 

azonosított – szervezetek számára biztosított az éves monitoring jelentéshez való hozzáférés és 

előzetes véleményezési lehetőség.  

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat Dévaványa Város Önkormányzata rendszeresen 

megjelenteti a város honlapjának azon a részén, ahol a településfejlesztéssel kapcsolatos információk 

találhatóak. Emellett a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan 

közreműködő partnerek részére és számukra negyedéves lehetőséggel konzultációt biztosít az ITS 

előrehaladása tárgyában 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves jelentésekhez, az 

operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság javaslatai alapján az érintett 

testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben megtárgyalja, elfogadja, illetve 

meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket.  

Az éves jelentés tartalma:  

 a stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok (a gyűjtendő adatok forrását a 7.5.2 

fejezet táblázatai tartalmazzák),  

 a megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése,  

 a megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása és 

értékelése,  
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 a megvalósításra fordított pénzügyi források,  

 a szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartalmazzák a 

felelősök és határidők meghatározását is,  

 a következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és 

pénzügyi források meghatározása.  

Adatbázis: az előre elkészített és folyamatosan frissítendő adatbázis biztosítja az ITS keretében 

tervezett beavatkozások előrehaladásának, valamint a stratégiai és projektszintű indikátorok 

teljesítésének objektív és naprakész nyomon követhetőségét, valamint az esetlegesen felmerülő 

problémákat megfelelő kezelését. Az adatbázis az éves jelentések mellékletét képezi  

 

 


