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1. Bevezető 

Dévaványa Város a tervezési folyamata alapján, az Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

(továbbiakban: ITS) elkészítését követően az összehangolt városfejlesztés érdekében 

elkészítette az ITS-ben meghatározott, priorizált akcióterület projektötletét.  

 

Jelen dokumentum Dévaványa Város középtávú városfejlesztési terveit keretekbe foglaló 

Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) is szereplő, a belvárosi akcióterületen 

2014-2020 évek között, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: 

TOP) Barnamezős területek rehabilitációja forrásaira alapozottan megvalósuló 

fejlesztéseket bemutató tanulmány, amely összegzi a projekt előkészítési, fejlesztési 

folyamatának legfontosabb eredményeit, következtetéseit, a megvalósítandó projekt pontos 

paramétereit és a projekt szintű vállalásokat. 

 

A tanulmány és a melléklete szerves részét képezi annak a pályázati dokumentációnak, 

amelynek benyújtásával támogatásból megvalósítható a jelen dokumentációban bemutatott 

fejlesztés a TOP városfejlesztésre allokált forrásaiból. 

 

A megvalósíthatósági tanulmány igényfelmérés és kihasználtsági terv része, áttekinti az 

akcióterületen, illetve ahhoz kapcsolódóan felmerülő fejlesztési igényeket, elképzeléseket, 

vizsgálja a funkcionális és egyéb hiányosságokat, majd az ITS-ben meghatározott, városi és 

városrész-szinten megfogalmazott célokkal összhangban, integrált fejlesztési tervet 

prezentál. E terv a fejlesztések tartalmának és megvalósításuk tervezett ütemezésének 

bemutatása mellett részletesen vizsgálja a megvalósítást veszélyeztető tényezőket, a 

kockázatokat és feltárja azok kezelésének lehetőségét is. 

A dokumentum kitér a fejlesztések eredményeként az akcióterületen jelentkező közvetlen és 

közvetett pozitív és esetlegesen negatív hatásokra, egyértelműen rámutatva arra, kinek és 

hogyan származik haszna a fejlesztések megvalósulásából. Az Igényfelmérés és 

kihasználtsági terv fejezet egységes keretben kezeli az akcióterületen különböző forrásból és 

különböző szervezetek által megvalósítandó fejlesztéseket. Továbbá, részletesen foglalkozik 

a fejlesztések megvalósításának és a fejlesztés által létrehozott eredmények fenntartásának, 

működtetésének rendszerével, szervezeti kereteivel is. Bemutatja a tervezett fejlesztés 

szükségességét, annak pontos tartalmát, valamint rámutat a megvalósítás körülményeire, 

kockázataira, továbbá az előkészítés, a megvalósítás, valamint a működtetés során az 

önkormányzatra háruló feladatokra. Ezáltal ez a terv alkalmassá válik arra, hogy az 

akcióterületen megvalósítandó fejlesztés elindításáról – annak tervezett tartalmának, 

költségeinek, hatásainak, érintettjeinek ismeretében – az önkormányzat megalapozott 

információk alapján felelős döntéseket hozhasson. 

 

A tervezett fejlesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiában lehatárolt (AT 

1.) városközponti akcióterület – I. Belvárosi városrész. Az ITS-ben rögzített célokhoz 

való illeszkedés és a felmerült igények alapján Dévaványa városában az akcióterületi 

fejlesztés színhelye a belvárosi városrész központi része. 

 

Az ITS tervezése során a tervezés folyamatának alapgondolata volt, hogy a Belvárosi 
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városrészben a központban lehatárolt akcióterületen valósuljon meg a funkciómegújító 

városrehabilitáció. A területfejlesztési program kínálta lehetőségre reagálva az önkormányzat 

koncepcióterveket készített a belvárosban található funkció nélküli barnamezős területeinek 

megújítására. A városrehabilitációs konstrukciók tekintetében a pályázati források azonban 

ütemezetten állnak rendelkezésre Dévaványa városa esetében, ezért a település a tervezett 

akcióterületi fejlesztéseket több ütemre bontotta, hogy a tervezett tevékenységeket a 

rendelkezésre álló pályázati forrásokhoz igazítsa. Jelen elemzés a fent említett ütemezést 

figyelembe véve a Barnamezős ingatlan funkcióbővítő rehabilitálása Dévaványán 

üteme. 

 

Az (AT 1.) akcióterület utca szerinti lehatárolása 

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 fejlesztési terület az akcióterületen belül 
Árpád utca és a Köleshalmi utca kereszteződésében, valamint a Hősök tere által határos 
területek. 
 
Az akcióterületi fejlesztés tartalma 
Az akcióterület határai az ITS szerinti a 1. számú fejlesztési terület a Belvárosi 

városközpont területét fedi le. Ez elsősorban barnamezős városrehabilitációs terület, amely 

ma is Dévaványa központja. Meghatározó eleme a szálló épülete és a templomok. A főút 

mentén zártsorú beépítés található, részben emeletes kialakítással. Túlnyomó részt itt 

találhatók az intézményi vagy szolgáltató funkciók, amelyek között szétszórtan a lakófunkció 

is megjelenik. 

Az akcióterület beavatkozási területei az Országos Településrendezési és Építési 

Követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) szerinti 

„kisvárosias lakóövezet”, „LK-1 jelű építési övezet (településközponti vegyes)” terület-

felhasználási besorolásúak. 

 

Az akcióterületen az alábbi fejlesztési elemek és azok funkcióinak megújítása 

történik a projekt megvalósítása során. 

 

Közszféra funkció - közösségi, városi és kulturális alfunkció egyben 

F 1. Új multifunkciós épület kialakítása 

Tervezett beavatkozás összesen: 4251 m2. A barnamezős területen, funkció nélküli leromlott 

állapotú ipari létesítmény volt megtalálható, amely mára teljesen elavulttá vált, bontása 

elengedhetetlen lett. Tervezve van egy ÚJ MULTIFUNKCIÓS ÉPÜLET megépítése, amely 

helyet biztosít a hivatali közszféra funkcióknak (Önkormányzat, Járási Hivatal), a civileknek, 

valamint a helyi kulturális eseményeknek. Az épületet körülvevő ZÖLDFELÜLETEK 

fejlesztése mellett, a területen új járdák, közösségi tér, új utcabútorok telepítése, az 

ingatlanon PARKOLÓK építése - akadálymentesítése, rendezett csapadékvíz elvezetés, a 

parkrész közvilágításának kiépítése fog megvalósulni.  
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Gazdasági funkció 

F 1.1. Kereskedelmi/Szolgáltató tér – Iroda kialakítása  

Az ingatlanban, az épület földszintjén kerül kialakításra kereskedelmi és szolgáltató 

egység, a valós igények függvényében akadálymentesített helység, szociális blokk, 

teakonyha, öltöző, mosdók. A fejlesztés során az épületből 71,98 m2 kerül 

kialakításra, amely projektrész célja a belváros szolgáltatási-kereskedelmi struktúrája 

színesítése mellett az is, hogy gazdaságfejlesztési célok megvalósításának színteret 

biztosítson. 

 

Soft programok 

Kapcsolódó „soft” programok megvalósítása 
- Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében 

„KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A FÓKUSZBAN” – a lakosság 

környezettudatosságának fejlődését elősegítő programok. 

- Települési arculat és identitás fejlesztése „DÉVAVÁNYA  AZ ÉN VÁROSOM” - 

Városszépítő és faültetési akciók szervezése, helyi (pl. kézműves) termékek 

népszerűsítése, promótálása, települési identitástudatot erősítő rendezvény 

szervezése. 

- Bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő rendezvények – 

„FŐ A BIZTONSÁG” 

 

A fejlesztés eredményei 

 Az akcióterület (városközponti) értékeinek bővülése – a fejlesztés tárgyát képező, 

valamint a környező ingatlanok értékének növekedése; 

 A gazdasági hatékonyság emelkedése az élhető és fenntartható környezet 

megteremtésével. 

 A minőségi létesítmények és szolgáltatások élhetőbbé teszik a települést. 

 A jó minőségű közösségi színhelyek hozzájárulnak a társadalmi elköteleződés 

erősödéséhez, erősítik a kulturális tevékenységeket, és a társadalmi tőkét, valamint 

hozzájárulnak a település népességmegtartó képességének fokozásához. 

 Kultúrához való jobb hozzáférés.  

 Közlekedési viszonyok javulása, belváros szolgáltatásainak könnyebb elérése, a 

parkolási problémák megoldása. 

 Kulturális és közösségi élet szerepe erősödik a lakosság körében. 

 Gazdasági aktivitás növekedése a vállalkozásokat vonzó, magas színvonalú, egységes 

szerkezetű városközpont kialakításával  

 Közvetett munkahelyteremtő hatás: a TOP projekt keretében megvalósuló 

fejlesztések és foglalkoztatási program hatására: hosszú távon további új munkahely 

létrejötte prognosztizálható. 
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2. A megvalósíthatósági tanulmány tartalmi specifikációja 

2.1 A fejlesztés céljai, konctextusa és beavatkozások helyszíne 

(helyzetfeltárás) 

2.1.1 A fejlesztés céljainak illeszkedése  

A tervezett beavatkozások, fejlesztési elképzelések mindegyike az ITS-re alapozva, annak 

céljaihoz illeszkedve került megfogalmazásra. A kritériumok a város sajátosságait erősítik és 

hozzájárul a település jellegzetességeink megőrzéséhez, fejlesztéséhez. 

 

1. táblázat: ITS célokhoz való illeszkedés 

ITS specifikus 

célok 

(mind) 

Hozzá

járul 
Igen/ 

Nem 

Ha igen, miként 

Helyi 

gazdaságélénkíté

s és  

infrastrukturális 

környezetének 

fejlesztése, a 

mezőgazdaság 

fejlesztése 

öntözési 

lehetőség 

kialakításával 

Igen Cél, hogy a vállalkozások működési feltételei javuljanak, 

ezzel is megfelelő hátteret biztosítva a versenyképesség és működési 

hatékonyság növekedéséhez. Igen fontos, a gazdaságfejlesztés 

barnamezős területeket vegyen igénybe, mint jelen esetben. A 

gazdaságélénkítéshez és infrastrukturális környezetének 

fejlesztéséhez több pontos is hozzá kívánunk járulni jelen 

fejlesztéssel. Egyrészről az épületben bérbe adható irodák és 

üzlethelyiségek kapnak helyet, melyek a modern, környezetkímélő 

technológiák alkalmazásának köszönhetően hosszú távon 

fenntarthatóak lesznek. Ezen túl a tanácstermek, rendezvénytermek 

kialakításával és bérbeadásával, az információcsere felgyorsításával, a 

kommunikáció ösztönzésével, az összbenyomás javításával 

letelepedésükhöz és fejlődésükhöz tudunk hozzájárulni. Nem utolsó 

szempont, hogy az önkormányzat által igénybe veendő 

ingatlanrészen új elrendezés és szemlélet kialakításával („back office 

- fornt office” működés feltételeinek megteremtésével) a gazdasági 

társaságok gördülékenyebb ügyintézését tudjuk megvalósítani, mely 

szintén városunk vonzóképességét és a gazdasági társaságok 

életképességét növelné. Törekszünk a helyi vállalkozások által 

előállított javak helyi fogyasztását célzó projekt kidolgozására. 

Népességmegtart

ó képesség 

javítása és az 

elöregedés 

folyamatának 

megállítása az 

életkörülmények 

és életkilátások 

javításával; a 

társadalmi 

egyenlőtlenségek 

mérséklése, 

Igen A városi funkciók erősítése révén a közszolgáltatások egyenlő esélyű 

hozzáférését tudnánk biztosítani, csökkenne a szegregáció és 

diszkrimináció. A gazdaságélénkítéssel összhangban csökkenne a 

munkanélküliség, javulna a város népességmegtartó ereje, 

megfordíthatnánk az uralkodó demográfiai tendenciát. A civil 

szervezet működési feltételeinek javításával céljaik elérését segítjük, 

hozzájárulunk a közösségépítéshez, a tradícióink és hagyományaink 

fenntartásához, az identitástudat mélyítéséhez és a hátrányos 

helyzetű csoportok felzárkóztatásához. Ezek mind alapjait képezik a 

város hosszú távú fenntarthatóságának, központi szerepkörének 

fejlesztéséhez. 
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megszüntetése 

Humán- és 

közösségi 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Igen A beruházás révén mind a közszolgáltatások, mind az 

intézményrendszer fejlesztését elősegítjük, hozzájárulunk a lakosság 

életminőségének, mindennapi életkörülményeinek javításához, a 

társadalmi elégedettség eléréséhez. Fontos cél a minőségi, modern 

és színvonalas működési környezet kialakítása, valamint a 

szolgáltatások minőségfejlesztése, a civil szervezetek közösségépítő 

és fejlesztő szándékának általános ösztönzése. A városi és térségi 

szerepkör erősítésével humáninfrastruktúra általános fejlesztéséhez 

és helyben tartásához járulhatunk hozzá. 

Fenntartható, 

élhető, minőségi 

környezet 

kialakítása, 

energiafelhasznál

ás racionalizálása, 

a megújuló 

energiák 

fokozatos 

elterjesztése 

Igen A környezettudatosság fontos eleme az energiatudatosság beépülése 

a mindennapi életbe, amely kapcsán törekedni kell az épületállomány 

energiatakarékosságot szolgáló építésére, valamint működtetésére. A 

beruházás során olyan technológiák kerülnek alkalmazásra, melyek 

hosszú távon biztosítják mind az ingatlan fenntartható működtetését, 

mind a környezeti fenntarthatóságot. Általa növekedne megújuló 

energiák alkalmazásának aránya, az új építési technológiáknak 

köszönhetően pedig csökkenne az általános energiafelhasználás, 

mely a mostani leromlott állapotú épületek esetében kiugróan magas. 

A projektnek köszönhetően növekednének az igényesen kialakított és 

a városképet javító közterületek, a szabadidő eltöltésére alkalmas 

zöld felületek. Megvalósulna egy központi barnamezős terület 

rehabilitálása. A projekt során a szemléletformáló programok alatt is 

kiemelt hangsúlyt kapnának a környezeti fenntarthatóságot és 

környezettudatosságot terjesztő akciók. Szükséges „soft” jellegű 

elemek alkalmazása is ahhoz, hogy a használók szemlélete 

megváltozzon, és megfelelő hatékonysággal tudják kihasználni a 

beruházási jellegű energetikai beavatkozások teremtette korszerű 

műszaki háttér lehetőségeit (pl. a rendszerek optimális 

szabályozásával, használatával). 

A turizmus 

fejlesztése a helyi 

egyedi 

adottságok 

kínálta 

lehetőségek 

kihasználásával 

Igen A város összképét jelentősen emelő beruházásról van szó, melynek 

egyes pontjai alapvetően, közvetlenül befolyásolják a turisztikai 

ágazat fejlesztését, úgy, mint a megfelelő adottságokkal rendelkező 

rendezvényterek kialakítása, turisztikai és profitorientált 

művelődésszervezői iroda kialakítása, egyedi, a beruházást kísérő 

szemléletformáló „soft” programok szervezése. Közvetve is 

hozzájárulhatunk az idegenforgalom fellendítéséhez azáltal, hogy 

városunk életében hatalmas szerepet játszanak a civil szervezetek, 

akik nevéhez több városi rendezvény is kötődik (pl. Nemzetközi 

Autómentes Nap, Gurul Ványa rendezvény, vagy a Retro Majális), 

őket segítve ezen rendezvények megvalósulásához is hozzájárulunk. 

A fejlesztés segítségével népszerűsíthetjük továbbá helyi és országos 

(Túzokvédelmi rezervátum) jelentőségű értékeinket. A cél eléréséhez 

szükséges a városi rekreációs, szabadidős potenciálok fejlesztése is, 

amelyek a városlakók igényein felül turisztikai attrakcióként szintúgy 

szolgálhatnak 
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1. táblázat: Városrész célokhoz való illeszkedés 

ITS városrészi 

célok 
(mind) 

Hozzá
járul 

Igen/ 
Nem 

Ha igen, miként 

Városközpont 

rehabilitáció 

Igen Kedvező pályázati döntés esetén a projekt két részben is segítené a 

központ rehabilitációját. Első ütemben a városközpont használaton 

kívüli, látképét erősen lerontó barnamezős területének a városrészbe 

való integrálása, funkcióváltása, felélesztése történhetne meg, helyén 

a város fenntarthatóságát megalapozó három szféra (gazdasági, 

magán és közszféra) együttes fejlesztését valósítanánk meg. 

Másrészről, II. ütemben az egy helyre való költöztetésnek, 

integrációnak köszönhetően a városközpontban felszabaduló 

hatalmas területen rekreációs, több szintes zöld felületeket, 

rendezvényteret, városképet szépítő szabad tereket, helyi 

gazdálkodást népszerűsítő iskolakertet tudnánk létrehozni.  

Intézmények 

komplex 

fejlesztése 

Igen A fenntartható működéshez elengedhetetlen a városi funkciók átfogó 

fejlesztése és térségi szerepünk erősítése. A jelenlegi önkormányzati 

hivatal épülete gazdaságosan már nem felújítható, hosszú távon 

pedig már nem fenntartható. Jelen projekt keretében lehetőség lenne 

egy méltó épületbe való átköltöztetésére, a fenntartható működés 

feltételinek megteremtésére és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés biztosítására.  A projekt révén a közszolgáltatók 

ügyfélirodái is ebben az épületben kapnának helyet, valamint a 

közművelődésért és turizmusért felelős szervezet egy része is ide 

költözhetne. Ezen intézmények korszerű körülmények között, 

megújuló energiaforrások alkalmazásával működhetnének, a 

felszabaduló területek pedig a zöldinfrastruktúra hálózat részévé 

válhatnának. 

Közlekedési 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Igen A beruházás során odafigyelnénk az érintett terület közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztésére, elegendő parkoló és kerékpártoló 

kerülne kiépítésre, mely a városrész elérhetőségét segíti 

Turisztikai 

potenciál 

fejlesztése 

Igen A közművelődési szegmens általános fejlesztésével a turisztikai 

potenciál is emelhetővé válik, továbbá nagyobb hangsúlyt tudunk 

fektetni turisztikai értékeink marketingjére. A városi rekreációs, 

szabadidős potenciálok fejlesztése alapvetően befolyásolják a 

városrész idegenforgalomi lehetőségeinek alakulását 

 

Az akcióterületen a kitűzött célok hatására a jelenlévő funkciók megerősödhetnek, új 

funkciók jelenhetnek meg, melyek megvalósításának hatásait, feltételeit alaposan át kell 

gondolni. Az akcióterületen végrehajtandó jövőbeli fejlesztések az ITS-ben meghatározott 

területi részcélok elérését szolgálják: a Belvárosi városrész városközpontjának 

fejlesztését. 

 

A fenti célok hozzájárulnak Dévaványa város stratégiai céljának megvalósulásához, melynek 

eredményeként Dévaványa „Vonzó befektetői, természeti és városi környezettel 
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rendelkező, kistérségi funkcióiban megerősödött település” lehessen.  

 

Az akcióterület fejlesztésének alapvető célja Belvárosi városközpont barnamezős ingatlan 

megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése, új – települési és kistérségi – 

gazdasági, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, valamint a 

meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása. További cél a 

helyi közösségek támogatása, a civil szerveződések aktivizálása, szerepük erősítése, valamint 

a helyi identitás erősítése. 

 

Dévaványa városa, az akcióterület lehetőségeinek és problémáinak ismeretében 

funkciómegújító városrehabilitációt kíván megvalósítani az (AT 1.) BELVÁROSI 

városrész akcióterületen.  

 

2. táblázat: A megye Integrált Területi Programja céljaihoz való illeszkedés 

ITP célok 

(mind) 

Hozzá
járul 

Igen/ 

Nem 

Ha igen, miként 

Az üzleti környezet 

komplex fejlesztése 

a megye egész 

területén 

Igen Az általunk tervezett beruházás jelentős mértékben járul hozzá az 

ITP ezen céljához, mivel alapvető pozitív hatással bír a gazdasági 

szerep erősítése során. A fejlesztés révén a magasabb szintű 

tevékenységek elérhetősége javul, bővül, fontos célok, mint a 

tudásátadás és az innováció erőre kaphatnak Észak-Békésben is. A 

szolgáltatások bővítésével hozzájárulhatunk a gazdaságok 

életképességének és versenyképességének fokozásához. A magas 

színvonalú üzleti infrastruktúra megteremtésével a kedvezőtlen 

demográfiai folyamatok megfordítására és a munkaerő 

elvándorlásra is kedvező hatást gyakorolhatunk. A projektünk 

kulcseleme a helyi vállalkozások versenyképességének és 

munkahelyteremtő képességének a javítása egy komplex 

program által, mely egyrészt az üzleti környezet 

infrastrukturális elemeinek fejlesztését irányozza elő, 

másrészt a tercier szektor egyes szegmenseinek további 

erősítésével a munkaerő piaci viszonyok javulásához is 

hozzájárul. Alapvető célunk a városban és a megyében élők 

életkörülményeinek javítása mellett a fenntartható gazdasági és 

társadalmi viszonyainak megteremtését, a foglalkoztatás javítását 

garantálja. Hozzájárulunk a területi különbségek csökkentéséhez. 

Célunk erős kapcsolódást mutat a megyei területfejlesztési program 

a település társadalmi és gazdasági fejlődését segíteni kívánó 

Térségi specifikus brandek kialakítása a periférián, a 

Versenyképességet javító, értékalapú gazdaságfejlesztés, valamint 

a Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye perifériális 

helyzetű településein stratégiai célokkal. 

A települési 

infrastruktúra 

integrált fejlesztése 

Igen Projektünk kiemelt célja a leromlott, használaton kívüli 

barnamezős városi terület rehabilitációja, mely a 

településfejlesztés számos aspektusát érinti. Sikeres pályázat révén 
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a területi kohézió 

erősítése 

érdekében 

a városi jogállású település integrált településfejlesztési stratégiára 

épül, területileg fókuszált fejlesztési programját tudjuk 

megvalósítani. Ez hosszú távon a helyben élők életminőségének 

javulásához, a környezeti szempontból fenntartható és 

versenyképes települési környezet kialakításához járulhatunk hozzá. 

A célok erős kapcsolatot mutatnak a megye területfejlesztési 

programjának a megyében élők életminőségét, életkörülményeit 

javítani kívánó társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye 

perifériális helyzetű településein, valamint a természeti és épített 

értékek, szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív 

fenntartható tovább-fejlesztése megvalósulását előirányzó stratégiai 

célokkal 

A társadalmi 

integráció 

feltételeinek 

javítása, a 

periferikus 

térségek 

felzárkózási 

esélyeinek javítása 

Igen Átfogó célrendszerünk köszönhetően, a gazdasági-, köz- és 

civil szféra együttes és egyszerre történő fejlesztése révén 

hozzájárulunk a foglalkoztatási helyzet javításához a 

munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködések új 

alapokra helyezésével, valamint a közösségek 

megerősítéséhez és településünk felzárkóztatásához. Egy 

hátrányos helyzetű kistérség és egy kedvezményezett besorolású 

járás települése területi felzárkóztatását segíthetjük. A projekt révén 

lehetőséget teremtünk a helyi és térségi foglalkoztatási 

együttműködések kialakítására, közösségépítéshez, a társadalmi 

együttműködés és integráció erősítéséhez. A projekt által 

növelhetjük a település népességmegtartó erejét, segíthetjük a 

kulturális sokszínűség megőrzését, a hagyományőrzést, és az eddig 

elkülönülő szférák találkozását. Pozitív hatása révén hozzájárulunk a 

kedvezőtlen demográfiai- és munkaerő-piaci trendek 

megfordításához.  Nem szabad elfelejtenünk, hogy projektünk 

kiemelt hatással bír Ecsegfalva település tekintetében is, hiszen a 

megújuló szolgáltatások a község céljait és lakosságát is szolgálják. 

Célunk a megyei területfejlesztési program két stratégiai céljával is 

harmonizál: Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye 

perifériális helyzetű településein, valamint a Természeti és épített 

értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív 

fenntartható tovább-fejlesztése stratégiai célokkal. 

 

3. táblázat: A felhívás céljaihoz való illeszkedés 

 

Az intézkedés által 

támogatott fejlesztések elvárt 

jellege 

Megfelelés 

1. 

Javuljon a település általános 

környezeti állapota 

A projekt sikerének köszönhetőn egyrészről a 

városközpontban éktelenkedő barnamezős területet 

rehabilitálhatnánk, a terület egy részén új, a lakosság 

számára igénybe vehető zöld felületeket alakítanánk ki. 

A terület másik részén a városképbe illő, fenntartható 

és modern központi városi épületet létesítenénk, mely 
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mind a gazdasági, mind a civil, mind a közszféra 

szervezetek működését segítené. A beruházás mind az 

épített, mind a természeti környezet javulásához 

hozzájárulna, elősegítenénk a városi közterület család- 

és klímabarát megújítását, bővítését, a környezeti 

fenntarthatóság elérését. 

 

2. 

A beavatkozás/ projekt segítse a 

település fenntartható fejlődési 

pályára állítását 

A projekt alapvető hatással van a város fenntartható 

pályára való állításában: sikeres pályázat nélkül a város 

működtetése hosszú távon veszélybe kerülhet, a 

közszolgáltatások megbénulhatnak. A beruházásnak 

köszönhetően az önkormányzat és a helyi vállalkozások 

hosszú távú együttműködéséhez, a köz- és a 

magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések 

összehangolásához járulhatunk hozzá. A városi 

környezet megújításán túl a gazdasági fejlődést és a 

foglakoztatás bővülését szeretnénk elérni, mely alapja 

a város hosszú távú fejlődésének. A beruházás 

elmaradása esetén kétséges, hogy önkormányzatunk 

meddig képes a meglévő helyen még működni, hiszen 

a használatban lévő városháza épülete lassan 

életveszélyessé válik. Ez a probléma az egész rendszer 

fenntarthatóságát veszélyezteti a jelen helyzet, hosszú 

távon térségi befolyásunk meggyengüléséhez, funkciók 

elvesztéséhez vezethet. Szükséges a működés 

biztosításához egy új épület építése, melyet saját 

forrásból megoldani nem tudunk. 

3. 

A beruházások során olyan 

technológiák, módszerek 

kerüljenek alkalmazásra, amelyek 

környezet- és természetvédő 

módon biztosítják a megépített 

infrastruktúra és a település 

működését 

A beruházás során alkalmazásra kerülnek a megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák, megvizsgáljuk 

a csapadékvíz hasznosítás lehetőségeit, illetve bizonyos 

tevékenységek által (úgy, mint sétáló kialakítása, 

kerékpártárolók elhelyezése) ösztönözni kívánjuk a 

fenntartható közlekedési módok terjedését. A 

beruházást követő „soft” tevékenységnek is fontos 

elemét alkotják a környezettudatosságot és az integrált 

szemléletet erősítő programok szervezése. 

4. 

A beavatkozás/ projekt segítse elő 

a fenntartható fejlődést, a 

település 314/2012. (IX. 8.) Korm. 

rendelet szerint kidolgozott 

Településfejlesztési 

Koncepciójának és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának 

megfelelően 

Olyan intézkedések szerepelnek a projektben, melyek 

során összehangoltan léphetünk fel a megoldást 

igénylő problémákkal szemben, és válaszul 

csökkenthetjük a magas munkanélküliséget és 

elvándorlást, hozzájárulhatunk a közszolgáltatások 

egyenlő esélyű hozzáféréséhez, gördülékenyebbé 

tehetjük és segíthetjük a vállalkozások gazdasági és 

közösségi tevékenységeit, ösztönözhetjük a gazdasági 

szereplők letelepedését és bővülését, bátoríthatjuk civil 

közösségeinket, segíthetjük céljaikat, s mindezek úgy 

valósulnak meg, hogy minél több megújuló 
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energiaforrást, energia hatékony fejlesztést foglal 

magába. Egy minden szereplő számára lehetőséget 

teremtő ingatlan létrehozásával (és egyben a város 

rossz állapotú elzárt területének a lakosság részére 

történő visszaadásával) segíthetjük a nem csak 

rövidtávú céljaik elérését, hanem hosszú távú 

fenntarthatóságukat. Ehhez szükséges 

szemléletformáló tevékenységek is társulnak. 

5. 

A beavatkozás/ projekt járuljon 

hozzá a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP) 

gazdaságfejlesztési céljaihoz, 

ezzel pedig a település 

lakosságának megtartásához 

A projekt során egy felhagyott ipari terület funkcióváltó 

rehabilitációja valósulna meg, amely egyszerre 

tartalmaz városfejlesztési (közszolgáltatási) és 

városüzemeltetési (önkormányzati), kulturális – 

közösségi (civil, magán és közszféra fejlesztés), 

rekreációs (zöldfelületi) és gazdaságélénkítési 

(vállalkozásösztönzési, foglalkoztatás növelési) 

tevékenységet, módszert. 

6. 

Cél a kijelölt akcióterületen 

(beavatkozási területen) található 

önkormányzati tulajdonban lévő 

használaton kívüli barnamezős 

ingatlan és a hozzájuk kapcsolódó 

zöldterületek megújítása 

A városrész legnagyobb egybefüggő parkja a Hősök 

tere és környezete, amelynek a teljes revitalizációja 

hozzájárul az akcióterületi cél megvalósulásához. A 

terület funkcionális megújítása és az új épület  

hozzájárul az akcióterület szolgáltatási színvonalának 

növeléséhez illetve a gazdaságélénkítéshez 

 

Békés Megyei területfejlesztési program céljainak teljesülése 

 

Értékalapú gazdaságfejlesztés 

A beavatkozás közvetlenül és nagymértékben járulhat hozzá a stratégia cél teljesüléséhez, 

mivel a közszolgáltatások megújulása, a gyorsított ügyintézés lehetőségének kialakítása, az 

inspiratív üzleti infrastruktúra megteremtése alapvetően segíti a vállalkozások működését, 

fejlődését, letelepedését. A civil közösségek megerősítésének és a helyi foglalkoztatási 

együttműködéseknek köszönhetően a lakosság társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének 

javulását, munkanélküliségi ráta csökkentését (2. alcél), a humánerőforrás- fejlesztését 

érhetjük el, ami a felzárkóztatás alapja. A helyi gazdaság fenntartható növekedésének 

megteremtése - az innovatív kkv-k megerősödése, a foglalkoztatás és az aktivitási ráta 

javulása, a beruházási ráta emelése hozzáadott érték ráfordítások (1., 3. és 5. 

alcél) mellett - a környezeti állapot megóvásával, a települési környezet fejlesztésével és a 

tőkeállomány növelésével (4. alcél) párosul.  

 

Térségi specifikus brandek kialakítása a periférián 

Békés megye mag- és periférikus települései között kialakult társadalmi-, gazdasági 

diszkrepencia feloldásának egyik lehetősége a helyi brandek kidolgozása, piaci bevezetése, 

azon belül is a hungarikumok kifejlesztése, a gasztro- és kulturális turizmus 

fejlesztése (4., 5. és 6. alcél). E célhoz járulhat közvetve és közvetlenül is hozzá a kulturális 

közösségi terek (rendezvényterem) létrehozása, valamint a közösségek megerősítése, 

amelyet a civil szervezetek biztonságos és fenntartható működési feltételeinek megteremtése 
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révén érhetünk el. A multifunkcionális épület színteret adhat ezen tevékenységeknek, javítva 

ezzel a város megítélését, nem csak a helyben élők, de az idelátogatók számára is. Az új 

helyszínen megvalósuló rendezvények katalizátorai lehetnek egyéb kapcsolódó turisztikai 

szolgáltatások fejlesztésének is, kiváló fejlesztési területe lehet egy településmarketing 

stratégiának. Általa erősödik a foglalkoztatás, az eltartó képesség. 

 

Társadalmi, gazdasági kohézió erősítése a megye perifériális helyzetű 

településein 

Dévaványa lakossága környezeti életminőségének javulásával és a szabadidős 

tevékenységeik lehetőségeinek bővülésével a tervezett projekt közösségépítésben (9. 

alcél) is fontos szerepet tölt be. A fejlesztések eredményeként létrejövő új közösségi 

termeink és közterület a közösségépítő hatásán keresztül közvetlenül járulnak hozzá a 

település társadalmi-gazdasági kohéziójának erősítéséhez. A helyi gazdaságfejlesztési (1. 

alcél) beavatkozás segíti a humán fejlettségi index javulását, az intézmények és civil 

szervezetek fejlesztésével pedig csökkenthetjük szegénység és a társadalmi 

kirekesztettség által veszélyeztetettek arányát (3. alcél). Javítjuk a szolgáltatások 

hozzáférhetőségét és az elérhetőséget, segítjük a települések közötti szolidaritás, a 

perifériális helyzetű térségek megtartó erejének erősödését (8., 4. 6., és 7. alcél). 

 

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

innovatív fenntartható tovább-fejlesztése 

Amennyiben lehetőségünk nyílik jelen pályázat segítésével az elavult, gazdaságosan és 

tartósan már fel nem újítható épületekből elköltöztethetjük az érintett funkciókat, és egy 

modern épület üzembe helyezésével a jelenlegi állapothoz képest jelentősen csökkentjük a 

fajlagos energiafogyasztást és széndioxid kibocsátást, javíthatjuk az 

energiafelhasználás hatékonyságát (1.,2. és 4. alcél). A megfelelő technológiák 

alkalmazásával segítjük a megújuló energiaforrások részarányának növelését (3. 

alcél). A kulturális rendezvényeknek helyet adó új helyszín alkalmas szemléletformáló 

tevékenységek megtartására, az örökség ápolását célul kitűző civil kezdeményezések 

segítésére, valamint a kísérő „soft” elemek közvetlen pozitív hatást gyakorolnak a cél 

elérésére.  

 

2.1.2 A fejlesztés környezetének jellemzése  

1. A fejlesztési helyszín tágabb környezetét ezen belül az ITS, adott területet magában 

foglaló városrészi elemzés.  

A beavatkozás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) 

Kormányrendelet, vagy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet értelmében 

kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg.  

 

 

Kormányrendelet hatály alá esik 
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IGEN NEM 

a kedvezményezett járások besorolásáról 
szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet 

X - 

a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 

23.) Kormányrendelet 

- X 

a város a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
területéhez tartozik (amennyiben releváns) 

- X 

  
A városrészek lehatárolása a következő elvek mentén történt 

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 átfedés 

mentesen és teljes körűen lefedjék. 

 

1. térkép: Dévaványa – városrészek ábrázolása 

 

Forrás: Dévaványa város Integrált Településfejlesztési Stratégia 

 

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

szakértői egyeztetésekre építve számos alternatíva került megvizsgálásra, amelynek 

eredményeként 5 jól elkülönülő városrész került lehatárolásra a fentiek szerint. 
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5-1. táblázat: Dévaványa városrészeinek lehatárolása 

 

Városrész 

 

Utca szerinti lehatárolás 

I. Belvárosi városrész 

 Belvárosi akcióterület 
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. 

II. Óváros (belvárostól 

keletre eső óvárosias 

övezet) 

 

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. 

III. 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. 

IV. Északi városrész: 

 IV/1. Iparterület 
Deák Ferenc utca, Kisújszállási út, iparterületi határvonal, Vásárszél 

utca által határolt terület. 

V. 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. 

 

5-2. táblázat: Városrészek funkciói 

Városrészek 
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Városrészek 
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Óváros 

(belvárostól 

keletre eső 

óvárosias 

övezet) 

        

   

Belvárostól 

nyugatra fekvő 

övezet - Sport 

és Rekreációs 

terület 

        

   

Északi 

városrész - 

Iparterületek 

        

   

Nyugati 

városrész 

        
   

Külterület            

 

 domináns funkció 

 kiegészítő funkció 

 

A belvárosi városrész bemutatása 

 

5-3. 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. 
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2. 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 városrész elsősorban Dévaványa közszolgáltatási központjaként funkcionál, ahol a 

közigazgatási, humánszolgáltatási, kereskedelmi, oktatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó 

intézmények tömörülnek. Szerkezetét tekintve vegyes területek, a település központi 

funkciók miatt. Ezentúl lakóterületeket találunk a városrészben, azaz a lakófunkció dominál 

hagyományos telkes beépítéssel, tovább a területen kis számban, de megjelent a telepszerű 

beépítési forma. 

 

Demográfiai és szociális jellemzők 

A városrészben a lakónépességet tekintve a 2011-es népszámlálás idején 346 fő lakott 156 

lakásban, ami Dévaványa lakosságának 4,38%-át teszi ki. A fiatalok aránya a belvárosi 

városrészben az egyik legkisebbnek mondható, míg a középkorúak és idősek aránya eléri a 

városi átlagot.  

A népesség képzettsége jónak mondható a többi városrészhez viszonyítva, a 15-19 évesek 

11,5%-ának van legfeljebb általános iskolai végzettsége, míg 19% rendelkezik felsőfokú 
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oklevéllel. A foglalkoztatottság 60,2%-os, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 

30,5%. 

A városrészben kisebb az alacsony életszínvonalat sejtető lakások (6,4%) és a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők (34,1%) aránya. A gazdaságilag nem aktív népesség 

aránya itt alacsonyabb a többi városrészhez képest 53,2%. A munkanélküliség mutatója 

alatta van a többi városrész mutatójához képest.  

 

5-4. 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 2001 évi népszámlálás 

Intézményellátottság 

A városrészben az összes intézményi ellátottság megtalálható, alapellátás kiépített. Az 

intézmények a városközpontban (pl.: Dévaványa Város Önkormányzata, Dévaványai 

Kormányablak) a templom környezetében helyezkednek el. Itt található a város kulturális 

feladatait ellátó Dévaványai Általános Művelődési Központ Gyöngy utcai épülete és egy 

alapfokú oktatás intézmény, a Ványai Ambrus Általános Iskola telephelyei a Vörösmarty, a 

Körösladányi és a Gyöngy utcában. A tömegközlekedést használók ezen a részen vehetik 

igénybe a központi buszmegállót, valamit a gyermekek számára itt került kialakításra a város 

legnagyobb és egyben a legmodernebb játszótere. 
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A közszolgáltató intézmények a város tulajdonát képezik. A közelmúltban elindult 

épületenergetikai fejlesztések ellenére az intézmények egy része még mindig nem felel meg 

a modern kor elvárásainak. A legnagyobb problémát továbbra is a korszerűtlen energetikai 

jellemzőkkel rendelkező intézmények fenntartása okozza. A városban egyébként meglevő 

intézményi funkciók közül elsősorban igazgatási, egészségügyi területen hiányzik a teljeskörű 

ellátás. 

 

5-5. táblázat: Dévaványán megtalálható funkciók 

Funkció 
Alfunkció (ha 

kell) 
Intézmények megnevezése 

Belvárosi 

városrészben 

Város 

egészére 

(db) 

Humán 

funkciók 

bölcsőde, óvoda 
DÁMK Óvoda és Bölcsőde 

Intézményegység 
0 5 

alapfokú, 

középfokú iskola 

és szakoktatás 

Ványai Ambrus Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, 

Szügyi Dániel Református 

Általános Iskola, 

Gyulai Szakképzési Centrum 

Dévaványai Szakgimnáziuma, 

Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 

4 6 

egészségügyi 

ellátás 

(alapellátás és 

szakorvosi ellátás) 

háziorvosi alapellátás, 

fogászati ellátás 

Strandfürdő és Gyógyászat – 

szakrendelések, Mentőpont 

3 5 

szociális 

szakosított ellátás 

Borostyánkert Szociális Otthon, 

Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény 

Idősek otthona 

0 2 

szociális és 

gyermekjóléti 

szolgáltatások 

Dévaványai Gyermekotthon, 

Margaréta Egységes Szociális 

és Gyermekjóléti Intézmény 

Családsegítő Szolgálat, 

Pedagógiai Szakszolgálat 

1 3 

Közösségi 

funkciók 

könyvtár DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár 1 1 

színház, mozi - - - 

múzeum 
DÁMK Bereczki Imre 

Helytörténeti Gyűjtemény 
0 1 

szabadidőpark 
Seres István Sporttelep 

Pöttöm Park játszótér 
1 2 

közösségi ház Civil Ház 0 1 

uszoda, strand Dévaványai Strandfürdő és 0 1 
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Funkció 
Alfunkció (ha 

kell) 
Intézmények megnevezése 

Belvárosi 

városrészben 

Város 

egészére 

(db) 

Gyógyászat 

Igazgatási 

funkciók 

rendőrség Dévaványai Rendőrőrs 1 1 

tűzoltóság - - - 

 - - - 

önkormányzati 

hivatal 

Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal 
1 1 

kormányablak 
Gyomaendrődi Járási Hivatal 

Dévaványai Kormányablak 
1 1 

Közlekedési 

funkciók 

autóbusz állomás 

központi megálló 
Központi megálló 1 1 

vasútállomás 

vasúti megálló 
Vasútállomás 0 1 

benzinkút 
MOL benzinkút 

Rotapetrol Kft. 
0 2 

repülőtér 6. osztályú repülőtér 0 1 

Gazdasági 

funkciók 

Ipartelep Ipari terület 0 1 

piac 
Helyi termelői piac 

Vásártér 
0 2 

pénzügyi 

szolgáltatók és 

bankok 

Békés Takarék 

OTP Dévaványai Fiók 

K&H ATM 

3 3 

irodaház - - - 

szálláshely 

Ifjúsági Tábor, 

Déva Vendégház, 

Dévaványai Vadásztársaság, 

Sterbetz István Túzokvédelmi 

Látogatóközpont, 

Túrér Vendégház 

GYSZC Kollégium 

Kuruc porta 

Alföld Vendégház 

2 9 

vendéglátó 

egységek 

Ramóna Vendéglő, 

Napközi Konyha, 

Buffalo Büfé, 

Stella Söröző, 

Sanci- Hami Büfé, 

Vadrózsa Cukrászda 

Fejedelmi Cukrászda 

Dolce Vita Cukrászda 

8 19 
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Funkció 
Alfunkció (ha 

kell) 
Intézmények megnevezése 

Belvárosi 

városrészben 

Város 

egészére 

(db) 

Zöld Fagyizó 

Piac Pecsenyesütő 

Roni Pékség 

Romantika Sarok Söröző 

Jóbarát Söröző 

Csücsők Söröző 

Autóscsárda 

Harmadik Félidő Söröző 

Alibi Söröző 

Varjú Kocsma 

Strandfürdő- és Gyógyászat 

Büfé 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat adatszolgáltatás 

 

Gazdasági adottságok 

A városrészben – ahogyan az előző ismertetésből is látszik – az intézményi munkahelyek 

vannak jelen. E mellett számos kereskedelmi egységet és szolgáltatót is megtalálhatunk. 

Ezen túl mikrovállalkozások sora található a városrész átszelő Árpád út mindkét oldalán, 

valamint a lakóterületbe beékelődve is. 

 

5-6. 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 
 Barnamezős területek funkcionális 

fejlesztése (új közigazgatási funkció) 
 Település központ közigazgatási 

funkcióinak erősítése 

 Kulturális funkciók erősítése 

 Átmenő közlekedési forgalom 

növekedése 

 Fiatalok elvándorlása 
 A Főtér forráshiány miatt nem épül meg 

 Barnamezős önkormányzati ingatlan 
újrahasznosítása elmarad forráshiány 

miatt 
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1. Az alábbi részben kerül bemutatásra, az elmúlt időszakban (2007-2014) 

megvalósult projektek (5. táblázat), amelyek az akcióterületen és annak 

közvetlen környezetében találhatóak, illetve Dévaványa Város Önkormányzata 

által a jövőben megvalósítani tervezett projektek (6. táblázat). 

 

4-7. táblázat: A fejlesztési helyszín közvetlen környezetében megvalósult projektek 

Projekt 

megnevezése / címe 

Rövid tartalma 

(max. 2 mondat) 

Projekt összköltsége 

(Ft) 

Finanszírozás 

módja 

LEADER pályázatból 

játszótérépítés (2014) 

A város első közterületi 

játszóterének megépítése 

új közterület kialakítással 

16.800.653,- utófinanszírozás 

(5.000.000,-) és 

a többi önerő 

Közösségi közlekedés 

versenyképességnek 

növelése Dévaványán 

DAOP-2007-3.2.1 

Központi buszváró építése, 

valamint a város 

buszmegállóinak felújítása 

66.285.360,- utófinanszírozás 

Dévaványa kistérségi 

szerepének erősítése a 

települési örökség 

megőrzésével és 

fejlesztésével 

DAOP-2007-5.1.2/B 

A Hősök tere park 

felújítása 

48.116.025,- utófinanszírozás 

Dévaványa Város 

Közúthálózatásnak 

fejlesztése 

DAOP-2008-3.1.1./B 

Több utca, köztük a 

Köleshalmi utca 

aszfaltburkolatának 

felújítása 

53.169.456,- utófinanszírozás 

„Az érték benned van” 

A versenyképesség 

feltételeinek javítása az 

ÁMK Ványai Ambrus 

Általános Iskola 

intézményegységében 

DAOP-2007-4.2.1/2F 

A Ványai Ambrus Általános 

Iskola központi épületének 

átfogó felújítása, 

eszközbeszerzéssel 

kombinálva. 

269.775.199,- utófinanszírozás 

Pedagógusok 

módszertani 

kultúrájának 

korszerűsítése a 

dévaványai ÁMK-ban 

Módszertani fejlesztési 

program a Ványai Ambrus 

Általános Iskolában 

56.967.333,- utófinanszírozás 

Energetikaihatékonyság 

fokozása megújuló 

Több épület, köztük a 

Ványai Ambrus Általános 

162.810.000,- utófinanszírozás 
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energiaforrás 

hasznosítással 

kombinálva Dévaványa 

Önkormányzat 

intézményeinél 

KEOP-2009-5.3.0/B 

Iskola Körösladányi úti 

telephelyének, valamint a 

Ladányi Mihály Könyvtár 

épületének a 

energiahatékonysági 

felújítása 

Dévaványa város 

középületeinek 

energetikai fejlesztése 

KEOP-5.7.0/15 

Pedagógiai szakszolgálat 

energiahatékonysági 

felújítása 

141.208.799,-  

 

utófinanszírozás 

Épületenergetikai 

fejlesztés Dévaványa 

Város 

Önkormányzatának 

épületein 

Napelemek elhelyezése a 

Ványai Ambrus Általános 

Iskola központi épületén 

31.881.799,-  utófinanszírozás 

Kerékpárút áthelyezés 

és parkoló kialakítás 

(önkormányzati saját 

beruházás 2013-2014) 

Az Árpád utca északi 

részén meglévő kerékpárút 

áthelyezése és új parkolók 

kialakítása 

49.530.000,- utófinanszírozás 

Kerékpárút építés 

DAOP-3.1.2/A-11-2011-

0005 

Kerékpárút építés az Árpád 

utca déli részén 

95.478.391,- utófinanszírozás 

Parkoló építése  41 db parkoló építése az 

Árpád utca déli részén 

35.747.646,- önkormányzati 

saját beruházás 

2014 

Térfigyelő rendszer 

kialakítása Dévaványán 

28/2014 (IV.1.) BM. 

rendelet alapján 

11 db kamera kihelyezése 

a város különböző pontjain 

11.859.691,-  utófinanszírozás 

 

 

A városrészt eddig is számos beruházás érintette, melyek egymás hatásait erősítve járulnak 

hozzá az akcióterület fejlesztéséhez. A projektek sorozatába illeszkedik a Dévaványa 

Belvárosi városrész barnamezős területének rehabilitációjára irányuló fejlesztési elképzelés is, 

amely szintén elősegíti a városrész rendezett arculatának kialakítását.  
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3. térkép: Dévaványán tervezett és a folyamatban lévő beruházások 

 

 Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat  

5. táblázat: A fejlesztési helyszín közvetlen környezetében tervezett illetve folyamatban lévő 
projektek 

Projekt megnevezése 

/ címe 

Rövid tartalma  

(max. 2 mondat) 

Projekt 

összköltsége 

Finanszírozás 

módja 

1. Barnamezős 

ingatlan 

funkcióbővítő 

rehabilitálása 

Meglévő barnamezős terület 

rehabilitálása, és egy 

multifunkcionális központi 

épület létesítése, melyben több 

városi (közszféra, gazdasági és 

kulturális) funkció is helyet kap. 

A beruházást „soft” programok 

kísérik. 

508.080.034,- utófinanszírozás 

2. Dévaványa iskola 

2020 

A Ványai Ambrus Általános 

Iskola épületeinek és 

sportudvarainak felújítása 

eszközbeszerzéssel kiegészítve.  

374.921.301,- utófinanszírozás 

3. Járda felújítási 

program 

BM pályázatból megvalósuló 

járda felújítási program több 

helyszínen.  

15.000.000,- utófinanszírozás 

4. Térfigyelő Meglévő kamerarendszer 2.000.000,- civil támogatásból 
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kamerarendszer 

bővítése 

bővítése több helyszínen, és 

ezáltal a helyi biztonság 

fokozása. 

megvalósuló 

7. Kerékpárral a 

környezetvédelemért 

- Kerékpárforgalmi 

hálózat kiépítése 

Dévaványán 2016 

Kerékpárút-hálózat bővítése 

mintegy 3 km-es új szakasszal, 

mely a belvárost az északi 

iparterülettel köti össze. 

386.746.534,- utófinanszírozás 

6. Teremts Esélyt 

Program - Dévaványa 

A fiatalok helyben tartását és 

egzisztenciateremtését 

támogató komplex 

programcsomag fecskelakások 

kialakításával, ösztönző 

rendszer működtetésével, helyi 

identitáserősítő programok 

szervezésével. 

86.761.338,- utófinanszírozás 

7. Digitális Jólét 

Program 

Digitális Információs pont 

kialakítása 

0,- Eszközöket 

leszállították, 

melyeket ingyenes 

használatba 

kaptunk. 

Tervezett 

1. Zöld Város 

Dévaványa 

A jelenlegi polgármesteri 

hivatal területén egy új közpark 

kialakítása gazdaságélénkítő 

tevékenységgel kombinálva. A 

területen kiadható 

üzlethelyiség, játszótér, 

rendezvénytér, szabadidőpark 

kerülne megépítésre. 

300.000.000,- utófinanszírozás 

2. LEADER - Zöld 

Szív projekt 

A jelenleg megvalósítás alatt 

lévő multifunkcionális épület 

előtti közterület rehabilitálása, 

a zöld felület megújítása és egy 

rendezett kis közpark 

létrehozása. 

16.746.670,- utófinanszírozás 

 

 

2.1.3 A beavatkozás helyszíne – helyzetelemzés 

Az építtető Dévaványa Város Önkormányzatának intézményei és Polgármesteri Hivatala 

jelenleg egy igen elavult épületben működik. A hivatal épülete a múlt század elején épült, 

szerkezetei elhasználódtak, az épület tetőszerkezete kimozdult az egyenlőtlen süllyedések 

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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miatt. A meglévő épület talajnedvesség elleni szigetelése nem működik illetve több helyen 

nem is készült szigetelés. A meglévő épület nyílászárói elhasználódtak, szorulnak és több 

helyen nem működnek nem nyithatók. Az épület gazdaságosan nem újítható fel. Az építtető 

több más helyszínen is működtet intézményeket, amelyek hasonló elavult állapotú 

épületekben kénytelenek működni. A használatban lévő épületek csak kényszeredetten 

használhatók a jelenlegi funkcióra, mivel alaprajzi kialakításuk nem megfelelő.  

 

Az önkormányzat jelenlegi épülete 

 
 

A projekt során ingatlan kiváltás történik. Az Önkormányzat és Polgármesteri 

Hivatal jelenlegi épületegyüttese lebontásra kerül, és a helyén közpark 

kialakítását tervezi a város. A hivatkozott ingatlan hasznosításából az 

Önkormányzatnak bevétele nem keletkezik, ezért a CBA számításokban nem 

jelenik meg ebből származó bevétel. 

 

A fenti okok miatt az építtető Önkormányzat egy multifunkcionális épület építéséről 

határozott. 

 

Az építés helye: 5510 Dévaványa, Árpád utca 1. 
A telek helyrajzi száma: 371. 
Megbízó, építtető: Dévaványa Város Önkormányzata 

 

2.1.3.1 Helyszín barnamezős jellege 

a.) A fejlesztés helyszín - barnamezős területre vonatkozó értelmezésnek való 

megfelelés; 
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Az általunk tervezett projekt barnamezős terület rehabilitálását és városi funkciókkal való 

feltöltését célozza meg. A felhívás fogalomjegyzékében megfogalmazott definíció szerint az 

általunk beavatkozási helyszínként megjelölt ingatlan megfelel a barnamezős területek 

követelményeinek. A terület jelenleg használaton kívüli van és leromlott fizikai állapotú, 

melyet az is bizonyít, hogy az épültek nagy részére az illetékes hatóság már bontási 

kötelezést bocsátott ki. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat abból a szempontból, hogy az 

egykori gazdasági/ipari rendeltetésű terület az ott gyártott termék jellegének köszönhetően 

(asztalosipari termékek) környezetszennyezéssel csak csekély mértékben vagy egyáltalán 

nem terhelt, de a terület szinte teljesen aszfaltozott és használaton kívüli épületekkel 

tarkított. 

b.) A beavatkozási területet és a felépítményeket, valamint azok állagát, és a 

terület alap-infrastrukturális ellátottságát; 

Az érintett 371 hrsz. megjelölésű terület 1782 m2 nagyságú, két oldalról közút veszi közre 

(Árpád utca és Köleshalmi utca).  A területen több romos épület állt, melyek többségét az 

elmúlt években a bontási kötelezés miatt lebontottunk. Jelenleg már csak egy épület áll, a 

terület belsején, mely régen a kazánház szerepét töltötte be. Az elhanyagolt állapotú 

gazdasági területen rengeteg a betonburkolat és az elbontásra ítélt műtárgy. A területen a 

kártékony növényzet (gyomok, parlagfű) kezelés hiányában elburjánzott, egészséges fák, 

bokrok korlátozottan vehetők figyelembe. A telek teljesen közművesített, előtte lévő 

közterületen az önkormányzat az elmúlt évben több parkolót, illetve kerékpárutat is épített. 

  

1. Ábra: fejlesztési terület 

 
Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat  

 

c.) A terület eredete, korábbi hasznosítása; 
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A fejlesztendő terület 1957-től a Szarvasi Vas- Fémipari Szövetkezet (5540 Szarvas, 

Szabadság út 64-66.) tulajdonában majd 1997-től jogutódja a Szarvasi Vas- Fémipari Zrt. 1/1 

tulajdona volt egészen 2014-ig, amikor az Önkormányzatnak hosszú évek után sikerült az 

elhagyott területet megvásárolni. Városunk központjában található az egykoron szebb 

napokat megélt épület együttes, mely utoljára közel százötven Dévaványait foglalkoztató 

fióktelephelyeként működött. Itt gyártották és szerelték készre megannyi faelemekkel 

díszített világító testet, és itt szerelték a vasaló és kávéfőző egyes elemeit is. Valamint itt 

kapott helyet szolgáltatás formájában a háztartási gépszerelés és a rádió, illetve tévészerelés 

is. Ez utóbbi a múlt század kilencvenes évének közepén szűnt meg, majd követte pár év után 

maga a kirendeltség is. Az 1957-től egészen 1995- történt telephely felszámolásig dolgoztak 

itt Dévaványaiak. Azóta a terület üresen, felhagyottan áll. A jelenlegi telek 2008-ban nyerte 

el jelenlegi méretét és formáját, mely során a 372 hrsz. és 375 hrsz. olvadt bele a 371-es 

hrsz.-be. 

 

d.) A fejleszteni kívánt terület és felépítményei jelenlegi hasznosítási módja és 

mértéke; 

A területen lévő egyetlen felépítmény jelenlegi funkciója a tárolás, ezen felül a telek jelenleg 

használaton kívül van. 

2.1.3.2 Fejlesztés helyszínének állapotfelmérése 

1. A beavatkozási területen található felépítmények, felszín alatti 

létesítmények és a felépítmény nélküli területek, amelyeket a projekt 

beavatkozásai érintenek.  

 

Tulajdonviszony: rendezett, Dévaványa Város Önkormányzata 

A fenntartó/működtető: Dévaványa Város Önkormányzata 

 

Ingatlanok címe:  Dévaványa, belterület. 

Érintett helyrajzi számok: Árpád utca 1., hrsz: 371. 

Árpád utca, hrsz: 410.  

Árpád utca, hrsz: 1769. 

Köleshalmi utca, hrsz: 370.  

 

A telek jó közlekedési adottságokkal bír, az Árpád utca felől és a Köleshalmi utca felől is jól 

megközelíthető. A gépjárművek számára is mindkét utca felől biztosított a megközelítés. A 

telek közvetlen közelében a helyközi autóbusz megálló megtalálható. A telek előtt gyalogos 

járda és kerékpárút is vezet, ennek megfelelően a kerékpárosok számára és gyalogosok 

számára is biztosított a megközelítés. A területen jelentős számú közterületi parkoló 

biztosított. 
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Forrás: Google térkép 

 

Az építészeti kialakítást jelentősen befolyásolták a telek adottságok, valamint a környező 

beépítések és a megközelítési viszonyok. Az Árpád utca felől egy szépen kialakult park 

jellegű, beállt növényzettel meglévő tér található, amelyet szeretnénk megtartani, mivel a 

településen élőknek és az ide látogatóknak is emblematikus a "zöld főtér" megjelenés. Ebbe 

a hangulati környezeti elembe csak a legkisebb mértékben szeretnénk beleavatkozni. 

Azonban ez a terület a fő irány, az épület egyik "arcának" mindenképpen ebbe az irányba 

kell fordulnia. 

 

A Köleshalmi utca jelenleg egy kissé szűk utca benyomását kelti, de a létesítmény fő 

megközelítését mindenképpen ebből az irányból terveztük kialakítani mivel a főtéri park 

jellegbe nem szerettünk volna bele avatkozni. Annak érdekében, hogy az utca szűkösségét 

csökkentsük az épületeket az utcafronttól hátrébb húzva helyeztük el így egy kisebb 

mellékteret kapcsolunk a főtéri funkciókhoz. 

A létesítményt a további fejlesztések során tömbökben terveztük kialakítani, annak 

érdekében, hogy elkerüljük a nagy épülettömeg kialakulását, amely semmiképpen sem 

illeszthető a meglévő kisvárosi környezethez arculathoz. A tömegek elkülönülve állnak illetve 

a Köleshalmi utcai épületrész egy áttörten kialakított "ízesüléssel" kapcsolódik később az 

Árpád utcai tömeghez. 

 

Az egyes funkciókat megpróbáltuk jól elkülöníteni, de a multifunkcionális jellegből adódóan 

előfordulnak keveredések, amely inkább tetőtéri épületrészen tapasztalható. Szintén a 

multifunkcionális jellegből adódik, hogy az épületeknek több bejárata van. Az épülettömegek 

kialakításánál az egyszerű formák alkalmazása mellett, a kiemelt funkcióból adódóan 

reprezentatív homlokzatképzést próbáltunk tervezni. Az utcai épülettömeg hagyományos 

megformálása, a kiemelt díszbejárat és fellette kialakított terasz kiemeli az épület településen 

belüli szerepét. A majdani nyaktag áttetsző tömege az épületrészek elkülönülésének 

hangsúlyozására szolgálnak. A tetőformák egyszerű kontyolt nyeregtetők valamint manzard 

nyeregtetők viszonylag tagolatlan, nyugodt megjelenéssel. Az Árpád utcai főhomlokzaton, 

annak függőleges főtengelyében, egy manzardosított kiemeléssel jelezzük a díszbejárat 
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helyét. Az épület homlokzati anyaghasználatánál a környezethez történő illesztés és a 

kisvárosi jelleg hangsúlyozása volt a fő cél. A nyílászárók ritmusa, a homlokzat 

tengelyessége, a meglévő jelentős városképileg fontos, és az emberek érzelmi világába már 

beépült épületekhez illeszkedik. A homlokzati klinkertégla burkolat alkalmazásával is a 

meglévő épültekhez kívántunk alkalmazkodni. A tetőkön hagyományos natúr cserepeket 

tervezünk alkalmazni szintén a környezetben megtalálható színvilág miatt. A klinkertégla 

burkolatok, mint lábazat jellegű épületelemek tagolják az épület tömeget. A nyílászárók 

homlokzati anyaghasználata szintén hagyományos épület megjelenést hivatott hangsúlyozni.  

 

Az épület körüli térburkolatok egyszerű, de közlekedési rendszert kihangsúlyozó 

színelválasztásokkal készülnek. A viszonylag nagy elemek csökkentik a nagyobb burkolatok 

"flaszter" hatású megjelenését. 

 

 

TELEK ÉS ÉPÜLET ADATAI: 

A helyi építési szabályzat, szabályozási terv előírásai: 

 

Jelenlegi besorolása: kivett ipartelep 

Funkció: használaton kívüli terület 

 

Az érintett ingatlanok övezeti besorolása: 

Árpád utca, hrsz: 371. – kivett iparterület 

A megvalósulási helyszín belterületen található. A tervezett beavatkozás az akcióterületen 

történik. A érintett területen a kialakítandó parkoló becsatlakozás tervezését kell elkészíteni.  

A tervezett beavatkozási terület a hatályos településrendezési eszközök szerint „Lk-1 

Kisvárosias lakóterület” övezet területén helyezkedik el, beépítési módja: „Zu” zártsorú 

utcavonalas, megfelelve a Felhívás 3.4.1. c. pontja szerint előírt OTÉK előírásainak. Az 

ingatlan tulajdonosa: Dévaványa Város Önkormányzata. 

 

Árpád utca, hrsz: 410. - Zöldterület - közpark 

A tervezett beavatkozás az akcióterületen történik. A tervezett beavatkozási terület a 

hatályos településrendezési eszközök szerint „Zkk jelű közpark, megfelelve a Felhívás 3.4.1. 

c. pontja szerint előírt OTÉK szerinti „zöldterület”. Az ingatlan tulajdonosa: Dévaványa 

Város Önkormányzata. 

 

Árpád utca, hrsz: 1769. 

A tervezett beavatkozás az akcióterületen történik. Az érintett területen a kialakítandó 

parkoló becsatlakozás és szegélyezés tervezését kell elkészíteni. A tervezett beavatkozási 

terület a hatályos településrendezési eszközök szerint „közlekedési célú közterület” övezet, 

megfelelve a Felhívás 3.4.1. c. pontja szerint előírt OTÉK szerinti „közlekedési- és 

közműelhelyezési, hírközlési” Az ingatlan tulajdonosa: Magyar Állam. 

 

Köleshalmi utca, hrsz: 370 - Közlekedési területek, közlekedési célú közterületek 

A megvalósulási helyszín belterületen található. A tervezett beavatkozás az akcióterületen 

történik. A érintett területen a kialakítandó parkoló becsatlakozás tervezését kell elkészíteni.  
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A tervezett beavatkozási terület a hatályos településrendezési eszközök szerint „közlekedési 

célú közterület” övezet területén helyezkedik el, megfelelve a Felhívás 3.4.1. c. pontja szerint 

előírt OTÉK szerinti „közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési” Az ingatlan tulajdonosa: 

Dévaványa Város Önkormányzata. 

 

4. térkép: Árpád utca és környezete 

 
Forrás: Dévaványa Településrendezési Terv  

 

A terület övezeti besorolása:  Lk-1 Kisvárosias lakóterület 

Beépítési módja:   „Zu” zártsorú utcavonalas 

Előkert:     utcavonalra építés 

Oldalkert:    0 m 

Hátsókert:    6 m 

A telek beépíthetősége:  40 % 

Megengedett építmény magasság: 7,5 m 

Legkisebb zöldfelület mértéke: 30 % 

 

Tervezett beépítési adatok: 

A telek területe:   4251 m2 

Tervezett beépített alapterület: 675,34 m2 

Tervezett beépítési százalék:  15,89% 

Terület közművesítettsége:  teljes közmű 

Tervezett zöldfelület:   58,21% 

Tervezett építménymagasság: 7,49 m 

 

Magassági adatok: 

Épület körüli járdaszint változó +-0,00 -0,20 m 

Földszint padlószintje:   +0,13 m; -0,18 m 

Emelet padlószintje:   +3,78; 
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Tetőtér padlószintje:   +7,04 

Gerincmagasság:   +10,56; +11,88; +11,44 

 

Burkolatok 

A területen a burkolatok állapota leromlott. Két féle burkolattípus jellemző: a 

keramitszegéllyel épített aszfaltburkolat, illetve az öntött beton burkolat. Mindkettő állapota 

leromlott, az aszfalt és a beton is töredezett. 

 

Közműellátás van a projektterületen: elektromos energia, ivóvíz és szennyvíz, gáz, 

informatika. 

 

Zöldfelületek állapota 

A terület zöldfelületei elhanyagolt állapotban vannak, burkolt részei leromlottak, egykori 

funkciója elveszett, így a használata alacsony intenzitású. 

A kisebb, nem intenzíven fenntartott parkok problémái itt is megjelennek: jellemző a fák 

borostyánosodása. Összességében elmondható, hogy egy helyi értelemben véve értékes és 

megőrzendő faállományról van szó, melyet néhol ritkítással, illetve új fák telepítésével kell 

javítani. Javasolt a dendrológiai értelemben vett változatosság növelése. 

A terület cserjeállománya a nagyobb közparkokra jellemző módon viszonylag szegényes.  

Javasolt a cserjeállomány gazdagítása az átláthatóság megtartása mellett. 

 

2. ábra: Hősök tere és környezete – helyszínrajz 

 

Forrás: Dévaványa Város Önkormányzat  
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Részletes elemzés a multifunkciós épület és környezete: 

 

A tervezett épületnek két oldalról nyílik bejárata, a díszbejárat az Árpád utca felől, míg a 

központi bejárat a Köleshalmi utca felől került kialakításra. A központi bejáraton bejutva egy 

elosztó funkciójú előcsarnokba juthatunk. Itt kapott helyet az emeletre felvezető lépcső és a 

lift is itt kerül kialakításra. A lépcső orsóterében kapott helyet az információs pult, ahonnan 

az érkezőt annak szándéka szerint el tudják igazítani, egyben vagyonvédelmi felügyeleti 

szerepet is biztosítva. 

 

Az előcsarnokból jobbra haladva, az Árpád utcával szemben állva, a jobb oldalon alapvetően 

a Járási Hivatali és Kormányablak funkciók, míg a szemközti, baloldalon a Polgármesteri 

Hivatali funkciók kaptak helyet. Ebbe a térbe nyílik az épület díszbejárata. Innen közelíthetők 

meg a látogatók szociális igényeit kiszolgáló férfi-, női és akadálymentes WC helyiségek. Az 

oldalsó közlekedőből nyílik a személyzet igényeit kiszolgáló WC helyiség. A központi 

közlekedőből közelíthető még meg az elektromos kapcsoló-, a szerver-, valamint a 

takarítószerek és egyéb eszközök tárolását szolgáló helyiség. A jobb oldali épületszárnyban a 

hossztengelyben kialakított közlekedőre juthatunk. A közlekedővel egy légtérben annak 

teresedéseként kerül kialakításra a Kormányablak "front-office" funkciója. A pultos 

ügyfélfogadással szemben a Kormányablakot közvetlenül kiszolgáló irodai funkciók, míg a 

közlekedőn tovább haladva jobb és baloldalon a Járási Hivatali funkciót ellátó iroda 

helyiségek kerülnek kialakításra. A közlekedő végén egy kisebb raktár tároló kap helyet. A 

földszinten a szemközti épületszárnyban a Polgármesteri Hivatal, jelentősebb ügyfélforgalmát 

lebonyolító helyiségek, irodák kapnak helyet. A földszinti irodákhoz kapcsolódóan egy kisebb 

irattár kerül kialakításra. 

 

Az épület emeleti részén az emeleti előcsarnokból egy kiteresedő helyiségbe juthatunk, 

amely fogadó-, reprezentációs-, kiállítási mellékfunkciókkal is szolgál, amellett hogy központi 

elosztó funkcióként szolgál az épület emeleti szintjén. A földszinthez hasonlóan a jobb oldalra 

és a szemközti oldalra is vezet egy-egy középfolyosó, ahonnan a helyiségek, irodák nyílnak. 

Közvetlenül az előcsarnokból nyílik a titkárság helyisége, amely ellenőrző kiszolgáló 

funkcióként szolgál a polgármesteri iroda és a jegyzői iroda felé. A polgármesteri és a jegyzői 

irodából is ki lehet jutni a főhomlokzaton kialakított erkélyre. A jobb oldali közlekedőről 

közelíthetők meg az irodák, valamint az emeleten dolgozók igényeit kiszolgáló teakonyha 

helyiség, a dolgozók igényeit kiszolgáló WC helyiségek és egy irattár helyiség. A szemközti 

közlekedőről szintén több irodahelyiség kap helyet. A Polgármesteri Hivatal emeleti terei csak 

igen csekély ügyfélforgalmat bonyolítanak le. 

 

A tetőtérbe az emeleti előcsarnokból lehet feljutni. Ideérve egy közlekedőbe juthatunk, 

amellyel szemben egy közösségi és kulturális funkciókat ellátó rendezvény terem kerül 

kialakításra. A többi szinthez hasonlóan jobb és baloldalra is vezet egy-egy közlekedő. 

A jobb oldali közlekedőből irodák, valamint női-, férfi- és mozgáskorlátozott wc nyílik. A 

baloldali közlekedőről egy dolgozók igényeit kiszolgáló teakonyha helyiség, valamint irodák 

közelíthetők meg. A közlekedő végén kapott helyet a tanácskozó, ahol közgyűlések, 

képviselőtestületi ülések és tanácskozások is lebonyolíthatók. Szándékaink szerint az egyes 
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funkciók jól elkülönülve egymásra épülve jól szervezetten kiszolgálják az építtetői igényeket 

Az épület körüli térburkolatok egyszerű, de közlekedési rendszert kihangsúlyozó 

színelválasztásokkal készülnek. A viszonylag nagy elemek csökkentik a nagyobb burkolatok 

"flaszter" hatású megjelenését. 

Az épület homlokzati kialakításánál egy egyszerű, de reprezentatív a funkcióját tükröző a 

környezetéhez alkalmazkodó épületet kívántunk megformálni. 

 

Az épület akadálymentesített lesz.   

 

KÖZMŰVEK: A tervezett beruházáshoz meglévő közművek rendelkezésre állnak. 

 

 

2. A terület káros anyagokkal szembeni érzékenysége és az ott fellelhető 

szennyezések;  

Nem tudunk káros anyag jelenlétéről a területen 

 

 

3. „Horizontális elvek teljesülése” A beruházás során keletkező hulladék 

mennyiségének és annak deponálási helyének, valamint a hulladék esetleges 

újrahasznosításának bemutatása: 

 

A teljes projektterület változatos városszöveti egységeket ölel fel. A felhagyott ipari 

terület rehabilitációja összetett projekt, az új városi zöldfelület létrehozástól az új épület 

építéséig, sokféle elemet tartalmaz.  

Az elbontott berendezési tárgyak és a használható kőburkolatok, Dévaványa Város 

Önkormányzatának erre kijelölt telephelyén (Téglagyári terület) kerülnek és a felújítás után 

egyéb saját finanszírozású városi projektjeinél felhasználásra kerülnek.  

A tervezett térkőburkolatok nagy része helyi/térségi gyártású, így a rendelés, utángyártás, 

szállítás egyszerűbben megoldható, a burkolatépítés során keletkező hulladékok mennyisége 

minimálisra csökkenthető. 

A közmű alépítményi és burkolatépítési munkák során kikerülő humusz és töltőföld 

külön kerül deponálásra. A felhasználható humuszos részt talajjavítás után újra felhasználja a 

terv. A töltőföld az egyes projektelemek között átcsoportosítható, tovább csökkentve ezzel az 

esetlegesen elszállítandó mennyiséget. 

A terv, jelentős tereprendezési munkákat tartalmaz, a keletkező töltőföldet felhasználja. A 

terv, új humuszos termőtalaj felhasználásával csak a növénytelepítési munkákkal 

kapcsolatban számol. Ahol lehet a meglévő humuszos termőtalaj komposzttal, szerves 

anyaggal történő javítása ajánlott. A tervezett beavatkozások a földtömegegyensúly 

kialakítására törekednek. 

 

A területen új épület kerül kialakításra. 
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Keletkező hulladék kezelése 

A kivitelezés során a keletkező bontási és egyéb hulladékok kezelése során a vonatkozó, 

érvényben lévő jogszabályok alapján szükséges eljárni. Dévaványa Város 

Önkormányzata a tulajdonát képező bontási anyagokra igényt tart.  

- Az elbontott eszközöket, kivágott fákat és a kiselemes burkolatot Dévaványa Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő Dévaványa, … hrsz. alatti telephelyén fogja tárolni.  

- Dévaványa Város Önkormányzata igényt tart az alábbi bontott eszközökre és az 

egyéb építési elemekre: 

o kivágott fa (10 db ecetfa) 

o homok – föld burkolat: 50 m2 

 

A kivitelezőnek a bontásból származó valamennyi -‚ nem veszélyesnek minősülő építési 

törmeléket (mart aszfalt, betontörmelék, stb.) szelektíven szétválogatva, 

szennyeződésmentesen, dokumentálva az önkormányzat által kijelölt, közeli Regionális 

Hulladékkezelő Kft.  (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.) kell szállítania:  

Adatai a következők: 

- deponáláshoz  azonosító, KÜJ: 102668182, KTJ: 100390680 

 

A hulladékok az átmeneti tárolást követően az arra engedéllyel rendelkező kezelőnek 

való átadás és feldolgozás (törés) után építőanyagként használhatók. Az építőipari 

kivitelezés során keletkező egyéb, Dévaványa Város Önkormányzata által igényre nem 

tartott bontási anyagok, hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

– rendszeres elszállítása és a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő 

lerakása, annak dokumentálása kivitelező feladata. 

2.2 Tevékenységek ismertetése 

a.) Önállóan támogatható tevékenységek 

6. táblázat: Támogatható tevékenységek összefoglalása 

A beavatkozásban 

tervezett tevékenység 

Felhívásban szereplő, 

illeszkedő Főtevékenység 

A Főtevékenységhez 

kapcsolódó támogatható 

tevékenység 

 

Központi multifunkcionális 

épület építése 

B) Főtevékenység – a szükséges 

kármentesítési tevékenységen 

túl a meglévő épületállomány 

teljes elbontását követően a 

barnamezős terület hasznosítása 

gazdaságélénkítési, közösségi 

céllal 

Gazdaságélénkítő tevékenységként: 

b) közösségi céllal megvalósuló 

beruházás keretében kialakításra 

kerülő, vállalkozási 

tevékenységnek helyet biztosító 

fejlesztés 

Közösségi céllal: 

a) kulturális központ, 

közművelődési intézmény 

kialakítása és az 

alapműködéshez szükséges 
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A beavatkozásban 

tervezett tevékenység 

Felhívásban szereplő, 

illeszkedő Főtevékenység 

A Főtevékenységhez 

kapcsolódó támogatható 

tevékenység 

tárgyi eszközbeszerzés 

b) nonprofit szolgáltatóház 

kialakítása, amely 

térítésmentesen nyújt közcélú 

szolgáltatásokat 

e) közszféra funkció kialakítása 

Az épületet körbevevő 

területen zöldfelület 

kialakítása 

A) Főtevékenység – városi 

zöldfelületek kialakítása végleges 
és átmeneti hasznosítás céljából 

egyaránt, a barnamezős terület 

hasznosítható szabadtereinek 
komplex rehabilitálása, a 

település városi zöld 
infrastruktúra hálózatba történő 

integrálása a terület 

rekonstrukciójával vagy új 
zöldterület kialakításával 

a) növényfelület, élőhelyek és 

biodiverzitás növelése, a 
zöldfelületek 

növényállományának 

rekonstrukciója 

Kötelező gazdasági 

tevékenység opciói 

(felhívás szerint)  

választás  gazdasági / üzleti/ vállalkozói 

funkció részletetése 

A) esetben a kötelezően 

elvárt gazdaságélénkítő 

tevékenység 
önkormányzati tulajdonú 

fejlesztésként jelenik meg 
a projekt részeként; 

igen/ nem A fejlesztés során az önkormányzat 

a modern technológiák 

alkalmazásával egy olyan 

fenntartható módon működtethető 

és településképbe illő 

épületkomplexum megvalósításán 

dolgozik, amely több aspektusból is 

segítheti a vállalkozásokat, 

gazdasági szereplőket.  

 a gazdasági szereplők, 

vállalkozások részére bérbe 
vehető irodahelyiségek, 

üzlethelyiségek kerülnek 

kialakításra, mely a működési 
feltételek javulásához, piacra 

jutásuk feltételeinek 
segítéséhez, valamint új 

vállalkozások létrejöttéhez 

vezethet 
 bérelhető tanácsterem, 

rendezvényterem, valamint az 

igényesen kialakított zöld 
felületek az üzleti 

rendezvényekhez, 
konferenciákhoz, fórumokhoz, 

üzleti tanácskozásokhoz 

nyújtanak megfelelő 
környezetet, serkentik az 

innovatív hozzáállást, 
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A beavatkozásban 

tervezett tevékenység 

Felhívásban szereplő, 

illeszkedő Főtevékenység 

A Főtevékenységhez 

kapcsolódó támogatható 

tevékenység 

inspirálnak és vonzóvá teszik 

településünket a nagyobb 
vállaltok előtt. 

 az önkormányzati működés 

megreformálásával, és az ügyek 

intézésének szemléletváltásával 
(„back office - fornt office” 

rendszer kialakításával) a 
gazdasági társaságok 

gördülékenyebb ügyintézését 
tudjuk megvalósítani, mely 

szintén városunk 

vonzóképességét és a gazdasági 
társaságok életképességét 

növelné. 

 

b.) önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek a Felhívás 3.1.2 pontja szerint. 

7. táblázat: Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A projektben tervezett tevékenység 
Felhívásban szereplő önállóan nem 

támogatható, választható tevékenység 

 

Még meglévő épületállomány és beton 

burkolatok eltávolítása, terület előkészítése 

a terület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró 

vagy általában leromlott fizikai állapotban lévő és 

jellemzően környezetszennyezéssel terhelt 

építmények, műtárgyak elbontása és a szennyezett 

területek, amennyiben a degradált felületek 

rekultivációja  

 A terület rendeltetésszerű használathoz 
szükséges eszközbeszerzés 

a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges 

eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi 

utcabútorok elhelyezése stb.);  

Felszíni, nyílt parkolóhelyek létesítése 
Az önkormányzati tulajdonban lévő, vagy 

önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá 

önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság 

tulajdonában lévő vagy tulajdonába kerülő terület és 

épület gazdaságélénkítési, közösségi céllal történő 

megújítása kapcsán, a barnamezős területen – 

függetlenül a hasznosítás jellegétől – megújíthatóak, 

ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján kötelezően 

előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti 

parkolóhelyek, amennyiben a beavatkozás nem 
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zöldterület felhasználásával, átalakításával történik  

Kapcsolódó infrastruktúra kiépítés, felújítás  
A barnamezős területen belüli infrastruktúra (gáz, víz, 

csatorna, út, parkoló, elektromos vezeték-rendszer, 

energia hálózat, távközlési és kommunikációs 

hálózat, hulladékkezelő létesítmények, térvilágítás 

stb.), valamint a területet körülvevő kerítés 

kialakítása, fejlesztése és korszerűsítése  

Járdák, gyalogoszónák, közlekedőfelületek, 
forgalomcsillapított közlekedési övezetek, 

kerékpártárolók kiépítése 

A fejlesztés vonatkozásában sor kerülhet a 

barnamezős területet magában foglaló telektömb 

körüli önkormányzati belterületi közúthálózat 

zöldterület-használatot segítő felújítására, 

szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a 

fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az alábbi, a 

zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra 

hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre:  

- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és 

kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak 

felújítása, kialakítása;  

- meglévő parkolóhelyek felújítása;  

- buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar 

épületei) felújítása, kialakítása;  

- a zöldfelület elérhetőségét és átjárhatóságát 

biztosító közlekedőfelület kialakítása;  

- meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák, 

forgalomcsillapított közlekedési övezetek meg-újítása 

biológiailag aktív felületek növelésén keresztül a 

városklíma kiegyenlítése érdekében, a hősziget-hatás 

ellen növényfelületek telepítésével;  

- kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése 

vagy felújítása;  

- kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, 

kialakítása.  

 

c.) önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek. 

A Felhívás 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek az alábbiak. 

8. táblázat: Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
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Kötelezően megvalósítandó tevékenység 

A megfelelő 

válasz 

aláhúzandó 

Amennyiben releváns és 

van ilyen tevékenység, 

mely tervezett 

tevékenységhez 

kapcsolódóan? 

a) Akadálymentesítés – amennyiben 

releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az 

akadálymentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján 

 nem releváns 

 releváns, de 

nincs ilyen 

tevékenység  

 releváns, van 

ilyen 

tevékenység 

Az épület tervezése és 

kivitelezése során a teljes 

(komplex) akadálymentesítést 

valósítjuk meg. Az 

akadálymentesítés az összes 

(gazdasági-, civil- és köz-) 

funkciót érinti. 

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben 

releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az 

azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek 

alapján 

 nem releváns 

 releváns, nincs 

ilyen 

tevékenység  

 releváns, van 

ilyen 

tevékenység 

Az új építés során nem 

alkalmazunk azbeszt tartalmú 

építőanyagot, és a jelenlegi 

területen sincs azbeszt. 

c.) Energiahatékonysági intézkedések – 

amennyiben releváns, jelen felhívás 

3.2 fejezetében az energiahatékonysági 

intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján 

 nem releváns 

 releváns, nincs 

ilyen 

tevékenység  

 releváns, van 

ilyen 

tevékenység 

Az új építésnél az OTÉK 

előírásainak megfelelően 

járunk el, az új épületet úgy 

tervezzük, és úgy építjük 

meg, hogy energetikai 

jellemzői megfeleljenek a 

TNM rendelet előírásainak. 

d.) Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF c. 

dokumentum 10 fejezete alapján 

 releváns, nincs 

ilyen 

tevékenység  

 releváns, van 

ilyen 

tevékenység 

Az önkormányzat a projekt 

megvalósítása során a 

kötelező tájékoztatási és 

nyilvánossági 

kötelezettségének eleget fog 

tenni, betartva a „Széchenyi 

2020 kedvezményezettek 

tájékoztatási kötelezettségei” 

c. útmutatóban, illetve az 

„Arculati kézikönyvben” előírt 

feltételeket. 

e.) Partnerségi tervezés – jelen felhívás 3.2 

fejezetében a partnerségi tervezésre 

vonatkozó feltételek alapján, valamint a 

partnerségi tervezéshez kapcsolódó 

marketing, kommunikációs költségek 

 releváns, nincs 

ilyen 

tevékenység  

 releváns, van 

ilyen 

tevékenység 

A projekt előkészítési 

szakaszának első lépéseitől 

széleskörű partnerségi 

tervezésre törekedtünk 

(kérdőíves felmérés, 

konzultációk, fókuszcsoport, 

fórumok, interjúk). 
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Kötelezően megvalósítandó tevékenység 

A megfelelő 

válasz 

aláhúzandó 

Amennyiben releváns és 

van ilyen tevékenység, 

mely tervezett 

tevékenységhez 

kapcsolódóan? 

f.) Infrastrukturális, beruházás jellegű 

fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek 

(akciók, programok, képzések, 

tájékoztatók, participatív tervezési 

gyakorlatok megvalósítása, szemináriumok, 

workshopok, partnertalálkozók, 

konferenciák fórumok, stratégiák, 

cselekvési tervek készítése, prevenciós 

tevékenységek) – jelen felhívás 

3.2 fejezetében a „soft” elemek tervezésre 

vonatkozó feltételek alapján. Támogatható 

továbbá a „soft” elemek sikeres 

végrehajtásához / megvalósításához 

közvetlenül kapcsolódó, nélkülözhetetlen 

fogyóeszközök beszerzése 

 releváns, nincs 

ilyen 

tevékenység  

 releváns, van 

ilyen 

tevékenység 

„KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

A FÓKUSZBAN" – a lakosság 

környezettudatosságának 

fejlődését elősegítő 

programok az új épület 

környezetében. 

„DÉVAVÁNYA  AZ ÉN 

VÁROSOM" – civilek 

bemutatkozása, helyi 

identitástudat erősítétése 

"FŐ A BIZTONSÁG"  -  

avagy legyen mindig 

biztonságban. 

I.) NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

A projekt tartalmaz nem elszámolható tevékenységet. A Felhívás 3.2 fejezetének 

5. pontja szerint gazdaságélénkítés támogatott módon valósul meg. 

Az alábbi táblázatban felsoroljuk a városrész fejlesztésében szereplő, de nem a támogatási 

kérelemben finanszírozott tevékenységeket: 

9. táblázat: Nem támogatásból megvalósuló tevékenységek 

A projektben tervezett tevékenység 
Finanszírozás 

várható módja 

1. Eszközbeszerzés Önkormányzat saját fejlesztési forrásai  

 

 

 

Partnerségi tervezés  

Dévaványa az elmúlt évtized városfejlesztési folyamataiból okulva, s az európai 

városfejlesztési elveket követve, olyan városfejlesztésre és tervezésre törekszik, mely a 

várost nem pusztán műszaki, hanem komplex (műszaki-gazdasági-környezeti-társadalmi) 

rendszerként kezeli. Ebben a struktúrában a társadalmi igények és szükségletek feltárása és 

kielégítése – a fenntarthatósági kritériumok figyelembevétele mellett – alapvető fontosságú. 

Dévaványa városfejlesztési elképzelése szolgálni kívánja a városi társadalom sokrétű 
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igényeit, keretet akar biztosítani egy felelős, fenntartható és értékeket hordozó városi 

életnek, törekszik továbbá a városban jelentkező konfliktusok feltárására és megoldására. 

Az új tervezési gyakorlat és a fejlesztési programok sikeres lebonyolítása ennek 

megfelelően – az elmúlt bő másfél évtizedhez képest – lényegesen intenzívebb szakmai 

és társadalmi egyeztetési folyamatot, illetve partnerséget követel meg. 

Az önkormányzat már a munka kezdetén tisztában volt azzal, hogy az Akcióterületi 

Terve csak akkor lehet sikeres, ha meg tudja szerezni a lakosság, a szakmai 

szervezetek és a befektetők támogatását, s ösztönözni tudja a magánerős 

beruházások megvalósulását. Ennek feltétele a nyitottság, a párbeszéd, az 

együttműködésre való törekvés, melynek kereteit az önkormányzat, a lakosság, a szakmai- 

és civil szervezetek, a gazdasági élet képviselői és a médiaszervezetek között létrejövő 

partnerségnek kell biztosítania. 

 

A társadalmi részvétel és partnerség az akcióterületi terv elkészítésének egyes 

fázisaiban 

Az integrált településfejlesztési stratégia szellemiségéből és céljaiból adódóan az 

akcióterületi tervdokumentum elkészítéséhez össze kellett gyűjteni és rendszerezni az 

ágazati, illetve a városi program elképzeléseket, a sajátos városrészi problémákat és 

igényeket, valamint körvonalazni kellett a megvalósíthatóság szervezeti és pénzügyi kereteit. 

Éppen ezért, már az előkészítés fázisában elindult a szakmapolitikai területek 

közötti egyeztetés és információgyűjtés. A szakmai tanácskozás megállapításai és 

javaslatai írásban rögzítésre kerültek. 

Ebben az előkészítő fázisban történt meg a városrészi helyzetfeltáráshoz szükséges 

adatok és információk beszerzése az önkormányzat osztályairól, a városi tulajdonú 

gazdasági társaságoktól, városi és megyei szervezetektől, hivataloktól, valamint a gazdaság 

szereplőitől, akik egy tájékoztató-információkérő levélből értesültek a munka kezdetéről, s – 

együttműködő partnerként – adatszolgáltatásukkal járultak hozzá az akcióterületi terv 

elkészítéséhez. 

Az együttműködő tervezés keretében megtörtént a lakosság bevonása is, egy kérdőíves 

vizsgálat keretében. A lakossági felmérés a dévaványai városközpont és környezete 

problémáinak feltárását, a helyi lakossági igények összegyűjtését és a tervezett fejlesztési 

elképzelések támogatottságát hivatott vizsgálni. A lakossági vélemények a projektelemek 

kidolgozásánál beépítésre kerültek. 

Ezt követően történt meg a projektelemek meghatározása. Ennek munkálataiban az 

önkormányzat munkatársai és döntéshozói közösen vettek részt. Az egyeztetések 

munkacsoport megbeszéléseken történtek, melyek eredményei, majd az elkészült 

javaslatok véleményezésre minden képviselőnek és az önkormányzat 

osztályainak kiküldésre kerültek. 

A projektelemek véglegesítésével párhuzamosan elkezdődtek a potenciális 

partnerekkel történő egyeztetések. A végleges elképzelések kialakulását követően 

megtörtént a tervezők kiválasztása. A terveket a véleményezési folyamat keretében 

több fórumon is megvitatták többek között az építész szakma képviselői, a partnerek, a 

civil szervezetek, a városi döntéshozók és a lakosság is. A városrészi lakosok számára 

külön fórumokat is szerveztek, ahol a beruházás részleteivel kapcsolatos feladatokkal 

foglalkoztak.  
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Helyi együttműködés és szakmai egyeztetések 

Dévaványa Város Önkormányzata évek óta biztos alapokon nyugvó, jól működő 

kapcsolatokkal rendelkezik a helyi szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, egyházakkal, 

civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és a lakossággal. 

Ezért is fontos, hogy a város életét jelentős mértékben befolyásoló döntések esetében – 

mint amilyen a Dévaványa BELVÁROSI városrész központjának rehabilitációja projekt – 

széleskörű szakmai és lakossági egyeztetéseket, fórumokat tartson. A projektre vonatkozó 

időpontokat és az egyeztetések tárgyát az alábbi leírás tartalmazza.  

 

10-1. táblázat: A Dévaványa BELVÁROSI városrész központjának rehabilitációja projekt 
kapcsán történt egyeztetések listája 

 
Partner(ek) 

 
 

Bevonás módja 
A folyamat mely 

szakaszában 
Időpont 

Tervező Munkamegbeszélések,  város rehabilitáció tervezési 

feladatok, 

2017.05.15 

Dévaványa 

Város 

Önkormányzata 

Bizottság - 

előterjesztés 

műszaki tartalom ismertetése, a 

pályázat benyújtásáról döntés 

2017.07.26 

Dévaványa 

Város 
Önkormányzata 

Képviselő-testületi - 

előterjesztés 

műszaki tartalom ismertetése, a 

pályázat benyújtásáról döntés 

2017.07.26 

Tervező Tervezési feladatok  

ellátása 
 

-  

város rehabilitáció tervezési 

feladatok, geodézia, felmérés, 
koncepciótervek, közlekedési 

tervek 

2018.06.13 

Tervező Munkamegbeszélések,  város rehabilitáció tervezési 
feladatok, 

2018.07.25. 

Tervező Városvezetői 

tervegyeztető 

Koncepciótervek, látványtervek 

bemutatása 

2018.08.14. 

Közreműködő 

szervezetek, 

lakosság 

Lakossági fórum –  tervismertető 2018.11.29. 

Közreműködő 

szervezetek, 
lakosság 

Gazdasági és civil 

fórum – Városháza 
Díszterem 

Projektismertetés 2019.03.28. 

 

A partnerekkel való egyeztetés és kapcsolattartás már a projekt előkészítési, tervezési 

szakaszban megkezdődött.  

 

A megvalósítási időszakban tervezett partnerségi egyeztetések: 

A kereskedelmi/szolgáltató helyiségek kapacitáskihasználtságának növelése érdekében 

Dévaványa Város Önkormányzata vállalkozói/civil fórum megtartását tervezte a kivitelezési 

időszak megkezdése előtt (tervezett időpont: 2019. november). 

A projekt keretében megvalósítandó soft programok keretében szintén népszerűsítésre 

kerülnek az egyes projektelemek, részben a kihasználtság növelése érdekében. (helyi 
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termelők promotálása, helyi közösségek működésének ösztönzése, lehetőség biztosítása a 

civil szervezetek bemutatkozására, tervezett időpont 2020. szeptember). 

A marketing tevékenység keretében online marketing reklámtevékenység valósul meg, 

melyek szintén a megvalósuló beruházást népszerűsítik. (tervezett időpont: 2019. november, 

december). 

A vállalkozói/civil fórum megtartására és a lakossági partnerség építésre a soft programok 

megvalósítása során, valamint a tervezett marketingtevékenység által kerül sor, így ezekre 

külön marketing-kommunikációs költséget nem tervezünk.   
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Ütemezés – mérföldkövek 

Mérföldkő 

elérésének 
tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

2019.06.30 

A tervezésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása, tervezési szerződés aláírása, egyéb beszerzési eljárások lefolytatása, 

szerződések aláírása. Műszaki tervdokumentációk elkészítése: építési/létesítési engedély, engedélyes tervdokumentációk, 
akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentációk, tételes tervezői költségvetés, költségeket alátámasztó 

dokumentumok. Tulajdonviszonyok rendezése: a beruházással érintett ingatlan(ok) 60 napnál nem régebbi, tulajdoni lapja(i). 

Településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása: Kedvezményezett nyilatkozata.  

2019.10.15. 

A Felhívás 3.2 "A projekt műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások" pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében 
releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés, és ennek dokumentumokkal történő alátámasztása. A Felhívás 5.7 

pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségelem 

vonatkozásában a "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő 
feltételnek való megfelelés igazolása.Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése: ITS, Akcióterületi terv, költség-haszon 

elemzés, rendezvénynaptár elkészítése.) A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzések lefolytatása, szerződések aláírása. Kifizetési 
kérelem benyújtása. 

2020.04.15. 
A kivitelezési munkák 25%-os készültségének elérése. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, 

teljesítés igazolások, stb.  Kifizetési kérelem benyújtása. 

2020.06.30. 

A kivitelezési munkák 50%-os készültségének elérése. Folyamatos projektmenedzsmenti tevékenység biztosítása. Benyújtandó 

dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. Kifizetési kérelem benyújtása. "Soft" 
tevékenységek jelentése: jelenléti ív stb. Marketing tevékenység jelentése. Kifizetési kérelem benyújtása.  

2020.09.15. 

A kivitelezési munkák 75%-os készültségének elérése, eszközbeszerzés 50%-os megvalósítása, projektmenedzsmenti tevékenység 

biztosítása Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb. Kifizetési kérelem 
benyújtása. 

2020.12.31. 

A kivitelezési munkák és műszaki ellenőri tevékenység 100%-os készültségének elérése, eszközbeszerzés teljes körű megvalósítása. 
Benyújtandó dokumentumok: sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés 

igazolások, stb. Tárgyi eszközbeszerzés teljesítése. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Benyújtandó dokumentumok: a 

vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás. Projektmenedzsmenti tevékenység biztosítása, soft elemek megvalósítása  

2021.01.31 

A teljes projekt fizikai befejezése. Marketing tevékenység, kötelező nyilvánosság és projektmenedzsmenti tevékenység biztosítása, 

soft elemek megvalósítása Benyújtandó dokumentumok: a projektzárást igazoló dokumentumok, beszámolók, dokumentációk, 
teljesítés igazolások, stb. "Soft" tevékenységek jelentése: jelenléti ív, stb. Záró kifizetés igénylés benyújtása. 
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GANTT DIAGRAM 

MÉRFÖLDKŐ 2018 2019 2020 2021 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 
 

NETTÓ KÖLTSÉG 

PROJEKT 
ELŐKÉSZÍTÉS                                   

 
                                            

 Támogatási 
szerződés 
megkötése                                                                                  

 Tervezési munka 
eng.terv                                                                                 4 900 000 

Igényfelmérés.                                                                                 
 

Magvalósíthatósági 

tanulmány.                                                                                 
 

Soft programok 
előkészítése                                                                                 

 Költség-
hatékonysági 
elemzés CBA                                                                                 

 Partnerség építése - 
lakossági fórum,                                                                                  

 
Közműfejlesztések 
egyeztetése                                                                                 

 
Engedélyezési 
eljárások                                                                                 

 Partnerség építése - 
vállalkozói fórum, 
civil fórum 
(kerékpáros 
szervezet)                                                                                 

 
Rendezvénynaptár                                                                                 
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Tulajdonviszonyok 
rendezése                                                                                 

 
Kiviteli 
tervdokumentáció                                                                                  6 950 000 

Beszerzési elj. 
műszaki ellenőrzés                                                                                 

 
Közbeszerzési elj. 
kivitelezés                                                                                 3 800 000 

Beszerzési eljárás 
eszközbeszerzés                                                                                 4 525 984 

Beszerzési eljárás 
eszközbeszerzés                                         7 902 909 

Beszerzési elj. 
Tájékoztatás és 
nyilvánosság bizt.                                                                                 

 

MEGVALÓSÍTÁS                                                                                 
 Műszaki ell. 

feladatok                                                                                 3 511 811 

Tájékoztatás és 
nyilvánosság bizt.                                                                                 171 059 

Kivitelezés 25%                                                                                  113 857 753 

Kivitelezés 50%                                                                                  113 857 753 

Kivitelezés 75%                                                                                  113 857 753 

Kivitelezés 100%                                                                                  113 857 753 

Marketing 
tevékenység I 
megvalósítása                                                                                 

 
Marketing 

tevékenység II                                                                                 
 



50 

 

megvalósítása 

soft I programok                                                                                  260 000 

soft II programok                                                                                  260 000 

soft III programok                                                                                  260 000 

Használatbavételi 

eljárás                                                                                 
 Projektmenedzsmen

t                                                                                 8 700 000 

Projekt fizikai zárás                                                                                 
 

Záró kifizetési igény 
benyújtása                                                                                 

 
Nettó 

                      
 

       
        520 441 401 

Áfa 
                      

 
       

        133 715 783 

Bruttó 
                      

 
       

        654 157 184 

Visszaigényelhető 
ÁFA  

            
           

6 803 396 

Projekt 
költségvetése 

            
           

660 960 580 
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2.4 Tervezett/létrehozandó funkciók 

2.4 1 Funkciók részletezése 

 

1. Az Igényfelmérés és kihasználtsági terv tartalma alapján szöveges 

összefoglalás, a fejlesztésben érintett területek, épületek funkcióinak és 

feladatainak ellátásáról a beavatkozást követően. 

A belvárosi városrész megújítása, illetve a szolgáltatások és a gazdasági környezet javítása a 

központ újraélesztését jelentheti. Ily módon határozta meg a település egyik fejlesztendő 

városrészeként az központi területeket, azon belül is a Belvárosi akcióterületet. 

A központ határain belül koncentrálódnak a közigazgatási, kereskedelmi és közösség-

összetartó funkciók. Az akcióterület a város közösségi-társadalmi súlyponti területe is 

egyaránt. Az ezeket alátámasztó indikátorok vonatkozásában az előírt minimális értéket 

teljesíti Dévaványa Belvárosi akcióterülete. 

A belváros terei intenzíven gondozottak, ugyanakkor gondot jelent a település 

legfrekventáltabb ingatlanjának funkcionális kihasználatlansága. Az akcióterületen számos 

közigazgatási, közösségi funkciót ellátó intézmény működik. A kereskedelmi funkciókat ellátó 

intézmények jó része külső és belső felújításra szorul, eszközállományuk korszerűsítendő.  A 

kijelölt ingatlan alkalmas egy multifunkciónális épület megépítésére, így a mai kor igényeinek 

megfelelő közigazgatási feladatellátás valósulhat meg a jövőben. A belvárosi városrészben a 

projekt eredményeként elkezdődhet az a folyamat, amelynek köszönhetően egymást érhetik 

a megújított épületek, létrejönnek többfunkciós közösségi- terek, zöldfelületek. Ezen 

projektelemek megvalósítása a város központi szívében rendezett kereteket teremtve 

jelentősen növelné a lakosok életminőségét, ez párosulva a gazdasági, üzleti környezet 

fejlesztésével egy komoly kereskedelmi/szolgáltató potenciállal is rendelkező terület 

együttest hozna létre. 

11-1. táblázat: Funkciók részletezése 

 Fő funkció 
Mérete (nettó 

épületterület) 

Fő funkción 

belüli alfunkció 
Célcsoport 

F.1 

Közszféra, 

kulturális és 
városi 

funkció (Új 
multifunkció

s épület) 

 

Közigazgatási épület 
1284,2 m2 

Kormányablak 186,45 m2 

útburkolat, parkoló 27 
m3, 

akadálymentes parkoló 1 
db 

Térkő burkolatú 
közlekedési felület 618 

m2, 

Nyitott tér 459,04 m2, 
Utcabútorok 4 db,  

zöldfelület felújítása 
2474,34 m2.  

 

Közigazgatási 
irodák, 

rendezvénytér, 

pihenésre alkalmas 
zöld felületek,  

közlekedési 
útvonalak, zöld 

felületek, 
információs pont 

város és térség 
lakossága, hivatali 

dolgozók – korcsoporttól 

függetlenül, a városba 
látogató turisták, 

vállalkozások 
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F.1
.1 

Gazdasági 
funkció - 

Kereskedelm
i/szolgáltató 

tér – Iroda 

 

épületrész: 71,98 m2 
 

szolgáltató/kereske
delmi helység 

növelése 

helyi és térségi lakosok, 
turisták, a helyi 

vállalkozások, a városba 
tartózkodó üzleti szféra 

 

2. Elemzés, a fejlesztés során kötelező elemként megjelenítendő gazdasági 

tevékenység részletezésével. 

Dévaványa belvárosi városrészében található a Békés Takarék pénzintézet kirendeltsége. Az 

épület állapota leromlott, a bérlemény tulajdonosa az állagmegóváson kívül nem kívánja 

fejleszteni az ingatlant. A pénzintézet, a telephely változtatása mellett döntött, azon 

feltételek figyelembevételével, hogy a mai kor igényeinek megfelelő funkciók, illetve az 

ügyféltér és a munkahelyek kialakíthatók legyenek a tervezett épület helyiségeiben.  

Az önkormányzati beruházás kertében megvalósuló multifunkciós épület alkalmas lehet 

szolgáltatási funkciók kialakítására. Az épület megépítésének egyik eredménye lehet egy 

korszerű  kereskedelmi/szolgáltatási funkció megépítése, melynek várhatóan 

gazdaságélénkítő hatása is megmutatkozik.   

10-2. táblázat: Gazdasági funkció 

Kötelező gazdasági tevékenység 

opciói (felhívás szerint) 

Választás Gazdasági / Iroda/ funkció 

részletetése 

A) esetben a kötelezően elvárt 
gazdaságélénkítő tevékenység 

önkormányzati tulajdonú fejlesztésként 

jelenik meg a projekt részeként 

igen/ nem 

Az új multifunkciós épület földszinti 

épületrészében kerül kialakításra a 

Kereskedelmi/szolgáltató tér – Iroda 

funkció. A helyiségekben a Békés 

Takarékbank helyi kirendeltsége fog 

működni. Az épületrész a mai kor igényeit 

figyelembe véve lett megtervezve, így 

energetikai és az akadálymentesítési 

szempontok szerint. 

B) esetben magántőke bevonásával 

valósul meg a gazdaságélénkítés: 

legkésőbb a projekt fenntartási 
időszakának végéig, nem közvetlenül a 

támogatott tevékenységeken keresztül, 
hanem támogatásban nem részesülő 

kísérő tevékenységként valósul meg a 
gazdaságélénkítő tevékenység 

igen/ nem Nem releváns 
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3. Az egyes funkciók részletes bemutatása alfunkció mélységig 

táblázatos formában, helyszínrajzzal és fotókkal szemléltetve. 

11. táblázat: Funkciók részletes bemutatása 

Sorszám

: 1 / 

(teljes 

szám) 

Elemzési 

szempon

t 

Téma kifejtése 

Tervezett fejlesztés 

összesen:  

 

Funkció Közszféra, kulturális és városi funkció (Új multifunkciós épület) 

Alfunkció 

Új közigazgatási épület 

    Kormányablak, 
Rendezvényterem, 

Civil iroda, 

új útburkolat, 
Parkoló térkő burkolat, 

Zöldfelület felújítása,  
Utcabútorok, 

Alfunkcióval érintett 

alapterület (m2) 

Funkció/adottság szerint javasolt terület megoszlás cca.: 

- Közigazgatási épület 1284,2 m2 
- Kormányablak 186,45 m2 

- útburkolat, parkoló 27 m3, 

- akadálymentes parkoló 1 db 
- Térkő burkolatú közlekedési felület 618 m2, 

- Nyitott tér 459,04 m2, 
- Utcabútorok 4 db,  

- zöldfelület felújítása 2474,34 m2.  
- irodai eszközök 
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Sorszám

: 1 / 

(teljes 

szám) 

Elemzési 

szempon

t 

Téma kifejtése 

Célcsoport / Közvetlen A megye, város és a térség lakossága – korcsoporttól függetlenül. 

Célcsoport / Közvetett 
A belvárosban található hivatalok dolgozói, a kereskedők, vállalkozók, 

turisták. 

Beavatkozási területen 

belül az érintett épület 

/ terület nagysága, a 

funkció 

megvalósításához 

hozzájáruló 

végrehajtandó 

tevékenységek 

megnevezése, azok 

tartalma (szakmai 

leírás) 

Egy új három szintes multifunkciós épület megépítése.  
Aszfalt burkolatú út és parkoló megépítése, a térburkolatú járda kialakítása. 

Közművek teljes korszerű, energiatakarékos világítás kialakítása. 
Zöldfelületek korszerűsítése, a növényállomány megújítása. Teljes 

rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal 
megépítése. 

Rendezvény helyszín kialakítása,  

A terület rendeltetésszerű használatához szükséges parkberendezési 
tárgyak, kreatív minőségi utcabútorok tervezése/kihelyezése.  

 

Amennyiben 

funkciómegosztás 

történik, azaz vizsgált 

épületrész egyes 

helységeit többféle 

funkció is használja, 

részletezze, hogy a 

táblázatban leírt 

funkció/alfunkció mivel 

fed át, és mi a 

funkciómegosztás 

tervezett rendje1 

Funkciók között nincs átfedés, azok lehatárolhatóak 

Tervezett teljes 

költségvetés összege 

az adott funkció 

létrehozására 

vonatkozóan (Ft) 

bruttó 594 182 082,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
bruttó 594 182 082,- Ft 

Jelen pályázat 

keretében igényelt 
bruttó 443 834 176,- Ft 

                                                           
1
Térben átfedő használati módok esetében is mindenképpen jelöljön meg egy alfunkciót, ami az adott épületrészben/területen 

dominál. A táblázat lehetőséget ad az átfedések (egy napon belül) magyarázatára. 
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Sorszám

: 1 / 

(teljes 

szám) 

Elemzési 

szempon

t 

Téma kifejtése 

támogatás nagysága 

(Ft) 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
150 347 906,- Ft 

 

Sorszám: F 

1.1 / (teljes 

szám) 

Elemzési 

szempont 
Téma kifejtése 

Funkció 
Gazdasági funkció (Kereskedelmi/szolgáltató tér – 

Iroda kialakítása) 

Alfunkció 
Elő,- fogadótér, irodahelységek, szociális blokk és 
raktárhelységek, 71,98 m2 

Alfunkcióval érintett alapterület 

(m2) 

Előtér  6 m2 

Ügyféltér - iroda 23,54 m2 

Ügyintéző tér - iroda 13,66 m2 
Pénztár - iroda 3,26 m2 

Tárgyaló - iroda 5,98 m2 
Közlekedő 3,65 m2 

Teakonyha 3,99 m2 

Előtér 4,42 m2 
Női wc, mosdó 3,06 m2 

Férfi wc, mosdó  3,06 m2 
Takarító szertároló 1,36 m2 

Célcsoport / Közvetlen 
A megye, város és a térség lakossága, kereskedők, 

vállalkozók – korcsoporttól függetlenül. 

Célcsoport / Közvetett Az akcióterületen és a városrészben dolgozók. 

Beavatkozási területen belül az 

érintett épület / terület nagysága, a 

funkció megvalósításához 

hozzájáruló végrehajtandó 

tevékenységek megnevezése, 

azok tartalma (szakmai leírás) 

Alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon 
új multifunkciós épület megépítése, amelyben a helyi 

szolgáltatási funkcióknak új helyiségek biztosítása, illetve 
hasznosítása gazdaságélénkítési céllal. Ennek megfelelően az 

épületben a kereskedelmi és szolgáltató térré történő 

fejlesztése, ehhez kapcsolóan a rendeltetés szerinti 
működéshez szükséges területek, helyiségek kialakítása. 

Amennyiben funkciómegosztás 

történik, azaz vizsgált épületrész 

egyes helységeit többféle funkció is 

használja, részletezze, hogy a 

táblázatban leírt funkció/alfunkció 

mivel fed át, és mi a 

Funkciók között nincs átfedés, azok lehatárolhatóak 
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Sorszám: F 

1.1 / (teljes 

szám) 

Elemzési 

szempont 
Téma kifejtése 

funkciómegosztás tervezett rendje2 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott funkció 

létrehozására vonatkozóan (Ft) 
nettó 23 768 624,- Ft 

Elszámolható költségek nagysága 

(Ft) nettó 23 768 624,- Ft 

Jelen pályázat keretében igényelt 

támogatás nagysága (Ft) nettó 18 002 658,- Ft 

Biztosított saját forrás nagysága 

(Ft) nettó 5 767 939,-  Ft 

 

4. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges infrastrukturális, beruházás 

jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek bemutatása és 

végrehajtása.  

12. táblázat: ”Soft” tevékenységek bemutatása 

„SOFT” típus „Soft” tevékenység 

Válla-

lás 

I/N 

Melyik fejlesztési 

elemhez/ funkcióhoz 

kapcsolódik és hogyan 

Környezet-

tudatosság és 

integrált 

szemlélet 

erősítése a 

lakosság 

körében 

Szemléletformáló kampányok, programok 

szervezése a környezettudatosság jegyében 

I Városi Funkció  

(Hősök tere és 

környezete) 

Közös kerékpározás és játékok szervezése a 

környezettudatosság jegyében 
I 

Közösségi és Városi 

Funkció (Hősök tere és 

környezete) 

 

Humánkapacitá

s fejlesztés 

Az önkormányzat hatósági funkciójának 

hatékonyságát javító, a település 

fejlesztését és rendezését szolgáló innovatív 

városrehabilitációs gyakorlatok terjesztése, 

N Nem releváns 

                                                           
2
Térben átfedő használati módok esetében is mindenképpen jelöljön meg egy alfunkciót, ami az adott épületrészben/területen 

dominál. A táblázat lehetőséget ad az átfedések (egy napon belül) magyarázatára. 
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„SOFT” típus „Soft” tevékenység 

Válla-

lás 

I/N 

Melyik fejlesztési 

elemhez/ funkcióhoz 

kapcsolódik és hogyan 

azok alkalmazását elősegítő képzések, 

tájékoztatók támogatása 

Kompetenciafejlesztés (az önkormányzat 

hatósági funkciójának hatékonyságát javító, 

valamint a lakosság társadalmi részvételét 

erősítő képzések, akciók, participatív 

tervezési gyakorlatok kezdeményezése, 

meghonosítása a közösség és a közhatalom 

összekapcsolása érdekében) 

N Nem releváns 

Települési 

arculat és 

identitás 

fejlesztése 

Városszépítő akciók és faültetési akciók 

szervezése I 

Kulturális funkció  

(Hősök tere és 

környezete) 

Helyi termékeket népszerűsítő rendezvény 

szervezése I 

Kulturális funkció  

(Hősök tere és 

környezete) 

Települési identitástudatot erősítő 

rendezvény szervezése 

I 

Kulturális funkció  

(Hősök tere és 

környezete) 

Gazdasági funkció 

(Kereskedelmi/szolgáltató 

tér) 

Bűnmegelőzést

, közlekedés-

biztonság és 

közbiztonság 

javítását segítő 

rendezvény 

(sorozat) 

jellegűprogram

ok, akciók 

 

A település diáksága számára Kábítószer-

prevenciós előadások szervezése 
I 

Közösségi és Városi 

Funkció 

A település lakossága számára a Rendőrség 

bevonásával közbiztonsági tájékoztató 

előadás I 

Közösségi és Városi 

Funkció (Hősök tere és 

környezete) 

 

Városi szintű rendezvényen bűnmegelőzési 

bemutatkozó stand működtetése Rendőrség 

bevonásával I 

Közösségi és Városi 

Funkció (Hősök tere és 

környezete) 

 

Kábítószerügyi fórum szervezése a 

kábítószer-ellenes küzdelem jegyében, 

tapasztalatcserére lehetőség 

I 
Közösségi és Városi 

Funkció 

Bűnmegelőzést Alternatív szemléletformáló szabadidős I Közösségi és Városi 
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„SOFT” típus „Soft” tevékenység 

Válla-

lás 

I/N 

Melyik fejlesztési 

elemhez/ funkcióhoz 

kapcsolódik és hogyan 

, közlekedés-

biztonság és 

közbiztonság 

javítását segítő 

rendezvény 

(sorozat) 

jellegűprogram

ok, akciók 

programok megvalósítása I Funkció 

 

Az egyes „soft” tevékenységek részletes bemutatása tevékenységtípusok szerint.  

13. táblázat: „Soft” tevékenységek részletezése 

Elemzési szempont Téma kifejtése 

„SOFT 1” típus „KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A FÓKUSZBAN"  

„SOFT” tevékenység 

Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság 

körében, fenntartható, élhető, minőségi környezet kialakítása: 

• Szemléletformáló kampányok, programok szervezése a 

környezettudatosság jegyében 

• Közös kerékpározás és játékok szervezése a 

környezettudatosság jegyében 

Kapcsolódás a projekt 

céljához (mely célhoz és 

miként) 

Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság 

körében  

Fontosnak tartjuk, hogy a projekt eredményeként megújuló 

közterületek rendezett állapotát a lakosság megőrizze. Szeretnénk, 

ha a lakosság magáénak érezné a teret, tisztába legyen 

életvitelének, fogyasztási szokásainak környezetre gyakorolt 

hatásával.  

Célunk a lakosság környezettudatosságának fejlesztése, az egyéni 

háztartások fejlesztésével a közösségi környezettudatosság 

kiépítése, ökotudatosabbá válása.  

Konkrétan mely projekt 

elemhez (infrastrukturális) 

kapcsolódik és miként? 

Környezettudatos városfejlesztés: Árpád utca és a Hősök tere 

zöldfelületeinek rehabilitációja 

új közösségi/szolgáltató tér kialakítása 

Célcsoport / Közvetlen Város lakossága, az akció területen élő lakosság  
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

Célcsoport / Közvetett 

(amennyiben releváns pl. 

szülőkön keresztül a 

gyerekek) 

- Szemléletformáló kampányok, programok szervezése a 
környezettudatosság jegyében: Középiskolás korosztály, 

Általános Iskolás korosztály, civilek 
- Közös kerékpározás az Európai Autómentes napon: 

Fiatalok, családok, minden lakos és turisták 

 

A „soft” tevékenység 

részletezése (szakmai 

leírás) eseményenként ill. 

altevéknységenként 

részletezve 

Szemléletformáló kampányok, programok szervezése a 

környezettudatosság jegyében:  

 hulladékgyűjtési kampány szervezése az akcióterületen: 

Szemétgyűjtési akció 2 alkalommal általános iskolások 

számára a projekt akcióterületén, különös tekintettel a 

központi akcióterületre 

 Rajzversen Általános Iskolásoknak: Rajzverseny az általános 

iskolás korosztály számára két kategóriában (1-4. osztály, 

5-8. osztály) az akcióterületen lévő nevezetességek, 

látnivalók, zöld felületek, játszóterek témában a 2019/2020-

as tanévben. 

 

 

Közös kerékpározás és játék: minden évben a Dévaványa 

Felemelkedéséért közalapítvány civil szervezetk bevonásával 

szervezi az Európai Autómentes napot, ahol egész napos 

rendezvény keretében igyekszenek felhívni a figyelmet a 

környezetkímélő, 0% CO2 kibocsátású járművek használatára, a 

kerékpáros közlekedési módok promotálására. A rendezvényen az 

óvodás korosztálytól a legidősebbekig tematikus programokkal 

készülünk. A jelen projekt keretében az Önkormányzat 

részvételével, a környezettudatosságra nagyobb hangsúlyt fektető, 

gyerekeknek és családoknak szóló játékokkal kívánjuk a 

környezetvédelemre felhívni a figyelmet.  A Belváros Rehabilitációs 

projekt részelemeinek bemutatására is sor kerül, ezért a 

rendezvényt az eddigiektől eltérően a beruházás helyszínén kerül 

megrendezésre. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege (Ft) 

eseményenként ill. 

altevéknységenként 

Szemléletformáló kampányok, programok szervezése a 

környezettudatosság jegyében:  

 hulladékgyűjtési kampány szervezése az akcióterületen: 

Szemétgyűjtési akció 2 alkalommal általános iskolások 

számára a projekt akcióterületén, különös tekintettel a 

központi akcióterületre 

Költség: 82.550 Ft  

 

 Rajzversen Általános Iskolásoknak: Rajzverseny az általános 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

iskolás korosztály számára két kategóriában (1-4. osztály, 

5-8. osztály) az akcióterületen lévő nevezetességek, 

látnivalók, zöld felületek, játszóterek témában a 2019/2020-

as tanévben. 

Költség: 82.550 Ft  

Közös kerékpározás és játékok: 

Költség: 161.618 Ft  

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) bruttó 326 718,- Ft  

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

bruttó 326 718,- Ft 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0 Ft 

Ütemezés (események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

2019.III. negyedév  2020.I. negyedév 

Kerékpározás és játék  Kezdés: 2019. III. negyedév Befejezés: 2019. III. negyedév 

Hulladékgyűjtés Kezdés: 2020. I. negyedév Befejezés: 2020. I. negyedév 

Rajzverseny Kezdés: 2020. I. negyedév Befejezés: 2020. I. negyedév 

Bevonandó (külső) 

szolgáltatások - 

(események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

foglalkozások szervezése, összegyűjtött hulladék elszállítása, 

területbiztosítás 

Bevonandó (beszerzett 

külső) szolgáltatók - 

(események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

foglalkozást vezető(k), civil szervezetek, alapítványok 

Eredmények mérésére 

alkalmas mutatók és azok 

vállalt értékei. 

Fontos: A mutatók 

megnevezését, annak tartalmát 

Mutató, mértékegység bázis érték, célérték  

hulladékgyűjtés résztvevői (fő) 0 fő/ 100 fő 

rajzverseny résztvevői (fő) 0 fő/ 20 fő 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

és célértékét a 

kedvezményezett dönti el. 
Kerékpározás és játék 

résztvevői (fő) 
0 fő/ 200 fő 

 

 

Elemzési szempont Téma kifejtése 

„SOFT 2” típus 

„DÉVAVÁNYA AZ ÉN VÁROSOM"  

Települési arculat és identitás fejlesztése:                                                                                  

 

„SOFT” tevékenység 
• Városszépítő és faültetési akciók szervezése 

• Helyi (pl. kézműves) termékek népszerűsítése, promótálása 

 Települési identitástudatot erősítő rendezvény szervezése 

Kapcsolódás a projekt 

céljához (mely célhoz és 

miként) 

Humán- és közösségi infrastruktúra fejlesztése, és a 

népességmegtartó képesség javítása 

Konkrétan mely projekt 

elemhez (infrastrukturális) 

kapcsolódik és miként? 

Árpád utca és a Hősök tere zöldfelületeinek rehabilitációja 

új közösségi/szolgáltató tér kialakítása 

Célcsoport / Közvetlen Helyi lakosság, civil szervezetek, helyi termékek előállítói 

Célcsoport / Közvetett 

(amennyiben releváns pl. 

szülőkön keresztül a 

gyerekek) 

- Városszépítő és faültetési akciók szervezése: kulturális, 

oktatási intézmények, civil szervezetek 

- Helyi (pl. kézműves) termékek népszerűsítése, 

promótálása: lakosság és turisták 

- Települési identitástudatot erősítő rendezvény szervezése: a 

város lakossága, elszármazottak 

A „soft” tevékenység 

részletezése (szakmai 

leírás) eseményenként ill. 

altevéknységenként 

részletezve 

Városszépítő és faültetési akciók szervezése: a központi 

akcióterületre fókuszálva a civil szervezetek és alapítványok aktív 

bevonásával egy „virágosítás” és „faültetési” akciót szervezünk. 

 

Helyi (pl. kézműves) termékek népszerűsítése, promótálása: helyi 

vállalkozók, őstermelők: évente megrendezésre kerülő Betakarítási 

Ünnepen (városi szintű rendezvényen) belül a helyi termelők és 

termékeik népszerűsítése, kiemelt promóciója 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

 

Települési identitástudatot erősítő rendezvény szervezése: a 

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény bevonásával egy múltunkat 

feltáró, gyökereink megismerését segítő kiállítás szervezése. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege (Ft) 

eseményenként ill. 

altevéknységenként 

• Városszépítő és faültetési akciók szervezése 

Költség: 125.259,- Ft  

• Helyi (pl. kézműves) termékek népszerűsítése 

Költség: 125.259,- Ft  

• Települési identitástudatot erősítő rendezvény szervezése 

Költség: 76.200 Ft  

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) bruttó 326 718,- Ft  

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

bruttó 326 718,- Ft 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0 Ft 

Ütemezés (események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

2020.II. negyedév  2020. IV. negyedév 

Városszépítő és faültetési akciók Kezdés: 2020. III. negyedév Befejezés: 2020. IV. negyedév 

Helyi (pl. kézműves) termékek 

népszerűsítése 

 

Kezdés: 2020. III. negyedév Befejezés: 2020. III. negyedév 

Települési identitástudatot 

erősítő rendezvény szervezése 
Kezdés: 2020. II. negyedév Befejezés: 2020. II. negyedév 

   

Bevonandó (külső) 

szolgáltatások - 

(események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

Foglalkozások, események szervezése, alapanyag beszerzése, 

területbiztosítás 

Bevonandó (beszerzett 

külső) szolgáltatók - 

(események, 

altevékenységek) sorokkal 

foglalkozást vezető(k), előadók, civil szervezetek, alapítványok 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

bővíthető 

Eredmények mérésére 

alkalmas mutatók és azok 

vállalt értékei. 

Fontos: A mutatók 

megnevezését, annak tartalmát 

és célértékét a 

kedvezményezett dönti el. 

Mutató, mértékegység bázis érték, célérték  

Városszépítő és 

faültetési akciók 

szervezése 

 

0 fő/ 120 fő 

Helyi (pl. kézműves) termékek 

népszerűsítése 
0 fő/ 300 fő 

Települési identitástudatot 

erősítő rendezvény szervezése 
0 fő/ 300 fő 

 

 

Elemzési szempont Téma kifejtése 

„SOFT 3” típus 

"FŐ A BIZTONSÁG"   

Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását 

segítő rendezvény (sorozat) jellegű programok, akciók:                                         

 

 

„SOFT” tevékenység 

A tevékenység célja, hogy a projekt által megújult belvárosban a 

lakosság bűn- és baleset megelőzési programok segítségével, a 

közlekedés és a közbiztonság szem előtt tartásával megismerje a 

projektmegvalósítás során megváltozott közlekedési rendet, 

valamint elkerülhetőek legyenek a randalírozások, a városlakók a 

terek rendezett és korszerű állapotát hosszú távon megőrizzék. 

Programok:  

• A település diáksága számára Kábítószer-prevenciós 
előadás szervezése;  

• A település lakossága számára a Rendőrség bevonásával 

közbiztonsági tájékoztató előadás;  
• Városi szintű rendezvényen bűnmegelőzési bemutatkozó 

stand működtetése Rendőrség bevonásával 
• Kábítószerügyi fórum szervezése a kábítószer-ellenes 

küzdelem jegyében, tapasztalatcserére lehetőség 
• Alternatív szemléletformáló szabadidős program 

megvalósítása 



64 

 

Elemzési szempont Téma kifejtése 

Kapcsolódás a projekt 

céljához (mely célhoz és 

miként) 

Bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság és közbiztonság 

javítását segítő rendezvények 

Konkrétan mely projekt 

elemhez (infrastrukturális) 

kapcsolódik és miként? 

Árpád utca és a Hősök tere közlekedési hálózatainak érintése 

új közösségi/szolgáltató tér kialakítása 

Célcsoport / Közvetlen akcióterületen élő lakosság, diákok, óvodás gyermekek 

Célcsoport / Közvetett 

(amennyiben releváns pl. 

szülőkön keresztül a 

gyerekek) 

- Kábítószer-prevenciós előadás szervezése: szülők, civil 

szervezetek 
- A rendőrség bevonásával közbiztonsági tájékoztató előadás: 

oktatási-nevelési intézmények, szülők 

- Városi szintű rendezvényen bűnmegelőzési bemutatkozó 
stand működtetése: lakosság, turisták 

- Kábítószerügyi fórum szervezése a kábítószer-ellenes 
küzdelem jegyében, tapasztalatcserére lehetőség: civil 

szervezetek, oktatási és szociális intézmények 

- Alternatív szemléletformáló szabadidős program 
megvalósítása: fiatalok, lakosság 

A „soft” tevékenység 

részletezése (szakmai 

leírás) eseményenként ill. 

altevékenységenként 

részletezve 

Kábítószer-prevenciós előadás szervezése: előadás a függőségekről 

szakemberek bevonásával. Internetfüggés, designer drogok, stb. 

 

 

A rendőrség bevonásával közbiztonsági tájékoztató előadás: 

bűnmegelőzési séta óvodásoknak és kisiskolásoknak, amellyel 

felhívják a figyelmüket a lehetséges bűnmegelőzési, közbiztonsági, 

és közlekedési veszélyekre. 

 

Városi szintű rendezvényen bűnmegelőzési bemutatkozó stand 

működtetése: játékos formában ismerkedés a bűnmegelőzés 

eszközeivel 

 

Kábítószerügyi fórum szervezése a kábítószer-ellenes küzdelem 

jegyében, tapasztalatcserére lehetőség: egy kiemelt találkozó 

szervezése a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum részvételével, a 

szereplők aktivitásának növelése, az együttműködés erősítése 

érdekében 

 

Alternatív szemléletformáló szabadidős program megvalósítása: 

fiatalok, lakosság: civil szervezet bevonásával a lehetőségek 

feltárása, egy olyan délutáni program, ahol lehetőség van alternatív 

szabadidős tevékenységek kipróbálására. 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

Tervezett teljes 

költségvetés összege (Ft) 

eseményenként ill. 

altevéknységenként 

A település lakossága és diáksága számára Kábítószer-prevenciós 

előadás szervezése;  

Költség: 150.518,- Ft 

A település lakossága számára a Rendőrség bevonásával 

közbiztonsági tájékoztató előadás;  

Költség: 25.400,- Ft  

Városi szintű rendezvényen bűnmegelőzési bemutatkozó stand 

működtetése Rendőrség bevonásával 

Költség: 25.400,- Ft 

Kábítószerügyi fórum szervezése a kábítószer-ellenes küzdelem 

jegyében, tapasztalatcserére lehetőség 

Költség: 25.400,- Ft  

Alternatív szemléletformáló szabadidős program megvalósítása 

Költség: 100.000,- Ft  

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) bruttó 326 718,- Ft  

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

bruttó 326 718,- Ft 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0 Ft 

Ütemezés (események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

2020. II. negyedév  2021. I. negyedév 

Kábítószer-prevenciós előadás Kezdés: 2021.I. negyedév Befejezés: 2021.I. negyedév 

Közbiztonsági tájékoztató 

előadás 
Kezdés: 2020. II. negyedév Befejezés: 2020. II. negyedév 

Bűnmegelőzési bemutatkozó 

stand 
Kezdés: 2020. III. negyedév Befejezés: 2020. III. negyedév 

Kábítószerügyi fórum 

szervezése 
Kezdés: 2020. IV. negyedév Kezdés: 2020. IV. negyedév 

Alternatív szemléletformáló 
Kezdés: 2020. II. negyedév Kezdés: 2020. II. negyedév 
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Elemzési szempont Téma kifejtése 

szabadidős program 

Bevonandó (külső) 

szolgáltatások - 

(események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

területbiztosítás, foglalkozás, előadás szervezés 

Bevonandó (beszerzett 

külső) szolgáltatók - 

(események, 

altevékenységek) sorokkal 

bővíthető 

rendőrség, polgárőrség, oktatási és szociális intézmények, 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Eredmények mérésére 

alkalmas mutatók és azok 

vállalt értékei. 

Fontos: A mutatók 

megnevezését, annak tartalmát 

és célértékét a 

kedvezményezett dönti el. 

Mutató, mértékegység bázis érték, célérték  

Kábítószer-prevenciós előadás 0 fő/ 150 fő 

Közbiztonsági tájékoztató 

előadás 
0 fő/ 50 fő 

Bűnmegelőzési bemutatkozó 

stand 
0 fő/300 fő 

 
Kábítószerügyi fórum 

szervezése 
0 fő/ 50 fő 

 
Alternatív szemléletformáló 

szabadidős program 
0 fő/ 100fő 

 

Összesítő táblázat (funkciók, alapterületek, „soft” tevékenységek és költségek 

összesítője)  

14. táblázat: Funkció adat összesítő 

 

Funkció / 

alfunkció / soft 
tevékenység 

Érintett 

alapterület 
(m2) 

(„soft”-nál 
nem 

értelmezhe

tő) 

Elszámol-

ható 
költség 

Támoga-

tás (bruttó 
Ft) 

Saját 

erő (Ft) 

F 1. Közszféra, 

kulturális és 
városi funkció  

 

beépített 

alapterülete 
675,34 m2 

594 182 082 443 834 176 150 347 906 

(Új multifunkciós 
épület és 

környezete) 

Épület földszínt 482,88 m2 

526 261 768 402 648 669 123 613 099 Épület emelet 577,08 m2 

Épület tetőtér 410,69 m2 

Útburkolat, 27 m3 52 135 618 35 437 507 16 698 111 
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parkoló 

Térkő burkolat 618 m2 

Nyitott tér 459,04 m2 

Utcabútorok 4 db 

pollerek 12 db 

Facsemeték 8 db 

Gyepfelület 

(ZÖLD)  
2474,34 m2 

Közművek 1 ktg. 

Irodai eszközök 1 ktg. 15 784 695 5 748 000 10 036 696 

F 1.1 Gazdasági 

Funkció  
 71,98 m2 23 738 624 18 002 685 5 767 939 

Kereskedelmi/szo

lgáltató tér – 
Iroda 

Előtér  6 m2 

23 738 624 18 002 685 5 767 939 

Ügyféltér - iroda 23,54 m2 

Ügyintéző tér - 
iroda 

13,66 m2 

Pénztár - iroda 3,26 m2 

Tárgyaló - iroda 5,98 m2 

Közlekedő 3,65 m2 

Teakonyha 3,99 m2 

Előtér 4,42 m2 

Női wc, mosdó 3,06 m2 

Férfi wc, mosdó  3,06 m2 

Takarító szer 

tároló 
1,36 m2 

FUNKCIÓK 
ÖSSZESEN: 

  
617 950 706 461 836 861 156 113 845 

NEM 

FUNKCIÓKRA ESŐ 
TÉTELEK 

nem releváns 
 nem 

releváns 
0 0 0 

INFRASTRUKTÚR

A ÖSSZESEN  

  
617 950 706 461 836 861 156 113 845 

Egyéb költségek, 

szolgáltatás 

ÖSSZESEN 

  

35 226 324 35 226 324 0 

SOFT 

tevékenységek 

  
   

„KÖRNYEZETTUD

ATOSSÁG A 

FÓKUSZBAN”  

Rendezvények, 
programok az 

akcióterületen 

 

326 718 326 718 0 

„DÉVAVÁNYA  AZ 

ÉN VÁROSOM"  

Települési arculat és 

identitás fejlesztése:                          

 

Rendezvények, 

programok az 
akcióterületen 

 

326 718 326 718 0 
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"FŐ A 

BIZTONSÁG"  

Bűnmegelőzést, 

közlekedésbiztonság 

és közbiztonság 

javítását segítő 

rendezvény 

(sorozat) jellegű 

programok, akciók: 

Rendezvények, 
programok az 

akcióterületen 

 

326 718 326 718 0 

SOFT ÖSSZESEN:    980 154 980 154 0 

TELJES PROJEKT 
ÖSSZESEN 

  
654 157 184 498 043 339 156 113 845 

Visszaigényelhető 

ÁFA 

  
6 803 396 0 6 803 396 

PROJEKT 
ÖSSZESEN: 

  
660 960 580 498 043 339 162 917 241 
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2.4.2 Funkciók megalapozottsága 

 

Az önkormányzat rövid távú tervei között szerepel a Belvárosi városrész fejlesztése, azon 

belül a leromlott állapotú ipari terület rehabilitációja és közigazgatási funkció létesítése, 

amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrás bevonásával 

kíván megvalósítani. A tervek, elképzelések szakértői munkák és egy várospolitikai 

közvélemény-kutatás alapján alakultak ki. 

2.4.2.1 Igényfelmérés 

15. táblázat: Funkciók megalapozottsága 

 

Funkció; alfunkció 

 

Igényfelmérés konklúziói 

F1. Közszféra, kulturális és városi 

funkciók 
(Új multifunkciós épület) 

A válaszadók egyértelműen kimondták, hogy a 
Belváros rendbetétele elengedhetetlen feladat. A 

felmerült igények alapján egy új polgármesteri 
hivatal létesítése indokolt, illetve különösen 

fontos a kulturális ás a városi funkciók 

kialakítása, fejlesztése. Az összes érintett 
célcsoport számára jótékony hatással lehet a 

közszféra mai kor igényei szerinti megújítása. 

A zöldfelületek megújításra szorulnak. A 
válaszadók a fejlesztés megvalósítását a 

turisztika fellendítése miatt is fontosnak tartják, 
hiszen ez a gazdasági élet összes elemére 

jótékony hatással lehet. 

A válaszadók átlaga alapján megfelelőnek 
tartották a belváros közterületeit, viszont igény 

mutatkozott további, a mai kornak megfelelő, 
komplex közösségi,- rendezvénytér kialakítására. 

A korábban megrendezett kulturális 

rendezvények a közösségi élet legaktívabb 
szereplőinek számító 15-39 éves korosztály 

körében a legsikeresebbek. 

Elengedhetetlenek a megfelelő közlekedési 
körülmények kialakítása, új parkolók létrehozása. 

A terület megfelelő rendezettsége, a parkolók 
szabályos kialakítása, rendezett közterület 

kialakítása a projektelem megvalósításának 
alapvető célja. 

F1.1. Gazdasági funkció 
Kereskedelmi/szolgáltató tér – Iroda 

A válaszadók egytől egyig azt jelölték, hogy a 

további kereskedelmi és szolgáltatási funkciókat 
kell létesíteni a belvárosban, illetve a meglévőket 

a mai kor igényei szerint meg kell újítani. A 

megkérdezettek azzal indokolták a válaszaikat, 
hogy a város központjában minél elérhetőbb 

helyen legyenek a pénzintézeti szolgáltatók.  
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1. Bevezetés: célok, és az információtípusra vonatkozó igény meghatározása 

Az igényfelmérés célja a Dévaványa belváros központjának mint akcióterület 

megismerésével, használatával és funkcióival kapcsolatos lakossági vélemények és elvárások 

összegyűjtése volt annak érdekében, hogy az új multifunkciós épület megépítését a teljes 

lakosság megkérdezésével és az érintettek bevonásával valósítsuk meg. 

2. Célcsoport (elsődleges és másodlagos felhasználók köre) 

Az akcióterületi fejlesztés megvalósításával a Dévaványa városközpontjában található 

barnamezős terület megújításra kerül, mely funkció közvetett célcsoportjai a város teljes 

lakossága, az érintett vállalkozások, civil szervezetek.  

 

Az alábbi táblázat a közvetlen célcsoportokat foglalja össze a funkciókat meghatározó 

tevékenységek szerint. A közvetlen célcsoport meghatározása (kijelölése) a jelenlegi 

különböző funkcióhasználatból történő következtetés alapján zajlott.  

 

16-1. táblázat: A fő funkciók közvetlen célcsoportjai 

Funkció  Tevékenység  Közvetlen célcsoport  

F1. Közszféra, kulturális 
és városi funkciók 

(Új multifunkciós épület) 

Polgármesteri hivatal irodái Az akcióterületen élők és a 

teljes városi lakosság, turisták, 

létesítménybe látogató 

fogyatékossággal élők 

Kormányhivatal irodái Az akcióterületen élők és a 

teljes városi lakosság, turisták, 

létesítménybe látogató 

fogyatékossággal élők 

Rendezvény helyiségek 

kialakítása 

Az akcióterületen élők és a 

teljes városi lakosság, turisták, 

létesítménybe látogató 

fogyatékossággal élők 

Civil irodák Az akcióterületen élők és a 

teljes városi lakosság, turisták, 

létesítménybe látogató 

fogyatékossággal élők 

Parkolók kialakítása 

(díjmentesen használható) 

Az akcióterületen élők és a 

teljes városi lakosság, turisták, 

létesítménybe látogató 

fogyatékossággal élők 

F1.1. Gazdasági funkció 

Kereskedelmi/szolgáltató 
tér – Iroda 

Takarékbank irodái Az akcióterület és a város 

lakossága  
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3. Az igényfelmérés konkrét módszere és a megvalósítás eszközei az egyes 

funkciókra és célcsoportokra vonatkozóan.  

 

Dévaványa Város Önkormányzata a településen élők minél teljesebb kiszolgálása érdekében 

multifunkcionális központi városi épület létesítését tervezi a Dévaványa, Árpád út 1. szám 

(volt KTSZ gyár) területén pályázati forrás bevonásával. A tervek, elképzelések szakértői 

munkák és egy várospolitikai közvélemény kutatás alapján alakultak ki. 

Az épületben terveink szerint a következő funkciók kapnának helyet: 

 Közszféra funkció: önkormányzati hivatal, kormányhivatal. 

 Non-profit funkció: közcélú szolgáltatások, civil szervezetek, rendezvényterem. 

 Gazdaságélénkítő funkció: vállalkozók részére bérbe adható üzlethelyiségek és irodák. 

Az épület tervezésénél fontos szempontok: 

 akadálymentesítés, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások beépítése, zöld 

felületek növelése, parkolók építése és fejlesztése, alulhasznosított ingatlan 

hasznosítása, gazdaságélénkítő tevékenységek beépítése, vonzó városi környezet 

kialakítása  

Igényfelmérés – interjúk 

Az önkormányzat rövid távú tervei között szerepel a Dévaványa Belvárosi városrész 

központjának megújítása, amelyet pályázati forrás bevonásával kíván megvalósítani. A 

tervek, elképzelések szakértői munkák és egy várospolitikai közvélemény-kutatás alapján 

alakultak ki. 

A városközpont rehabilitációs előkészítése során a város intézményeivel, a város 

önkormányzati képviselőivel, valamint a Dévaványa Közös Önkormányzati Hivatal egyes 

osztályaival interjúk készültek. 

 

A helyzetelemzés során meginterjúvolt személyek listája 

16-2. táblázat: Interjúk  

 

Intézmény 
Osztály / szervezet Név 

Dévaványa Város Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Polgármester  Valánszki Miklós Róbert  

Jegyző Czene Boglárka 

Igazgatási és szervezési 

Iroda, szociális ügyintézés  

Szarka Andrea aljegyző  

Műszaki Iroda  Feke László irodavezető  

Gazdálkodási Iroda  Faragóné Barz Krisztina 

irodavezető 

Pályázatíró Iroda   Ernyes Csilla 
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Hosszú Szilvia 

Dévaványa Város 

Önkormányzata 

Az önkormányzat képviselője  Mile Lajos 

Az önkormányzat képviselője Földi Imre 

Civil szervezeti képviselő 

Hagyományőrző Nők 

Egyesülete elnöke, Helyi 

Értéktár Bizottság elnöke 

Varga Istvánné 

 

Ezen beszélgetések az alábbi témákra terjedtek ki: 

 A városrész fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos problémák, felvetések 

 Az akcióterület lehatárolásának kérdése; 

 Az önkormányzat által üzemeltetett, fenntartott funkciók állapota és kihasználtsága; 

 A Polgármesteri Hivatalhoz érkező lakossági jelzések alapján szükséges beruházások, 

intézkedések; 

Az interjúk, esetenként a kiscsoportos megbeszélések eredményei folyamatosan kerültek 

beépítésre az akcióterületi tervbe, illetve az egyes fejezetek a vonatkozó szakterület szekértő 

által felülvizsgálatra kerültek. 

Primer információgyűjtés 

Az interjúk lebonyolításán túl az akcióterületi terv előkészítése során az önkormányzat 

munkatársai 5 napon keresztül gyűjtötték több helyszínen a kérdőíveket, illetve online 

kérdőív kitöltésre is lehetőség volt, amely alkalmassá tette az adatgyűjtést arra, hogy több 

szempontból, több célcsoport szerinti vizsgálatot végezzünk. 

Igényfelmérés ideje: 2016. április 25-29. 

Igényfelmérés helye: Dévaványa közterületei 

 

16-3. táblázat: Célcsoportonként alkalmazott felmérési módszerek 

Funkció Célcsoport Módszer 

1/1. Közösségi 

funkció / Civil 

szervezeti iroda 

alfunkció 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

1/2. Közösségi 

funkció / klubszoba 

alfunkció 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

2/1. Kulturális Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 
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Funkció Célcsoport Módszer 

funkció / 

Rendezvényterem 

alfunkció 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

Gazdasági 

szereplők 
Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

2/2. Kulturális 

funkció / Kiállítótér 

alfunkció 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

2/3. Kulturális 

funkció / 

Művelődésszervező 

iroda alfunkció 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Intézmények Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

3/1. Gazdasági 

funkció/ Iroda 

alfunkció 

Gazdasági 

szereplők 
Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

3/2. Gazdasági 

funkció/ Üzlet 

alfunkció 

Gazdasági 

szereplők 
Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

4/1. Közszféra 

funkció/ Hivatali 

irodák alfunkció 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Intézmények Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

Gazdasági 

szereplők 
Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

4/2. Közszféra 

funkció/ 

Tanácstermek 

alfunkció 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Intézmények Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

Gazdasági 

szereplők 
Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

4/3. Közszféra 

funkció/ Egyéb 

közszolgáltató iroda 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Gazdasági 

szereplők 
Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 



74 

 

Funkció Célcsoport Módszer 

alfunkció 
Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

5/1. Városi funkció/ 

Sétány, pihenésre 

alkalmas zöld 

felületek alfunkció 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

Intézmények Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

5/2. Városi funkció/ 

kerékpártárolók, 

parkolók alfunkció 

Lakosság Primer információgyűjtés (kérdőívezés) 

Civil szervezetek Primer információgyűjtés (interjú, fókuszcsoport) 

Intézmények Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

Gazdasági 

szereplők 
Primer információgyűjtés (interjú, kérdőívezés) 

 

 

4. Igényfelmérés megvalósítása, módszertana, reprezentatívvá tétele 

Dévaványa város vezetése a feltárt problémákra, megállapításokra alapozva igényfelmérést 

végzett és az igényfelmérésre alapozva alkotta meg a multifunkcionális városi épület 

létesítésével kapcsolatos jelenlegi terveit. A tervek megalkotása után a lakosság, a 

vállalkozások, a civil szféra és az egyéb szervezetek szereplői tájékoztatva lettek a tervezett 

fejlesztésekről. A tájékoztatás egyúttal önkéntes lakossági véleménynyilvánításra is alkalmat 

kínált önkitöltős kérdőív formájában. Az önkormányzat célja, hogy lakosság valós igényeiről 

megalapozott képet kapjon, így a létrehozandó létesítmény az épületet potenciálisan 

használók minél teljesebb felmérésével kerüljön megtervezésre, az a jövőben a lehető 

legtöbb kívánságnak megfeleljen. 

 

A papíralapú és online adatfelvétel során a visszaérkezett véleményívek száma 148 db. A 

beérkezett kérdőívek száma teljes körű statisztikai következtetések levonására nem alkalmas, 

de az önkormányzat számára jól hasznosítható információkat szolgáltat a tervező-fejlesztő 

tevékenysége során. A multifunkcionális központi városi épület létesítésére és városközpont 

fejlesztésre koncentráló közvélemény kutatás célja a tervezett városfejlesztési- és beruházási 

projektek kapcsán egy attitűd vizsgálat, kiegészítve a lakosság városfejlesztési javaslatainak 

összegyűjtésével. 

Az adatfelvétel kapcsán vizsgáltuk a válaszadók nemét, korát, iskolai végzettségét. Ezen 

vélemények összegzéseképp a következőket tapasztaltuk. 
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A válaszadók nemek szerinti megoszlása 

Válaszadók neme 
Válaszadók 

száma 
Válaszadók megoszlása 

Nők 115 78,23 % 

Férfiak 32 21,77 % 

Összesen 147 100,00 % 

 

 

2. ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása 

 

 

 

 

 

 

  

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a válaszadók között a nők lényegesen többségben 

voltak.  

A válaszadók korosztály szerinti megoszlása   

Válaszadók 
18-25 éves 

korosztály 

26-40 éves 

korosztály 

41-55 éves 

korosztály 

56+ éves 

korosztály 
Összesen 

Válaszadók száma 9 53 61 25 148 

Megoszlás %-ban 6,08 35,81 41,22 16,89 100,00 

 

A korosztályok tekintetében a legmagasabb arányban a közép korosztály (26-55 év) 

képviseltette magát, ezt követően közel azonos arányban vett részt a kérdőívek kitöltésében 

a fiatal és az idősebb korosztály.  
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3. ábra: A válaszadók korosztály szerinti megoszlása  

 

 

A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

Iskolai végzettség 
válaszadók 

száma 
megoszlás százalékban 

8 általános  7 4,73 

Szakmunkásképző 49 33,11 

Gimnázium, szakközépiskola 60 40,54 

Főiskola, egyetem 32 21,62 

Összesen 148 100,00 
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4. ábra: iskolai végzettség szerinti megoszlás 

 

 

A véleménynyilvánításban képzettségi, státuszbeli és társadalmi aktivitással összefüggő okok 

miatt az értelmiség felülreprezentáltsága tapasztalható. Az érettségivel és diplomával 

rendelkezők tették ki a válaszadók közel kétharmadát, 62,16 százalékát. 

A kérdőív első fele a célcsoport felméréséhez szükséges adatokat tartalmazta (nem, kor, 

iskolai végzettség.), majd ezután konkrét kérdéseket tett fel, amelyekre igennel vagy 

nemmel lehetett válaszolni, illetve 1-5 pontig terjedő hatásértékelést (1- legrosszabb 5- 

legjobb alternatíva) és szöveges magyarázatot is várt a kitöltőktől. A válaszok után a 

megadott értékek (1-5) átlagolásra kerültek, egy hatásértéket reprezentálva, amely érték 

minél alacsonyabb, annál inkább a válaszadók elégedetlenségét fejezi ki. 

 

A feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat az alábbiakban szemléltetjük 

1, Ön szerint elegendő bérelhető üzlethelyiség és irodahelyiség van a városban? 

A kérdőívek alapján megállapítható, hogy kevésnek találják a jelenleg rendelkezésre álló 

üzlethelyiséget és irodát, hisz a válaszadók közel fele, azaz 48,98% felelt a kérdésre ’nem’-

mel, szemben az ’igen’ válaszok 29,93%-ával. A kérdőívet kitöltők 21,09% nem tudott a 

kérdésre érdemben válaszolni.  

2, Ön szerint szükséges-e Dévaványa központjában bérelhető, új üzlethelyiségek, 

irodahelyiség létesítése?  

A célcsoport felvetései alapján egyértelműnek látszik, hogy szükséges új, a mai kor 

igényeinek megfelelő üzletek, irodák kialakítása, hisz ezt a válaszadók több, mint fele, 
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60,54%-a tartotta elengedhetetlennek. A modern üzletek, irodák szintén hozzájárulnának 

egy szebb városkép kialakításához. 

3, Ön milyen állapotúnak ítéli meg a vállalkozásfejlesztési irodaház (Hősök tere 

3.) jelenlegi épületét (1-nagyon rossz, 5 –kiváló)? 

A válaszadók átlaga alapján a vállalkozásfejlesztési irodaház épületét nem tartják 

megfelelőnek, ugyanis a válaszadók több, mint fele 1-es, azaz nagyon rossz, illetve 2-es, 

azaz rossz kategóriába sorolták az épületet. Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 2,34 

4, Mit tart a vállalkozásfejlesztési irodaház legnagyobb hibájának, 

hiányosságának?   

A beérkezett kérdőíveket összesítve megállapítható, hogy a lakosság a vállalkozásfejlesztési 

irodaház épületét teljesen alkalmatlannak találja a funkciója ellátására, a megkérdezettek 

igen széles körűen fejtették ki problémájukat. Így legtöbben az épületet kicsinek, rossz 

állapotúnak, sötétnek és korszerűtlennek találták. Igen nagy számban észrevételezték, hogy 

rossz a megközelíthetősége és nagyon rosszak a parkolási viszonyok az irodaháznál. A 

lakosság mindenképpen támogatná egy korszerű, modern, több funkciót ellátó épület 

kialakítását.    

5, Amennyiben a vállalkozásfejlesztési irodaház megüresedne és az épület 
elbontásra kerülne, Ön mire hasznosítaná a jelenlegi ingatlant? 
 
A kérdőíven alapvetően három válaszlehetőséget kínáltunk fel a válaszadóknak, melyek az 
alábbiak voltak 

                           a, Iskolakertet, tanpályát, szabadidőparkot létesítene a területén 

b, Önkormányzati társasházat létesítene 

c, Eladná/kiadná 

illetve egy további válaszlehetőséget is felkínáltuk, ahol a kérdőívet kitöltő maga tehetett 
javaslatot az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 
A válaszadók több, mint fele (62,86%)  az ’a,’ választ jelölte meg, vagyis iskolakertet, 
szabadidőparkot létesítene az adott ingatlan területén. A célcsoport felvetései alapján a 
közterületek fejlesztése, rendezett zöldterületek, parkok kialakítása elengedhetetlen feladat 
az önkormányzat számára. 
 
6, Ön milyen állapotúnak ítéli meg a civil ház (Kossuth utca 11.) jelenlegi épületét 
(1-nagyon rossz, 5 –kiváló)?   
 
A megkérdezettek többsége közepesnek, vagy attól még rosszabb állapotúnak látják a civil 
ház jelenlegi épületét, amely így nem alkalmas funkciója ellátására. Hatásértéke a válaszadók 
átlaga alapján: 2,4 
 
7, Mit tart a civil ház legnagyobb hibájának, hiányosságának?   
 
Ennél a kérdésnél lehetőséget biztosítottunk a lakosságnak arra, hogy kifejtse véleményét a 
jelenlegi épülettel kapcsolatosan, feltárják a hibákat, amelyeket egy új, modern épület 
kialakításánál az Önkormányzat fokozottan szem előtt kíván tartani. 
A civil ház legfőbb hibája, hogy régi, elavult, hőszigetelés nélküli épület, túl nagy 
belmagassággal, korszerűtlen már alig zárható nyílászárókkal. Az épület több helyen beázik 
melynek következtében sok helyen vakolat leválás látható. Az épület magasságából adódóan 
sok lépcsőn át közelíthető meg, az akadálymentesítés egyáltalán nem megoldott, így a 
mozgáskorlátozottak számára az épület egyáltalán nem használható. 
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8,Ön szerint szükséges-e új, modern civil pont kialakítása? 
 
A válaszadók elengedhetetlen Önkormányzati feladatnak tartják egy modern, több funkciót 
kielégítő civil pont létrehozását. A kérdőíveket összesítve elmondható, hogy a lakosság több, 
mint kétharmada (72,42%) támogatja ezen fejlesztési elképzeléseket. 
 
9, Amennyiben a civil közösségek elköltöznének, Ön mire hasznosítaná az 
épületet? 
 
A kérdőíven alapvetően három válaszlehetőséget kínáltunk fel a válaszadóknak, melyek az 
alábbiak voltak 

a, Sportegyesületnek használatra átadná 

b, Önkormányzati lakássá alakítaná 

c, Eladná/kiadná 
illetve egy további válaszlehetőséget is felkínáltuk, ahol a kérdőívet kitöltő maga tehetett 
javaslatot az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 
A válaszok elemzése alapján megállapítható, hogy a legtöbben (40,6%) sportegyesületnek 
adnák használatra az épületet, majd ezt követi (27,07%) az önkormányzati lakás 
kialakításának lehetősége. 
 
10, Ön elegendőnek tartja-e a Dévaványán található rendezvénytermek számát? 
 
A válaszadók közel 80%-a válaszolta azt, hogy nincs elegendő rendezvényterem a városban. 
 
11, Mit tart a Dévaványán található bérelhető rendezvénytermek legnagyobb 
hibájának, hiányosságának?   
 
Ennél a kérdésnél lehetőséget biztosítottunk a lakosságnak arra, hogy kifejtse véleményét a 
Dévaványán található rendezvénytermekkel kapcsolatosan, feltárják a hibákat, amelyeket 
egy új, modern rendezvényterem kialakításánál az Önkormányzat fokozottan szem előtt 
kíván tartani. 
A célcsoport felvetései alapján a jelenlegi rendezvénytermek kicsik, kevés a 
befogadóképességük, alkalmatlanok egy nagyobb családi, iskolai, városi rendezvény 
lebonyolítására. Ezen túlmenően elavult felszereltségűek, klimatizálatlanok. A lakosság 
mindenképpen támogatná egy modern, nagy befogadóképességű rendezvényterem 
kialakítását. 
 

12, Ön szerint szüksége van-e Dévaványának új rendezvényteremre? 
 
A kérdőívet kitöltők igen nagy számban támogatják az Önkormányzatnak ezen elképzelését, 
ami az adott válaszokban vissza is tükröződik, hisz a válaszadók több, mint 80%-a felelt 
igennel.  A megkérdezettek a fejlesztés megvalósítását a közösségi élet fellendítése miatt is 
fontosnak tartják. A felmérés szerint nagy az érdeklődés a kulturális, szórakoztató és sport 
rendezvények iránt egyaránt, sőt a lakosság akár még több program megvalósítását is 
szívesen fogadná, amelyeknek a lebonyolítására egy új rendezvényterem alkalmas lenne. A 
kulturális, szórakoztató rendezvények a közösségi élet legaktívabb szereplőinek számító 18-
40 éves korosztály körében a legsikeresebbek. 
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13, Ön milyen állapotúnak ítéli meg a közös önkormányzati hivatal (Hősök tere 
1.) jelenlegi épületét (1-nagyon rossz, 5 –kiváló)?   
 
A megkérdezettek több, mint fele nagyon rossznak, vagy rossz állapotúnak látja a közös 
önkormányzati hivatal jelenlegi épületét, amely így nem alkalmas funkciója ellátására. 
Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 2,27 
 
 
14, Mit tart a közös önkormányzati hivatal legnagyobb hibájának, 
hiányosságának? 
 
Ennél a kérdésnél lehetőséget biztosítottunk a kérdőívet kitöltőknek arra, hogy kinyilvánítsák 
véleményüket a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatosan, amely véleményeket az 
Önkormányzat kiemelt figyelemmel kíván kísérni. 
Legfőbb probléma a válaszadók szerint, hogy az épület kicsi és nagyon elavult, több helyen 
beázik, a falak felvizesedtek, így sok helyen omlik a vakolata. Tekintettel arra, hogy az 
ügyfelek számára nincs váróterem kialakítva, így kénytelenek a hideg, huzatos folyosón 
várakozni az ügyeiket intézők. Ezen túlmenően mellékhelyiség sem biztosított az ügyfelek 
számára. Az épület semmiben nem felel meg a mai kor elvárásainak és jelentősen rontja a 
városképet is. 
 
 
15, Ön szerint szükséges-e, hogy az önkormányzati hivatal új épületbe költözzön?   
 
A kérdés feltevéssel arra voltunk kíváncsiak, hogy támogatják e vagy elutasítják a 
megkérdezettek, hogy az önkormányzati hivatal új épületbe költözzön. 
A célcsoport felvetései alapján egy új önkormányzati épület kialakítása elengedhetetlen 
feladat az önkormányzat számára. A válaszadók közel 70% támogatná ezen fejlesztési 
elképzelést. A közigazgatás által nyújtott szolgáltatások javítása, infrastrukturális fejlesztése 
iránt jelentős  igény jelentkezett, hiszen az önkormányzatnál igen magasnak mondható az 
ügyfélszám, ezért a felmerülő igények kiszolgálásához elengedhetetlenek a megfelelő 
közlekedési körülmények kialakítása, új parkolók létrehozása és egy rendezett udvar 
megvalósítása az ott dolgozók, és az ügyeiket nap mint nap intéző ügyfelek számára 
egyaránt. 
 
16, Amennyiben az önkormányzati hivatal elköltözne és az ott lévő épületeket 
elbontanák, Ön mire hasznosítaná az ingatlant? 
 
A kérdőíven alapvetően három válaszlehetőséget kínáltunk fel a válaszadóknak, melyek az 
alábbiak voltak 

a, Közterületi szabadtéri rendezvény parkot létesítene 

b, Társasházat létesítene 

c, Eladná/kiadná 
illetve egy további válaszlehetőséget is felkínáltuk, ahol a kérdőívet kitöltő maga tehetett 
javaslatot az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. 
A kérdőívek kiértékelése során elmondható, hogy a válaszadók közel 70%-a szabadtéri 
rendezvényparkot létesítene az önkormányzati hivatal helyén. A vélemények alapján a 
közterületek fejlesztése, rendezett zöldterületek, parkok, terek kialakítása elengedhetetlen 
feladat az önkormányzat számára. A válaszadók a fejlesztés megvalósítását a turisztika 
fellendítése miatt is fontosnak tartják. A felmérés szerint nagy az érdeklődés a kulturális, 
szórakoztató és sport rendezvények iránt egyaránt, sőt a lakosság akár még több program 
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megvalósítását is szívesen fogadna egy új rendezvénytér kialakításával, különösen 
elmondható ez a 18-40 éves korosztály esetében. 
 

17, Ön szerint szükséges-e az érintett ingatlan (volt KTSZ épület) körüli terület 

rendbetétele (zöld felületek létesítése és helyreállítása, járdák rendbetétele, 

sétautak kijelölése, közbiztonság növelő kamerák elhelyezése)? 

A célcsoport felvetései alapján a közterületek fejlesztése, rendezett zöldterületek, parkok 

kialakítása elengedhetetlen feladat az önkormányzat számára. Különösen fontos egy 

belvároshoz méltó egységes városkép, sétálóutca funkció kialakítása és további parkolási 

lehetőségek kialakítása. A válaszadók a fejlesztés megvalósítását a turisztika fellendítése 

miatt is fontosnak tartják, hiszen ez a gazdasági élet összes elemére jótékony hatással lehet. 

Az útburkolatok állapotát sok esetben nem tartják megfelelőnek, és parkolási nehézségekről 

számoltak be, illetve a meglévő járdaszerkezeteket is sok esetben elavultnak töredezettnek 

minősítették. A közbiztonság növelése érdekében rendkívül fontosnak tartják a térfigyelő 

kamerák elhelyezését. A válaszadók 98%-a támogatja ezen fejlesztési elképzelés 

megvalósítását.  

18, Elégedett-e a városközpontban lévő zöld felületek állapotával (1-egyátalán 

nem, 5 –teljes mértékben)? 

Általánosságban elmondható, hogy a lakosság megfelelőnek találja a parkok, zöld felületek 

állapotát. A megkérdezettek válaszai alapján azonban az Önkormányzat számára 

elengedhetetlen feladat a közterületek fejlesztése, újabb parkok, zöldterületek kialakítása, 

rendben tartása. Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,47 

19, A fenti funkciókat magába foglaló központi városi épület építésénél Ön milyen 

szempontokat tartana a legfontosabbnak (maximum 4 válasz jelölhető meg)? 

A kérdőív kialakításánál 11 válaszlehetőséget kínáltunk fel a válaszadóknak, melyek az 

alábbiak voltak: 

a. akadálymentesítés 

b. energiahatékony működtetés 

c. családbarát gyereksarok kialakítása 

d. megfelelő számú váróhelyiség kialakítása 

e. modern technikai felszereltség (ügyfél várakoztató rendszer, légkondicionáló, 

megfelelő hangosítás, világítás, wifi, stb.) 

f. megfelelő méretű, és modern felszereltséggel ellátott városi, civil és családi 

események megtartására is alkalmas termek  

g. környezetbe illő külső megjelenés 

h. szép belső terek 

i. megfelelő számú parkoló és kerékpártároló 

j. zöld felületek létesítése, felújítása 

k. közbiztonság növelő fejlesztések 
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A válaszok összesítése alapján a megkérdezettek a legfontosabbaknak az 

akadálymentesítést, az energiahatékony működést, a modern technikai felszereltséget, 

gyermeksarok kialakítását és megfelelő számú parkoló létesítését tartották. Kiemelt igény 

mutatkozott továbbá arra, hogy az  új központi városi épület rendelkezzen a különböző 

rendezvények lebonyolítására alkalmas megfelelő méretű és felszereltségű termekkel. 

20, Ön szerint egy több funkciót magába foglaló modern épület hozzájárulna-e a 

következőkhöz (1- egyáltalán nem, 5 teljes mértékben): 

a), a vállalkozások ösztönzéséhez, a gazdaság élénkítéséhez? 

Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,45 

b), a közszolgáltatások elérhetőségének javításához? 

 Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,78 

c), a zöld felületek növeléséhez? 

 Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,68  

d), a civil szervezetek aktivitásának növeléséhez?  

Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,55 

e), az esélyegyenlőség növeléséhez? 

 Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,4  

f), A szabadidő hasznos eltöltéséhez (civil élet fejlesztése, rendezvények tartása, játszóház, 

stb.)? 

  Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 4,1 

g), vonzó városkép, települési arculat kialakításához? 

 Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 4,3 

h), a városhoz való kötődés a város szeretetének mélyítéséhez?  

Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,9 

i), a város népességmegtartó erejének növeléséhez?  

Hatásértéke a válaszadók átlaga alapján: 3,64 

 

5. Az igényfelmérés eredményének bemutatása 

Az igényfelmérést figyelembe véve lett az akcióterületi fejlesztési koncepció kidolgozva, 

melyet jól reprezentálnak az akcióterület fejlesztési beavatkozásai. A fejlesztések 

megvalósítását követően várhatóan javulni fog az igénybe veendő szolgáltatások minősége, 

fejlődik az infrastrukturális helyzet és összességében javul a lakosság életminősége. A 

fejlesztés megvalósítását követően a lakosság elégedettségének növekedése vetíthető előre. 

A tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan joggal merül fel számtalan kérdés mind a 

városvezetés mind a városlakók gondolkodásában. Az önkormányzat fejlesztési tervei 

mennyire illenek bele a városban élők elképzeléseibe? Mit gondolnak az itt élők azokról a 

fejlesztésekről, melyek megvalósulnak a közeljövőben? Mennyire lesz kézzelfogható 

eredménye a beruházásoknak? Megéri-e a beruházás? Lesz-e kellő hozadéka?  A tervezett 

projekteket – mint elemeztük – támogatják a megkérdezettek. A tervezett városközponti 

rehabilitációról szóló véleménykutatás is ezt támasztja alá. A városi életforma, a városkép 

megújítása gerjeszthet olyan folyamatokat, ami a kereskedelem, a vendéglátás és a 
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szálláshelyek kihasználtságát, a turizmus fejlődését eredményezheti. Egyben a lakosság 

ellátásának színvonalát is javíthatja, amely felmérésben önkéntesen résztvevők a leginkább 

bíznak. A projekt általános támogatottságának ellenőrzésére nem csak arra voltunk 

kíváncsiak, hogy támogatják-e vagy elutasítják az Önkormányzat - településen élők minél 

teljesebb kiszolgálása érdekében - multifunkcionális központi városi épület létesítését célzó 

projektjét, hanem arra is, hogy e helyett milyen más fejlesztést látnának szívesen a 

városban. 

A lakosság és a vállalkozások általános igényei az akcióterületen: színvonalas közigazgatás, 

rendezett közterületek, köztisztaság, közbiztonság, rendezvények megtartására alkalmas 

helyiségek, ingatlanok megfelelő megközelíthetőségi lehetőségei. A lakossági és vállalkozói 

igények elsősorban a meglévő funkciók erősítését és a meglévő szolgáltatások minőségének 

emelését, vagy bővülését várják el Dévaványa Önkormányzatától.  

Az akcióterület funkciógazdagsága következtében nincsenek olyan típusú igények, amelyek 

teljesen új funkciókat vagy szolgáltatásokat (elsősorban közszolgáltatásokat) várnának el a 

városfejlesztési programok nyomán. A felmért igények alapján az önkormányzat az alábbi 

fejlesztéseket tervezi:  

 meglévő gazdasági, közösségi funkciók megerősítése; 

 meglévő kulturális értékek megőrzése; 

 a vonzó, rendezett városi környezet kialakítása által a kiskereskedelmi 

funkciók erősítése, magánberuházások ösztönzése; 

 kistérségi / megyei szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének 

megteremtése. 

Összességében elmondható tehát, hogy az elvégzett igényfelmérésből a város 

vezetése fontos következtetéseket vont le, amelyeket az akcióterület fejlesztési 

elképzeléseinek tervezésekor, annak tartalmába beépített. 

 

2.4.2.2 Kihasználtsági terv 

A kihasználtsági terv az igényfelmérésen alapszik, az igényfelmérés során feltárt 

problémákból, szükségletekből kialakított fejlesztési elképzelések tekintetében próbálja meg 

felmérni a jelenlegi helyzet és a jövőbeli hasznosítási lehetőségeket, biztosítva ezzel a 

fejlesztési elképzelések fenntarthatóságon alapuló megvalósulását, a legjobb tekintetben vett 

hasznosítási lehetőségeit figyelembe véve. 

 

A TOP 2.1.1-16-os pályázati felhívásra előkészített projektelemek köre az igényfelmérés 

során és annak eredményei tükrében lettek véglegesítve. Az igényfelmérés a kérdőíves 

felmérésen, a lakossági és vállalkozói fórumon túl az adott szakterületek szakértőivel 

folytatott interjúkra is kiterjedt. 

 

A projekt keretében az alábbi projektelemek kerülnek fejlesztésre, amelyek várható 
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kihasználtsága az igényfelmérés, valamint szakértői konzultációk alapján az alábbiak szerint 

igazolható: 

 

Az akcióterületen található projektterületek esetében az üzemeltetési 

feladatokat két szervezet látja el az alábbiak szerint:   

 

 A középületek, közterületek, parkolók, zöld övezetek, illetve közművekkel 

kapcsolatos üzemeltetés Dévaványa Város Önkormányzat feladatai közé 

tartozik. 

 Az akcióterületen található kereskedelmi és szolgáltató épületek takarítási 

feladatai az üzemeltetői hatáskörbe tartoznak. 

 

Célcsoportok számszerűsítve 

A kihasználtság tekintetében fontos lehatárolni a fejlesztési elképzeléseket érintő 

célcsoportok körét és nem utolsó sorban annak nagyságát, hiszen a kihasználtság és az 

igények szempontjából a célcsoportoknak van a legdominánsabb szerepük. 

 

A következő potenciális célcsoportokat érinti a TOP projekt 

 

17-1. táblázat: potenciális célcsoportok 

 

Potenciális célcsoportok 

 

Számuk 

A város lakossága (fő) lakónépesség 7899 (KSH 2017) 

A közigazgatási egységet látogatók száma (fő) ügyiratforgalom: 5195 db 

Kormányablakot látogatók száma 9352 fő (2018) 

Békés Takarékszövetkezetet látogatók száma (2018) 2000 

Vállalkozások az akcióterületen (db) 50 

Civil szervezetek 29 

Közösségi, helyi kötődést erősítő programok 

célcsoportjai 

Teret, épületet igénybevevő 

kisgyermekes családok: 500 család 

Civil szervezetek, alapítványok: 29 

Helyi vállalkozások: 70 

  

 

Látható, hogy a fejlesztési elképzelések a célcsoportok széles körét érintik, 

biztosítva ezzel a kialakítandó szolgáltatások, terek iránti keresletet és 

kihasználtságot. 
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1. A tervezett fejlesztések konkurenciavizsgálata 

A körültekintő konkurencia elemzés célja a piaci potenciálok és lehetőségek felmérése. A 

konkurenciavizsgálatot fő és alfunkciónként is elvégeztük, beépítve a kérdőívek és interjúk 

során gyűjtött tapasztalatokat is.  

F 1.) Közszféra funkció: A közszféra funkció fejlesztésekor 3 alfunkcióra kívánunk 

összpontosítani: önkormányzati részére hivatali irodák létrehozása, tanácstermek és egyéb 

közszolgáltatók betelepülését biztosító irodák. Az önkormányzatnak helyet biztosító épület 

romos állapota miatt hamarosan kényszerlépéseket kell tennie a városnak: a működés 

biztosítása érdekében szükséges új épületbe történő költözés, mert a jelenlegi gazdaságosan 

már nem felújítható. Konkurencia e téren nincs. A közszolgáltatók szintén a jelenlegi 

önkormányzati épületben kaptak irodát, így a jelenlegi épület romos állapota őket is érinti, 

elegendő bérelhető irodahely híján máshova költözni nem tudnak.  

Alfunkciók: 

Városi funkció: 2 fontos alfunkció, a sétányok, pihenő terek valamint a kerékpártárolók és 

parkolók kialakítás, bővítése a cél. A város vezetés az elmúlt években több lépcsőben 

próbálta enyhíteni a város parkolási gondjait. Egy ilyen nagyszabású épület építése esetén 

azonban elkerülhetetlen további parkolók létesítése, illetve szükség esetén parkolási rendelet 

megalkotása. A város továbbá egyetlen rendezett közparkkal és egy játszótérrel rendelkezik, 

a többi közterület állapota átlagosan leromlott, elhanyagolt. Jelen fejlesztés által a település 

lakossága számára egy újabb, rendezett, vonzó zöld területet tudnánk kialakítani, ahol 

kellemesen érezhetik magukat. Közösségi funkció: a funkción belül 2 alfunkció fejlesztését 

céloztuk meg: civil szervezeti irodák valamint klubszobák létrehozását kívánjuk 

megvalósítani.  A civil szervezetek működésük többségét az önkormányzat tulajdonában lévő 

Civil Házban bonyolítják, amelyben egy konyha és egy kisméretű (56 m2) rendezvényterem 

van. Sajnos egyetlen zárható helyiség, iroda nincs, ahol a különböző szervezet elkülönülve 

tárolhatnák irataikat. Sokszor ez problémát, gondot okoz, főleg azt áttekintve, hogy az 

épületet jelenleg több mint 15 szervezet rendszeresen használja. A Civil Ház maximális 

kihasználtságon működik, úgy is, hogy sokan az akadálymentesítés hiányában nem tudják az 

épületet igénybe venni. Ennek fényében hatalmas szükség mutatkozik mind civil irodák, mind 

akadálymentesített klubszobák létrehozására, beköltözési szándékukat több civil szervezet 

már előre jelezte. Kulturális funkció: Dévaványán az említett Civil Ház termén túl még 

további 6 igénybe vehető rendezvényterem van, ebből egy a Réhelyi Látógatóközpontban, a 

város külterületén található. A maradék 5 közül egyik sem akadálymentesített vagy 

légkondicionált, és egyikük sem képes 150 főnél több ember befogadására. A város 

legnagyobb báljait a Ványai Ambrus Általános Iskola tornatermében szokták rendezni, mely 

szintén csupán 230 m2. Kiállító teremként a Művelődési Ház színház termét szokták 

alkalmazni, azonban ez sokszor az egyszerre megvalósuló programok miatt akadályba 

ütközik. Ennek fényében egy igényesen kialakított, akadálymentesített rendezvényterem és 

egy kiállítótér kialakítása szintén egy közösségi cél, mely a feldolgozott kérdőívekben is 

visszatükröződik. A funkción belül létre kívánunk hozni egy Művelődésszervező irodát. A 

jelenlegi iroda kicsisége folytán már alkalmatlan a funkció betöltésére. 

 

F 1.1.) Gazdasági funkció: irodák bővítése célunk. A város nem rendelkezik kifejezett 

irodaházzal, magas üzleti minőségnek is megfelelő bérelhető irodákkal. A város tulajdonában 
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lévő Vállalkozásfejlesztési irodaház nevével ellentétben az épület már nem a vállalkozások 

fejlődését szolgálja. Korlátozottak az üzletbérlési lehetőségek is, a kulturált térben 

kialakítandó üzlethelyiség pedig versenytársait megelőzve vonzhatja be a KKV szereplőket. 

Versenytársainkkal szemben előnyt jelentene a frekventált elhelyezkedés, a könnyű 

megközelíthetőség, akadálymentesítettség, a megújuló energiaforrások révén az alacsony 

üzemeltetési költségek, igényes, magas minőségű külső és belső megjelenés, valamint az 

egyéb szolgáltatások integrált elhelyezése miatt nagyszámban megforduló lakossági és 

gazdasági szereplő. 

2. A fejlesztett helyszín funkciónkénti kihasználtsági terve 

F 1.) Közszféra funkció – új multifunkciós épület megépítése 

Ingatlan tulajdonosa: Dévaványa Város Önkormányzata 

Ingatlan üzemeltetője/kezelője: Dévaványa Város Önkormányzata 

 

Közszféra funkció: a funkció által érintett terület tekintetében 100%-os kihasználtság lesz. Az 

épületrész a hivatali funkciók, a településüzemeltetési feladatok tárházának ad majd állandó 

helyet. A fejlesztés által érintett lakosság száma meghaladja a 7000 főt. A funkció által 

közvetlenül érintett terület: 1065,73 m2.  

 

Alfunkciók: 

Városi funkció: a városi funkciókhoz hozzá tartozik a városi település arculata, kinézete, 

melynek szerves részei a zöld felületek, burkolt területek és az elegendő számú utcabútor. 

Mivel a területet a lakosság számára ismét megnyitnánk a zöld felületek állandó jelleggel 

elérhetőek lenének. A fejlesztés által érintett lakosság száma meghaladja a 7000 főt. A 

funkció által közvetlenül érintett terület: 2013,43 m2. Közösségi funkció: ezen funkción belül 

egy civil pont kialakításával a civil szerveztek működését kívánjuk segíteni, azáltal, hogy 

részükre a működéshez és irataik őrzéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítjuk. Az irodák 

székhelyként működésének és folyamatos kihasználtságot élveznének, míg a klubszobák a 

délután és hétvégi kisebb összejövetelekhez, megbeszélésekhez kínálna megfelelő 

helyiséget. A célcsoportunk a civil szervezetek képviselő, tagjai és a lakosság. A fejlesztés 

jelenleg 17 szervezetet és annak tagjait pártolóit érinti, több mint 300 embert érint 

közvetlenül. A funkció által közvetlenül érintett terület: 36,62 m2. Kulturális funkció: a 

Művelődési iroda rendszeresen, az év minden munkanapján működne, kihasználtsága 100%-

os lenne. Feladatai közé tartozna a városi, magán, civil és gazdasági szereplők kulturális 

tevékenységeinek felkarolása és összehangolása, az előbbi szervezeteket mozgósítása, 

aktívabb részvételre ösztönzése. Ezen túl feladata lenne rendezvényterem és tanácsterem 

működtetési feladatainak ellátása, rendezvény naptárak készítése, aktualizálása. A 

rendezvényterem és kiállítótér magán és közösségi rendezvények lebonyolítására lenne 

alkalmas, éves szinten több mint 80%-os kihasználtságra számítunk. Tervezett programok: 

városi rendezvények, fórumok, konferenciák, bálok, iskolai rendezvények (pl. ballagás, 

szalagavató), családi-magán célú összejövetelek (pl. esküvők), kiállítások, versenyek, 

sportesemények, továbbá szakkörök, táborok speciális eseményei. A közvetlen célcsoport 

nagysága 200 főre tehető. A funkció által közvetlenül érintett terület: 168,94 m2. 

 

a.) a terület üzemeltetésének költségei és bevételei (jelenlegi állapot) 
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17-2. táblázat: a terület üzemeltetésének költségei és bevételei (jelenlegi állapot) 

F I.) Kiadások becslése: MEGLÉVŐ Önkormányzati épület 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási díj 

(Ft/év) 
Áfa (Ft) 

Bruttó Nettó 

vállalkozási díj (Ft/év) 

Parkfenntartás (munkadíj)   2 166 000  

Parkfenntartás (anyagdíj) 554 048 149 594 703 642 

Köztisztaság (anyagdíj) 836 266 225 792 1 062 058 

Köztisztaság (munkadíj)   7 040 925 

Épületüzemeltetés (áram, 

víz, gáz) 
4 738 160 1 279 303 6 017 463 

Hulladékelszállítás 471 121 127 203 598 324 

Karbantartás 420 262  70 271 490 533 

Összesen 6 465 809 1 702 569  18 078 945 

 

F I.) Bevételek becslése: MEGLÉVŐ Önkormányzati épület 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási 

díj (Ft/év) 
Áfa (Ft) 

Bruttó vállalkozási díj 

(Ft/év) 

Békés Megyei 

Kormányhivatal rezsi 
hozzájárulása 

1 492 259 

 

402 910 

 

1 895 169 

 

 

b.) a projekt esetén: a terület üzemeltetésének költségei és bevételei 
(TERVEZETT állapot) 

 

17-3. táblázat: a terület üzemeltetésének költségei és bevételei (TERVEZETT állapot) 

F I.) Kiadások becslése: Új Multifunkciós épület 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási díj 

(Ft/év) 
Áfa (Ft) 

Bruttó vállalkozási díj 

(Ft/év) 

Parkfenntartás (munkadíj)   1 407 900  

Parkfenntartás (anyagdíj) 360 132 97 236 457 367 

Köztisztaság (anyagdíj) 765 849 206 779 972 628 

Köztisztaság (munkadíj)   6 545 027 

Épületüzemeltetés (áram, 
víz, gáz) 

4 339 199 1 171 584 5 510 783 

Hulladékelszállítás 431 447 116 491 547 938 

Karbantartás 353 720 95 504 449 224 

Térfigyelő kamerarendszer 

üzemeltetése/karbantartása 
15 354 4 146 19 500 

Összesen 12 527 848 3 382 519 15 910 367 

 

A projekt befejezését követően jelentkező bevételek részletezése: 

 

F I.) Bevételek becslése: Új Multifunkciós épület 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási 

díj (Ft/év) 
Áfa (Ft) 

Bruttó vállalkozási díj 

(Ft/év) 

Békés Megyei 
Kormányhivatal rezsi 

hozzájárulása 

1 318 035 355 869 1 673 904 
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F 1.1.) GAZDASÁGI Funkció, Kereskedelmi/szolgáltató tér – Iroda kialakítása 

Ingatlan tulajdonosa: Dévaványa Város Önkormányzata 

Ingatlan üzemeltetője/kezelője: Békés Takarék Szövetkezet 

 

a.) projekt nélkül esetben: a terület üzemeltetésének költségei és bevételei 
(jelenlegi állapot) 

 

F 1.1.) Kiadások becslése: Üzlethelyiség 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási díj 

(Ft/év) 
Áfa (Ft) 

Bruttó vállalkozási díj 

(Ft/év) 

Összesen 0 0 0 

 

F 1.1.) Bevételek becslése: Üzlethelyiség 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási 
díj (Ft/év) 

Áfa (Ft) 
Bruttó vállalkozási díj 
(Ft/év) 

Iroda bérlet 0 0 0 

 

 

b.) a projekt esetén: a terület üzemeltetésének költségei és bevételei (TERVEZETT 
állapot) 

 

Ingatlan tulajdonosa: Dévaványa Város Önkormányzata 

Ingatlan üzemeltetője/kezelője: Békés Takarék Szövetkezet 

 

Helyiségek kihasználtsága: mind az irodák, mind az üzletek tekintetében a több mint 

90%-os kihasználtságra törekszünk. Célunk a vállalkozások részére helyet biztosítani, 

működésük feltételeit megteremteni.  

A lakosság körében legalább 300 főt érint közvetlenül a fejlesztés, közvetlenül a lakosság és 

a vállalkozások jelentik célcsoportunkat. A funkció által közvetlenül érintett terület: 78,21 

m2. 

 

TERVEZETT üzemeltetés bemutatása 

A „Kereskedelmi/szolgáltató tér – IRODA projektrész keretében a bérelt területen, az 

épület földszintjén kerül kialakításra 1 db kereskedelmi és szolgáltató egység (összes 

kiadható terület: 71,98 m2). A fejlesztés során az 1451,19 m2 kerül megépítésre. A 

városrészben az üzleti ingatlanok piacán tapasztalható relatíve magas bérleti díjak a lassabb 

forgási sebességű, illetve alacsonyabb jövedelmezőségű kereskedelmi és szolgáltató 

tevékenységeket egyre inkább a külterületek, illetve nem frekventált részek felé szorítják. Ez 

a tendencia azt eredményezi, hogy számos, a város lakói számára fontos kereskedelmi 

szegmens egyre nehezebben közelíthető meg. Különösen igaz ez azon vásárlói csoportok 

esetében, akik saját gépjárművel nem rendelkeznek. A bérleti díjak alacsony szinten 

tartásával ezen tevékenységek be- illetve visszatelepíthetők a belvárosba.  
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A projektelem célja mindamellett, hogy a belváros szolgáltatási-kereskedelmi struktúrája 

színesedjen az is, hogy közösségi célok megvalósításának színteret biztosítson. 

A jelenlegi keresletet megvizsgálva egy társaság betelepülési szándéka az épületbe már most 

megfogalmazódott. A Békés Takarék Szövetkezet jelezte, hogy működésükhöz az 

irodaépület/üzlethelyiség ideális feltételeket tudna biztosítani. Ezen szándék figyelembe 

vétele mellett történt a bevételek kalkulálása és a kiadások becslése. A projekt 

megvalósulását követő pályáztatási eljárás terveink szerint további bérlőket fog 

eredményezni.  

 

A létesítmény üzemeltetésének költségei és bevételei (TERVEZETT állapot):  

Az új épületen belüli helyiségek üzemeltetése a bérlő feladatai közé tartozik, itt jelentkeznek 

az üzemeltetési költségek. A projektelem jövedelemtermelő, bevételek keletkeznek 

közvetlenül a beruházás eredményeként. Amennyiben a felmerülő költségeken felül képződik 

bevétel, az Önkormányzat visszaforgatja a projektelemre. 

A kiadási elemek az alábbiak:  

- Épület és környezete: karbantartási költségek.  

- Köztisztasági feladatok költségei.  

- Energiaköltségek. 

- Üzemeltetési és egyéb költségek. 

 

17-4. táblázat: a terület üzemeltetésének költségei és bevételei 

F 1.1.) Kiadások becslése: Kereskedelmi/szolgáltató tér - IRODA 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási díj 

(Ft/év) 
Áfa (Ft) 

Bruttó vállalkozási díj 

(Ft/év) 

Parkfenntartás (munkadíj)   758 100 

Parkfenntartás (anyagdíj) 193 917 52 358 246 275 

Köztisztaság (anyagdíj) 412 380 111 343 523 723 

Köztisztaság (munkadíj)   3 524 245 

Épületüzemeltetés 2 336 492 630 853 2 967 344 

Hulladékelszállítás 232 318 62 726 295 043 

Karbantartás 190 464 51 425 241 890 

Térfigyelő kamerarendszer 5 374 1 451 6 825 

Összesen 6 742 870 1 820 575 8 563 445 

 

A projekt befejezését követően jelentkező bevételek részletezése: 

 

F 1.1.) Bevételek becslése: Kereskedelmi/szolgáltató tér - IRODA 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalkozási 
díj (Ft/év) 

Áfa (Ft) 
Bruttó vállalkozási díj 
(Ft/év) 

Rendezvényterem 64,04 

m2 480 000 

129 600 609 600 

Kiállítótér 82,08 m2 180 000 48 600 228 600 

Rendezvénytér 459,04 m2 300 000 81 000 381 000 

Üzlethelyiség (71,98m2) 1 900 272 513 073 2 413 345 

Összesen: 2 860 272 772 273 3 632 545 
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Az ingatlan felújításának befejezésével a kialakított egységek bérbeadásra kerülnek, 

amelyhez a tulajdonos előzetesen hozzájárult. A bérlői célcsoport a kis- és közepes 

alapterület-igényű (70 m2), alacsony forgási sebességű tevékenységet végző kereskedők, 

szolgáltatók. A bérleti időszak a tervek szerint 5 éves ciklusokban kerülne meghatározásra. A 

Bérlők kiválasztása pályázati úton és már előzetes igények alapján történik. A területeket 

kulcsrakész állapotban adjuk birtokba. A pályáztatás a projekt indításával egyidejűleg 

kezdődik meg, a konkrét igényeket már a tervezés során figyelembe vettük. A megvalósult 

projekt üzemeltetését az önkormányzat végzi, a zöldfelület-karbantartást, a külső és belső 

területek takarítását, síkosság mentesítését a 100%-ban önkormányzat saját alkalmazásában 

lévő szakembereivel látja el. A kalkulált bérleti díj összege magában foglalja az üzemeltetés 

valamennyi költségét. A tevékenység önfenntartó lesz, ebből az önkormányzatnak plusz 

bevétele nem képződik.  

 

Terveink szerint a gazdaságélénkítést szolgáló üzlethelyiség bérleti díja 2200 Ft/m2/hó+Áfa 

körüli összegben alakulnának, a közösségi célt szolgáló rendezvényterem bérleti díja 40.000 

Ft/alkalom+ÁFA, a kiállítótér 15.000 Ft/hó + Áfa, a külső rendezvénytér 200 Ft/m2/nap + 

Áfa körüli összegben. Így szintén közel 100%-os kihasználtság mellett megközelítőleg a havi 

bevételünk helységek szerint változik, összességében a realizálódó bevétel összege 

várhatóan 242.782 Ft+ÁFA/hó körül várható. A nettó 2.860.272 Ft+ÁFA/év összegű várható 

bérleti díj hozam, a teljes bérleti időszak alatt arányos megtérülést biztosít a befektetés 

számára. Az ÁFA összegét „átfutó tételként” kezeljük. Az egyes bérlemények közműellátása 

tervek szerint egyedileg mérhető, így ebben a tekintetben sem költséggel, sem üzemi 

eredménnyel nem kalkulálunk. A számlázással, adminisztrációval kapcsolatos munkák az 

önkormányzat szervezetében biztosítottak, külön költséggel nem kalkulálunk.  

 

TERVEZETT bevételek ALFUNKCIÓK szerint - Kereskedelmi/szolgáltató tér – 
IRODA  

18. táblázat: tartós bérbeadás bevételei 

Sorszám: F II. 
(lásd (al)funkció 

szerinti táblázat) 

Méret 
(m2) 

Tervezett tartós 
bérleti funkció pl. 

büfé, iroda 

Bérbeadás 
célcsoportja 

Tervezett éves 
bevételek nettó 

Ft+áfa/év 

Helyiség 1-előtér 6,00 m2 

Békés Takarék 

Szövetkezet vállalkozás 158.400 Ft 

Helyiség 2-ügyféltér 
+ügyintézői tér + 

pénztár 

40,46 

m2 

Békés Takarék 

Szövetkezet 

vállalkozás 

1.068.144 Ft 

Helyiség 3-tárgyaló 5,98 m2 

Békés Takarék 

Szövetkezet 

vállalkozás 

157.872 Ft 

Helyiség 4 (egyéb) 

- Szociális blokk 
(konyha, közlekedő, 

wc, előtér, raktár) 

19,54 
m2 

Békés Takarék 

Szövetkezet vállalkozás 515.856 Ft 

Látható tehát, hogy a gazdasági célú projektelemek iránti már most van konkrét 

igény, amely megfelelő mértékű kihasználtsággal párosul. A gazdasági funkciójú 

elem teljesíti az elvárt jövedelemtermelést, amely a kihasználtságból adódik.  



91 

 

17. táblázat: Funkciókból származó bevételek becslése 

Sorszám: 1. 

(lásd (al)funkció 

szerinti 

táblázatok) 

Méret 

(m2) 

Használat 

óra / hét 

(hétközna-

ponként) 

Használat 

óra/hét 

(hétvégén) 

Célcsoport 

Tervezett 

tevékenységek 

/programok 

kérjük térjen 

ki az átfedő 

funkciókra is 

Bérbe-

adási 

szándék 

Igen / 

Nem 

Tervezett 

bérbeadási 

időtartam 

(óra/ hét) 

Bérbeadás 

célcsoportja 

Tervezett 

bevétel / 

hét 

Tervezett 

bevétel / ÉV 

Funkció 1 Közszféra, kulturális és városi funkció 

1.1 Nyitott tér - 
alfunkció 

459,04 
m2 

4 1 

Akcióterületen 

élők és a teljes 
városi 

lakosság, 

turisták 
fogyatékkal 

élők 

állami 
ünnepségek,  

Igen n.a 

civil szervezetek, 

kulturális intézmények, 

kiskereskedők 

alkalmi 
bevétel 

alkalmi 
bevétel 

1.2 Zöldfelület, 
pihenőpark - 

alfunkció 

2474,34 

m2 
20 16 

Akcióterületen 
élők és a teljes 

városi 
lakosság, 

turisták 
fogyatékkal 

élők 

városi 

gyermeknapi 

rendezvények, 
majális 

nem 

releváns 

nem 

releváns 
nem releváns nem releváns nem releváns 

1.3 parkolók 

építése - alfunkció 
27 m3 120 48 

Akcióterületen 
élők és a teljes 

városi 

lakosság, 
turisták 

fogyatékkal 
élők 

parkolók 

üzemeltetése 

nem 

releváns 

nem 

releváns 
nem releváns 

térítésmentes 

használat 

térítésmentes 

használat 

Funkció 2. Gazdasági – Kereskedelmi/szolgáltató tér - Iroda 
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Sorszám: 1. 

(lásd (al)funkció 

szerinti 

táblázatok) 

Méret 

(m2) 

Használat 

óra / hét 

(hétközna-

ponként) 

Használat 

óra/hét 

(hétvégén) 

Célcsoport 

Tervezett 

tevékenységek 

/programok 

kérjük térjen 

ki az átfedő 

funkciókra is 

Bérbe-

adási 

szándék 

Igen / 

Nem 

Tervezett 

bérbeadási 

időtartam 

(óra/ hét) 

Bérbeadás 

célcsoportja 

Tervezett 

bevétel / 

hét 

Tervezett 

bevétel / ÉV 

Előtér  6 m2 

50 8 

Akcióterületen 

élők és a teljes 

városi 
lakosság, 

turisták 
fogyatékkal 

élők 

Banki 
szolgáltatás 

igen 
a bérleti 
jogviszony 

alatt 

szolgáltató/kereskedők havi bevétel 

 

 

 

 

 

1900272,- Ft 

Ügyféltér - iroda 
23,54 

m2 

Ügyintéző tér - 
iroda 

13,66 
m2 

Pénztár - iroda 
3,26 
m2 

Tárgyaló - iroda 
5,98 

m2 

Közlekedő 
3,65 
m2 

Teakonyha 
3,99 
m2 

Előtér 
4,42 

m2 

Női wc, mosdó 
3,06 
m2 

Férfi wc, mosdó  
3,06 

m2 

Takarító szer tároló 
1,36 

m2 
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2.5 Újszerű építészeti, szervezeti megoldások, amelyek segítik a 

fenntartást és működtetés hatékonyságát 

 

1) A projekt keretében megvalósuló fejlesztés illeszkedése a településrész 

szerkezetébe, építészeti hagyományaihoz, arculatához.  

 

Az építészeti kialakítást jelentősen befolyásolták a telek adottságok, valamint a környező 

beépítések és a megközelítési viszonyok. Az Árpád utca felől egy szépen kialakult park jellegű 

beállt növényzettel meglévő tér található, amelyet szeretnénk megtartani, mivel a 

településen élőknek és az ide látogatóknak is emblematikus a "zöld főtér" megjelenés. Ebbe 

a hangulati környezeti elembe csak a legkisebb mértékben szeretnénk beleavatkozni. 

Azonban ez a terület a fő irány, az épület egyik "arcának" mindenképpen ebbe az irányba 

kell fordulnia. A Köleshalmi utca jelenleg egy kissé szűk utca benyomását kelti, de a 

létesítmény főmegközelítését mindenképpen ebből az irányból terveztük kialakítani mivel a 

főtéri parkjellegbe nem szerettünk volna bele avatkozni. Annak érdekében, hogy az 

utcaszűkösségét csökkentsük az épületeket az utcafronttól hátrébb húzva helyeztük el így 

egy kisebb mellékteret kapcsolunk a főtéri funkciókhoz. A létesítményt a további fejlesztések 

során tömbökben terveztük kialakítani, annak érdekében, hogy elkerüljük a nagy 

épülettömeg kialakulását, amely semmiképpen sem illeszthető a meglévő kisvárosi 

környezethez arculathoz. A tömegek elkülönülve állnak illetve a Köleshalmi utcai épületrész 

egy áttörten kialakított "ízesüléssel" kapcsolódik később az Árpád utcai tömeghez. Az 

épülettömegek kialakításánál az egyszerű formák alkalmazása mellett, a kiemelt funkcióból 

adódóan reprezentatív homlokzatképzést próbáltunk tervezni. Az utcai épülettömeg 

hagyományos megformálása, a kiemelt díszbejárat és fellette kialakított terasz kiemeli az 

épület településen belüli szerepét. A majdani nyaktag áttetsző tömege az épületrészek 

elkülönülésének hangsúlyozására szolgálnak. A tetőformák egyszerű kontyolt nyeregtetők 

valamint manzard nyeregtetők viszonylag tagolatlan, nyugodt megjelenéssel. Az Árpád utcai 

főhomlokzaton, annak függőleges főtengelyében, egy manzardosított kiemeléssel jelezzük a 

díszbejárat helyét. Az épület homlokzati anyaghasználatánál a környezethez történő illesztés 

és a kisvárosi jelleg hangsúlyozása volt a fő cél. A nyílászárók ritmusa, a 

homlokzattengelyessége, a meglévő jelentős városképileg fontos, és az emberek érzelmi 

világába már beépült épületekhez illeszkedik. A homlokzati klinkertégla 

burkolatalkalmazásával is a meglévő épültekhez kívántunk alkalmazkodni. A tetőkön 

hagyományos natúr cserepeket tervezünk alkalmazni szintén a környezetben megtalálható 

színvilág miatt. A klinkertégla burkolatok, mint lábazat jellegű épületelemek tagolják az 

épület tömeget. A nyílászárók homlokzati anyaghasználata szintén hagyományos épület 

megjelenést hivatott hangsúlyozni. 

Az épület körüli térburkolatok egyszerű, de közlekedési rendszert kihangsúlyozó 

színelválasztásokkal készülnek. A viszonylag nagy elemek csökkentik a nagyobb burkolatok 

"flaszter" hatású megjelenését. Az épület homlokzati kialakításánál egy egyszerű, de 

reprezentatív a funkcióját tükröző a környezetéhez alkalmazkodó épületet kívántunk 

megformálni. 
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2) Korszerű, új megoldások alkalmazása, innovatív városfejlesztési és 

városrehabilitációs gyakorlat megvalósítása 

Az épület tervezésénél előtérbe helyeződtek a fenntartható gépészeti és villamossági elemek, 
melyek a korszerű építészet megoldásokat egészítik ki. 
 
Építészet: A nyílászáróknál korszerű REHAU műanyag nyílászárók hármas rugalmas 
ütközéssel és háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel készülnek. A homlokzati nyílászárók hő 
átbocsátási értéke Uf<1W/m2K. A padlószerkezetekbe expandált polisztirol táblákat kell 
beépíteni, pe. fólia technológiai szigeteléssel. Az aljzatbeton felületek peremén a tágulási 
mozgások kezelésére perem szigetelést kell készíteni. Az emeleti terek feletti és 
padlásfödém, mennyezet hőszigeteléséről 25 cm ásványgyapot szigetelő réteg beépítésével 
kell gondoskodni. 
A homlokzaton 20cm vastagságban homlokzati hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre 
hőszigetelő rendszer alkalmazásával. A lábazati szakaszokon extrudált polisztirol táblákkal 
azonos rögzítési móddal lábazati hőszigetelés készül. 

 
Gépészet: Az épület központi fűtését és hűtést az épület mellett elhelyezendő 1 db 
AERMECNRK0500HE00 beépített hidraulikus blokkal rendelkező levegő-víz hőszivattyú fogja 
biztosítani. A hőszivattyú kültéri egysége az épület D-i oldalán, idomacél tartó konzolon kerül 
elhelyezésre az épület mellett. A hőszivattyú -15°C külső hőmérséklet alatt is képes ellátni a 
létesítmény teljes fűtési hőigényét. A berendezés a hőszivattyús üzeme miatt képes ellátni az 
épület nyári hűtését is. Az épületben fűtési-hűtési hálózat kerül kialakításra. A fűtési rendszer 
típusa: felsőelosztású radiátoros fűtési, valamint fancoilos fűtési-hűtési rendszer. A földszinti 
és emeleti irodákban, 2 csöves, álmennyezeti, légcsatornázható fancoil berendezések 
kerülnek elhelyezésre, amelyekkel biztosítani lehet a téli fűtési, és yári hűtési igényeket is. A 
tetőtéri irodákban, valamint a lépcsőházban oldalfali parapetes kialakítású fancoil 
berendezések kerülnek kialakításra. A mosdó, WC, valamint az egyéb kiszolgáló 
helyiségekben lapradiátorok lesznek elhelyezve. 

 
Villamosság: A tervezett épületen háztartási méretű napelemes kiserőmű (HMKE) létesítése 
tervezett. A rendelkezésünkre bocsájtott adatszolgáltatások alapján 28kWp maximális 
névleges teljesítményű napelemes rendszer lesz telepítve. 

 
A tervezett technológiai megoldásoktól a középület pénzügyi, gazdasági fenntarthatóságának 
növekedését várjuk, reményeink szerint a jelenlegi helyzetnél egy sokkal környezetkímélőbb 
épületet használhatunk. 

 

3.) Közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek az akcióterületen, 

intelligens és fenntartható fejlesztési elemek bemutatás 

Parkoló építés történik, de nincs benne intelligens, fenntartható elem. 

 

4.) Tervezett növényzet bemutatása  

 a telkek hatékony lehatárolása; - a telek sem az Árpád utca, sem a Köleshalmi utca 

felöl nem kerül fizikai lehatárolásra. 

 közösségi térségek megléte; - Köleshalmi utca felöli „rendezvénytér” kialakítása, 

nyitott és átlátható, burkolt 459,04 m2 –es terület. 
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 az áttekinthetetlen helyek mellőzése, vagy szükséges kialakításuk esetén azok 

felügyelete pl. kamerákkal; - az épület jelenlegi kialakításánál, annak egyszerű, 

tömbszerű kialakítása miatt áttekinthetetlen térség nem képződik 

 épület bejáratok áttekingetősége/beláthatósága - parktervezéskor különösen 

fontos; Mind a két bejárat jól áttekinthető/belátható,  

 közösségi és nem közösségi térségek szimbolikus akadályokkal való ellátása. – a 

közösségi és nem közösségi terek tervezéskor azok megfelelő lehatárolására 

ügyeltünk, azok alapvető elhatárolását az épületszintekkel kívántuk megoldani. Az 

egyes funkciókat megpróbáltuk jól elkülöníteni, de a multifunkcionális jellegből 

adódóan előfordulnak keveredések, amely inkább tetőtéri épületrészen 

tapasztalható. Szintén a multifunkcionális jellegből adódik, hogy az épületeknek 

több bejárata van. 

 

Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervvel nem rendelkezünk. 

A fejlesztéssel érintett ingatlanon új multifunkcionális épület kerül megépítésre, melyhez 

méltó zöld felület, közösségi tér létrehozása a cél. Az új közterület egyszerre pihenőhely és 

találkozóhely, ezzel is erősítve a helyi közösségi identitását, népesség megtartó erejét. A 

kialakított térrendszerrel szembeni elvárás, hogy megfelelő parkolókkal, utakkal, járdákkal, 

térelemekkel legyen tervezve. Cél egy kulturált, valódi városi környezet megteremtése, a 

településkép javítása. 

Tervezett növénytelepítés 

Lombhullató fák (őshonos fafajok): 

1. Quercusrobur – kocsányos tölgy 

2. Quercuscerris – csertölgy 

3. Fraxinusangustifoliassp. pannonica – magyar kőris 

4. Acertataricum – tatár juhar 

A fák telepítéséhez legalább többször iskolázott, előnevelt fajtaazonos, földlabdás, utcasorfa 

minőségű fát kell használni. A fákat min. 1x1 m-es ültetőgödörbe, 100%-os talajcserével, 20 

kg szerves trágya bekeverésével, illetve a fák 3 irányból történő kitámasztásával kell 

telepíteni. A fákat az altalajöntözéshez szükséges d80 dréncsővel kell ellátni. 

Cserjék: 

A cserjeszint megtervezésénél célunk volt az ellenálló, városi környezetet elviselő olyan 

növényfajok kiválasztása, melyek virágdíszükkel vagy levélszínükkel intenzív színfoltot 

jelentenek, ugyanakkor nem mérgezőek, díszes termést nem hoznak, ill. nem szúrnak. 

 Javasolt telepítendő cserjefajok: 

1. Loniceranitida ’Maigrün’ – mirtuszlonc 

2. Deutzia gracilis – karcsú gyöngyvessző 
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3. Potentillafruticosa – cserjés pimpó 

A cserjék telepítéséhez konténeres, min. 2 L méretű 40/60-as előnevelt növényeket javasolt 

használni. A cserjéket 40*40*40-es ültető gödörbe, az ültető helyen talajcserével és 

talajjavítással kell eltelepíteni. 

Gyepszint: A kertépítészeti terven jelölt gyepfelületeken az új gyep kialakítása, talaj 

előkészítéssel, talajjavítás műtrágyakeverékkel 20 g/m2 mennyiségben, kertészeti 

módszerrel, 5 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával szükséges. 
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2.6 A fejlesztés megvalósítása, működtetése és fenntartása 

Pénzügyi terv – megvalósítás 

A beruházási költségek a támogatási szerződésben szereplő költségeken és kivitelezési 

közbeszerzés eredménének megfelelően alakult ki. A projekt költsége nem állami támogatás, 

közcélú támogatási kategóriába esik. 

A projekt előkészítési tevékenységei a csekély összegű támogatási kategóriába nem 

tartoznak. A költségek esetében az éves bontás során a megvalósítás tervezett műszaki 

ütemezését vettük figyelembe.  

Elszámolható költségnek tekinthető a közcélú (nem állami támogatási kategóriába tartozó) 

projektelemek nettó beruházási költségére jutó nem visszaigényelhető Áfa. 

A projekt tartalmaz nem elszámolható költséget az eszközbeszerzés támogatási forrással 

nem rendelkező részére vonatkozóan, valamint a kivitelezés költségnövekedése miatt további 

forrást igénylő részre vonatkozóan, továbbá a levonásba nem helyezhető Áfát.  

A támogatási intenzitások a tervezési útmutató és a CBA elemzés szerint lettek 

meghatározva. 

 
A pénzügyi elemzés elkészítésekor a jelen tanulmány korábbi fejezeteiben bemutatott tervek 

mellett az alábbi feltételekből indultunk ki: 

- pénzügyi tervünk esetében az első teljes működési évet, azaz 2018. évet vettük 

figyelembe, mint indulási év, 

- az elemzés célja, hogy a felső szintű, hosszú távú döntéseket előkészítő stratégiai 

kérdések meghozatalában segítse a beruházót. Nem számviteli nyilvántartás célú, bár 

felépítése kapcsán felhasználja azok adatait és fogalmait. Tizenöt évre előre jelzi a 

vállalkozás pénzügyi helyzetének és a pénztermelésen alapuló üzleti értékének 

alakulását. 

- Alkalmazásával felmérhetők a feltételezett környezeti körülmények, azok 

változásainak és az erre reagáló saját belső intézkedéseknek a pénzügyi stabilitásra, 

pénztermelő képességre gyakorolt hatása.  

- Alternatív működési módja a felépített kiinduló adatbázisra támaszkodva, a feltételek 

és körülmények rugalmas változtatásával a stratégiai alternatívák gyors végig 

gondolását, azok eredményének kimutatását biztosítja. Segíti a változatok tervezését 

és az erre támaszkodó feladatterv előírását. 

- A módszerünk cash flow szemléletű, folyamatában érzékeli a gazdasági eseményeket 

az éven belül, egyenletes eloszlást feltételezve a jövedelmek és terhek keletkezésében, 

átcsoportosításában. Éves adatokat figyel meg, sok esetben átlagolva azokat, az évközi 

mozgás a rendszerben nehezen érzékelhető. 

 

A módszer tendenciákat, stratégiai lépések pénzügyi következményeit veszi figyelembe, nem 

feladata a részlet-kérdések megoldása, ábrázolása. 

A pénzügyi elemzés alapját a bemutatott projekt nélküli alternatíva bevételi és kiadási adata, 

valamint a projekt tervezett beruházási költségei képzik. 
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Elemzésünk kiindulási alapja a projekt bruttó beruházási költsége, melyet a projektgazda 

bruttó 498 043 339 Ft-ban határozott meg. 

 
Csekély összegű támogatás:                 0,- Ft  
Nem Állami támogatás (közcélú):      498 043 339,- Ft 
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás:                0,- Ft 
Összesen:                    498 043 339,-  Ft 
Visszaigényelhető ÁFA:               6 803 396,- Ft 
Önerő:           162 914 241,- Ft 
ÖSSZESEN:          660 960 580,- Ft 

Összefoglaló táblázatok a projekt felhívás szerinti elszámolható költségeiről 

 19-1. táblázat: a projekt elszámolható költségei 

Megnevezés Teljes 
költség 

2018 2019 2020 

Csekély összegű támogatás 

1. Projekt előkészítés költségei 0 0 0 0 

2.  Teljes beruházási költség 0 0 0 0 

Nem állami támogatás (közcélú) 

3. Projekt előkészítés költségei 19 875 501 0 19 875 501 0 

4. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 624 368 234 0 10 036 695  614 331 539 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

5 667 845 0 5 667 845 0 

4. Projektmenedzsment költségek 11 049 000 0 11 049 000  0 

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

0 0 0 0 

6.  Teljes beruházási költség 660 960 580 0 46 629 041 614 331 539 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (állami támogatás) 

7. Projekt előkészítés költségei 0 0 0 0 

8.   Beruházáshoz kapcsolódó költségek 0 0 0 0 

9.   Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

0 0 0 0 

10.   Projektmenedzsment költségek 0 0 0 0 

11.  Adók, közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát) 

0 0 0 0 

12.   Teljes beruházási költség 0 0 0 0 

13. Projekt előkészítés költségei 0 0 0 0 

Mindösszesen 

14.   Teljes beruházási költség, 

valamennyi támogatási kategória 

önerő nélkül 

498 043 339 0 36 206 478 461 836 861 

15.   Teljes beruházási költség, 

valamennyi támogatási kategória 

önerővel 

660 960 580 0 46 629 041 614 331 539 
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A beruházási költségek kivitelezői költségvetésen alapulnak. A projekt összes költség tétele, nem állami támogatású - közcélú támogatási 

kategóriába esik. Ez alól nem kivétel a multifunkciós épületben kialakítandó önkormányzati tulajdonú Kereskedelmi/szolgáltató tér – iroda sem. 

19-2. táblázat: a projekt elszámolható költségeinek részletezése 

Költségkate
gória 

Költségtípu
s 

Megnevezés Nettó (Ft) Áfa (Ft) Bruttó (Ft) 

Támogatá

si 
kategóriá

k 

Támogat
ási 

kategóri
ák 

bontása 
(%) 

Teljes 

költség 
nettó 
(Ft) 

Nettó 

egységr
e jutó 

ÁFA (Ft) 

Teljes 

költség 
bruttó (Ft) 

Költség 

kategória 
összesen 

(Ft) 

Nettó 
egységre 

jutó ÁFA 
(Ft) 

visszaigé
nyelhető 

Költség 

kategória 
összesen 

(Ft) 

Projektelőkés
zítés 

Műszaki 
tervek 

engedélyes és 
kiviteli terv 

11 850 000 3 199 500 15 049 500 

Nem állami 
támogatás 

0,950399
32749 

11 262 232 3 040 803 14 303 035 

19 665 913 

0 

19 875 501 

Műszaki 
tervek 

engedélyes és 
kiviteli terv 

Nem állami 
támogatás 

0,049600
67255 

587 768 0 587 768 158 697 

Közbeszerzési 
szakértő díja 

közbeszerzés 

3 800 000 1 026 000 4 826 000 

Nem állami 
támogatás 

0,950399
32749 

3 611 517 975 110 4 586 627 0 

Közbeszerzési 
szakértő díja 

közbeszerzés 
Nem állami 
támogatás 

0,049600
67255 

188 483 0 188 483 50 890 

Projektmened
zsment 

Projektmened
zsment 
költség 

Projektmenedzs
ment költség 

8 700 000 2 349 000 11 049 000 

Nem állami 
támogatás 

0,950399
32749 

8 268 474 2 232 488 10 500 962 

10 932 488 

0 

11 049 000 
Projektmened

zsment 
költség 

Projektmenedzs
ment költség 

Nem állami 
támogatás 

0,049600
67255 

431 526 0 431 526 116 512 

Szakmai 
tevékenységh
ez kapcsolódó 
szolgáltatások 

Műszaki 
ellenőri 

szolgáltatás 
költsége 

műszaki ellenőr 

3 511 811 948 189 4 460 000 

Nem állami 
támogatás 

0,950399
32749 

3 337 623 901 158 4 238 781 

5 608 077 

0 

5 667 845 

Műszaki 
ellenőri 

szolgáltatás 
költsége 

műszaki ellenőr 
Nem állami 
támogatás 

0,049600
67255 

174 188 0 174 188 47 031 

Kötelezően 
előírt 

nyilvánoság 
biztosításána

nyilvánosság 171 059 46 186 217 245 

Nem állami 
támogatás 

0,950399
32749 

162 574 43 895 206 469 0 

Nem állami 
támogatás 

0,049600
67255 

8 485   8 485 2 291 
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k költsége 

Szakmai 
tevékenységh

ez 
kapcsolódó 

szolgáltatáso
k 

soft programok 780 000 210 600 990 600 

Nem állami 
támogatás 

0,950399
32749 

741 311 200 154 941 465 0 

Nem állami 
támogatás 

0,049600
67255 

38 689 0 38 689 10 446 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 
löltségek 

Építéshez 
kapcsolódó 

költség 

ÉPÍTÉS 
Önállóan 

támogatható - 
Barnamezős 

terület - 
Közszféra 
funkció 

414 379 
345 

111 882 
423 

526 261 
768 

Nem állami 
támogatás 

100,0000
00 

455 431 
013 

122 966 
374 

578 397 
387 

607 914 011 

0 

624 368 234 

Építéshez 
kapcsolódó 

költség 

ÉPÍTÉS 
Önállóan 

támogatható - 
Barnamezős 

terület - út, 
járda, zöld 

41 051 668 11 083 950 52 135 618 
Nem állami 
támogatás 

100,0000
00 

0 

Építéshez 
kapcsolódó 

költség 
GAZDASÁGI 

Kereskedelmi/sz
olgáltató tér - 

épület  

18 002 685 0 18 002 685 
Nem állami 
támogatás 

0,950399
32749 

18 002 685 0 

23 768 624 

4 860 725 

Építéshez 
kapcsolódó 

költség 
GAZDASÁGI 

5 765 939 0 5 765 939 
Nem állami 
támogatás 

0,049600
67255 

5 765 939 0 1 556 804 

Eszközbeszer
zés költségei 

eszközbeszerzés 4 525 984 1 222 016 5 748 000 
Nem állami 
támogatás 

100,0000
00 

4 525 984 1 222 016 5 748 000 0 

  
SAJÁT 

hozzájárulás 
eszközbeszerzés 

7 902 910 2 133 785 10 036 695     7 902 910 2 133 785 10 036 695 10 036 695 0 

Beruházás mindösszesen: 
520 441 

401 
134 101 

649 
654 543 

050   
520 441 

401 
133 715 

783 
654 157 

184 
654 157 184 6 803 396 660 960 580 
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19-3. táblázat: Költségvetés összefoglaló tábla 

Támogatható tevékenység 

A konkrét 
tevékenység 

menevezése, leírása  
(mit, hol) 

I. Projekt 
előkészítés 
költségei  

(Ft) 

II. 
Beruházáshoz 

kapcsolódó 
költségek 

(Ft) 

III. Szakmai 
megvalósítás, 
szolgáltatás 

költsége 
(Ft) 

IV. Szakmai 
megvalósítás, 
munkatársak 

költsége 
(Ft) 

V. 
Projektme-
nedzsment 

(Ft) 

VI. Adók, 
közterheik 

(Ft) 

VII. 
Tartalék 

(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

Barnamezős területek rehabilitációja – 
kármentesítéssel összefüggő 
tevékenységek a 3.1.1.2 a), b) 
pontokban található 
tevékenységekhez kapcsolódóan 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gazdaságélénkítő tevékenységként 
3.1.1.2. b) I. 1) és 3.1.1.2. c) I. 2) 
piaci terület (városi, helyi piac, 
piactér, vásárcsarnok) kialakítása és 
az alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés, a kapcsolódó 
területek revitalizálása 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.2. b) I.) 2. közösségi céllal 
megvalósuló beruházás keretében 
kialakításra kerülő, vállalkozási 
tevékenységnek helyet biztosító 
épületfejlesztés 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gazdaságélénkítési céllal 3.1.1.2. b) I. 
3. és 3.1.1.2. c) I. 3. profitorientált 
módon üzemeltetett sport- és 

szabadidős létesítmény, a létesítmény 
működéséhez kapcsolódó kiszolgáló 
építmény kialakítása és az 
alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gazdaságélénkítési céllal 3.1.1.2 b) 4. 
és 3.1.1.2 c) 4. profitorientált módon 
üzemeltetett rendezvény- és 
konferenciaközpont kialakítása és az 
alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Közösségi céllal 3.1.1.2 b) II. 1. és 
3.1.1.2 c) II. 1. kulturális központ, 
közművelődési intézmény – kivéve a 
3.3 pontban kizárt tevékenységek – 
kialakítása és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Közösségi céllal 3.1.1.2 b) II. 2. és 
3.1.1.2 c) II 2. közcélokat szolgáló 
sport- és szabadidős létesítmények 
kialakítása és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.2 b) I. 5. és 3.1.1.2 c) I. 5. 
díjfizetés ellenében használható 
parkolási infrastruktúra kialakítása 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.2 2. Parkolóhelyek fejlesztése – 
díjfizetés ellenében történő használat 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.1  e) Parkolóhely építés, 

felújítás esetén az elektromos 
járművek használatához szükséges 
alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Gazdaságélénkítő tevékenységként 
3.1.1.2 c) I. 1. kereskedelmi és/vagy 
szolgáltató terek infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása és az 
alapműködéshez szükséges tárgyi 
eszközbeszerzés 

  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.2. 3) A barnamezős területen 
belüli infrastruktúra, valamint a 
területet körülvevő kerítés kialakítása, 
fejlesztése, és korszerűsítése 

A konkrét 
tevékenységek az 
Excel segédlet Ktgv. 
Munka alapján a 
Kiegészítő táblázatban 
kerülnek bemutatásra.  19875501 624368234 5667845 0 11049000 0 0 660960580 

3.1.2.2. 6) Önkormányzati 
tulajdonban lévő távhő-hálózat 
rekonstrukciója a projekt keretében 
érintett főtevékenységekhez 
kapcsolódóan 

A konkrét 
tevékenységek az 
Excel segédlet Ktgv. 
Munka alapján a 
Kiegészítő táblázatban 

kerülnek bemutatásra.  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Energiahatékonysági korszerűsítés a 
fejlesztés által érintett épületekben, 
amennyiben releváns 

A konkrét 
tevékenységek az 
Excel segédlet Ktgv. 
Munka alapján a 
Kiegészítő táblázatban 
kerülnek bemutatásra.  0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.2. 2. Parkolóhely kialakítása, 
felújítása 

A konkrét 
tevékenységek az 
Excel segédlet Ktgv. 
Munka alapján a 
Kiegészítő táblázatban 
kerülnek bemutatásra.  0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.2. 5. Energiatakarékos 
közvilágítás kialakítása, 
korszerűsítése, elektromos hálózat és 
távközlési légvezetékek rendezett 
terepszint alá helyezése 

A konkrét 
tevékenységek az 
Excel segédlet Ktgv. 
Munka alapján a 
Kiegészítő táblázatban 
kerülnek bemutatásra.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Egyéb támogatható tevékenységek, 
amennyiben releváns 

A konkrét 
tevékenységek az 
Excel segédlet Ktgv. 
Munka alapján a 
kiegészítő tábla2-ben 
kerülnek bemutatásra.  0 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 
19875501 624368234 5667845 0 11049000 0 0 660960580 
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1. Az elszámolható költségeket, valamint a támogatási összegeket támogatási 

kategóriánként összefoglalva. 

 

20. táblázat: Támogatás összetétele 

Támogatási szabály 
Elszámolható 

költség (Ft) 

Támogatási 

összeg (Ft) 

Támogatási 

arány (%) 

Szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási 
támogatás (100%) 0 0 0 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott 
beruházási támogatás (CBA) 0 0 0 

Kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító 
támogatás (CBA, vagy 80%) 0  0 0 

Spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős 

létesítményhez nyújtott beruházási támogatás (CBA, 
vagy 80%) 0  0 0 

közszolgáltatásért járó ellentételezés 0  0 0 

Csekély összegű támogatás 0  0 0 

Nem állami támogatás (100%) 660 980 580 498 043 339 75% 

Összesen 660 980 580 498 043 339   

 

A „Nem állami támogatás (közcélú)” támogatási kategóriába sorolandó elszámolható költségek 

támogatási összegének meghatározása során a költség haszon elemzés előírásait 

alkalmaztuk. 

 

2. Kérjük, mutassa be a felhívás elszámolható költségek mértékére, illetve 

arányára vonatkozó előírásainak való megfelelést. 

 

21. táblázat: Belső korlátok 

Költségtípus 
Költségek 

 (Ft) 

Belső arányok 

(%) 

Korlát az 

összes 

elszámolható 
költségre 

vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának költsége) 

15 049 501 2% 5% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 4 826 000 1% 1% 

Ingatlan vásárlás 0 0% 2% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 4 460 000 1% 1% 

Projektmenedzsment 11 049 000 2% 2,50% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 217 245 0% 0,50% 

Tartalék 0 0% 5% 

Kármentesítési tevékenység 0 0% 40% 
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Önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek (beleértve a közműfejlesztéseket, a 

kapcsolódó út-, járda és parkoló fejlesztése-ket is) 52 135 618 

8% 40% 

Tárgyi eszköz beszerzése (tevékenységenként legfeljebb 20%) MEGFELEL! 

Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő 
„soft” programok 990 600 

0% 2% 

   

Támogatási összeg vizsgálata (nettó Ft) 

A közcélú projekt esetében a támogatási arány meghatározásának első lépése a nettó 

működési bevétel meghatározása a projekt pénzügyi pénzáramai alapján. 

21-1. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata 

Megnevezés millió Ft 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 29,29 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) 54,20 

Diszkontált pótlási költség © 10,25 

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

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

a dévaványai multifunkciós épület beruházása ebbe a kategóriába esik.  

21-2. táblázat: A támogatás számítása nettó bevételt nem termelő projektek esetén 

Megnevezés % Ft 

Elszámolható költség (EC)   498 043 339 

Nem elszámolható költség (NEC)   162 917 240 

TOP prioritási tengely támogatási arány 100%   

TOP támogatási összeg  100% 498 043 339 

EU hozzájárulás (85%)   423 336 838 

Kedvezményezett hozzájárulása   162 917 241 

 

 

A teljes projektre vonatkozó támogatási összeget a következő táblázat foglalja össze a 

fentebbi számítások összegzése alapján. 
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21-4. táblázat: A támogatási összeg meghatározása több támogatási szabály esetén 

 Megnevezés 
Elszámolható 

költség, Ft 

Támogatási 

összeg, Ft 

Nem 

elszámolható 

költség 

Állami 

támogatás 
Helyi infrastruktúra fejlesztési 

támogatás 

0 0 0  

Visszaigényelhető ÁFA 
0  0  0 

Közcélú 
Közcélú támogatás 

498 043 339 498 043 339 0  

Nem elszámolható nettó 

költségekre eső önerő 

    10 036 695 

Költségnövekedés fedezetre 

biztosítandó további saját forrás 

  146 077 149 

Visszaigényelhető ÁFA 
  6 803 396 

Összesen 498 043 339 498 043 339 162 917 241 

Mindösszesen 660 960 580 Ft 

 

A fenti számítások alapján a támogatási kérelem támogatásra érdemes, a 

megítélhető támogatás maximuma 498 043 339 Ft, 100,00%-os intenzitás 

mellett. A szükséges kedvezményezetti hozzájárulás (önerő) mértéke pedig 

162 917 241 Ft. 

 

2.6.2 Pénzügyi / finanszírozási háttér – fenntartás 

A projekt alapvetően közcélú, nettó bevételt nem termelő, ugyanakkor egy eleme bevételt 
termelő. A projektelemek közül a felújításra kerülő Damjanich utcai volt iskola felújított 
épületének üzemeltetéséhez kapcsolódóan bevétel keletkezik.  
 
Működési költségek és bevételek projekt esetén 
A projekt üzemeltetési és karbantartási költségeit a Megbízótól kapott múltbéli és a projekt 
megvalósítása esetén várt adatok alapján határoztuk meg. A költségek meghatározásakor a 
kapott abszolút költséget egy, a költség nagyságát befolyásoló tényezőre (cost driver) 
vetítettük. Az üzemeltetési és karbantartási költség így a fajlagos költség és a költséget 
befolyásoló naturália szorzataként áll elő. Részletesen lásd a CBA elemzésben. 
 
Tekintettel arra, hogy a fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségek nagyságát a 
támogatási kategória nem befolyásolja, ezért a fajlagos értékek számításakor azokat 
figyelmen kívül hagytuk. A fajlagos költségek számítása során alkalmazott vetítési alapokat 
és azok mértékegységeit a CBA elemzés 9. fejezet táblázataiban mutatjuk be. 
A következő táblázatokban mutatjuk be rendre a közcélú projektrészhez tartozó közösségi 

funkciójú önkormányzati területek költségeit. A költségek bemutatása kitér a projekt nélküli 
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(tehát a meglévő helyzetre) esetre és a projekt esetre is. A különbözeti költségeket 

részletesen nem csak idősorosan mutatjuk be. 

21-5. táblázat: Üzemeltetési, karbantartási költségek (Ft, projekt nélküli eset) 

Feladat megnevezése Önkormányzati 

épület közcélú 

funkciója 

Önkormányzati 

épület üzleti célú 

funkciója 

Parkfenntartás (munkadíj) 2 166 000 0 

Parkfenntartás (anyagdíj) 703 642 0 

Köztisztaság (anyagdíj) 1 062 058 0 

Köztisztaság (munkadíj) 7 040 925 0 

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

Hulladékelszállítás 598 324 0 

Karbantartás 490 533 0 

Térfigyelő kamerarendszer 

üzemeltetése/karbantartása 

0 0 

Összesen 18 078 945 0 

 

21-6. táblázat: Üzemeltetési, karbantartási költségek (Ft, projekt eset) 

Feladat megnevezése Önkormányzati 

épület közcélú 

funkciója 

Önkormányzati 

épület üzleti célú 

funkciója 

Parkfenntartás (munkadíj) 1 885 013 280 987 

Parkfenntartás (anyagdíj) 612 362 71 875 

Köztisztaság (anyagdíj) 1 302 235 152 847 

Köztisztaság (munkadíj) 8 763 021 1 306 251 

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

Hulladékelszállítás 801 170 32 923 

Karbantartás 656 833 26 992 

Térfigyelő kamerarendszer 

üzemeltetése/karbantartása 
25 019 1 028 

Összesen 22 103 260 2 204 022 



108 

 

Az éves karbantartási költségek mellett az üzemeltetés 10. évében az építmény tervszerű 

nagyfelújítása is figyelembe van véve a következő előzetes becslések szerint. 

21-7. táblázat: Időszakos karbantartási költségek (Ft, projekt eset) 

Feladat megnevezése Tervezett 

beruházási 

költség 

Figyelembe 

vett 

felújítási 

hányad 

Figyelembe 

vett 

felújítási 

költség 

Építőmesteri munkák 259 647 773 3% 7 789 433 

Épületvillamossági költségek 39 003 038 10% 3 900 304 

Épületgépészeti költségek 45 676 107 25% 11 419 027 

      23 108 764 

 

Az időszaki költségek területarányosan lettek figyelembe véve a közcélú és az állami 

támogatás alá eső projektelemeknél, illetve az közcélú esetén bruttó módon lett figyelembe 

véve. 

21-8. táblázat: Üzemeltetési, karbantartási költségek, nem állami támogatás (közcélú) (mFt, 
különbözet) 

különbözet fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

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

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

 

különbözet 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

üzemeltetési költség 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

karbantartási költség 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

Összesen 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 

 

Az üzemeltetési és karbantartási költségek tekintetében a diszkontált pénzáram (discounted 

cash flow, DCF) módszert alkalmaztuk, azaz csak a ténylegesen felmerülő pénzáramok 

kerültek figyelembe vételre (a tényleges pénzáramlással nem járó tételek, mint például az 

amortizáció nem képezik részét a költségeknek). Részletesen lásd a CBA elemzésben. 

A bevételek  
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A projekthez kapcsolódóan különböző típusú bevételeket lehet figyelembe venni és 

számszerűsíteni. 

A fejlesztés során az épület földszintjén kerül kialakításra egy 71,98 m2 nagyságú 

kereskedelmi és szolgáltató egység, melynek tartós bérbeadása tervezett. Ezen kívül a 

közösségi célt szolgáló rendezvényterem, rendezvénytér és kiállítótér alkalmi bérbeadása is 

tervezhető. A bevételek között lehet figyelembe venni a hivatali területeket használó Békés 

Megyei Kormányhivatal költségtérítését és illetve a kereskedelmi és a szolgáltató egység felé 

továbbszámlázott közüzemi és hulladékszállítási költségeket. 

A projekt során ingatlan kiváltás történik. A jelenlegi önkormányzati épület 

lebontásra kerül és a város közparkot hoz létre a helyén, ezért a terület 

hasznosításából bevétele a városnak nem keletkezik, ezért ebből származó 

bevétellel a CBA nem számol.  

A bevételek becslésének módszertana 

A bevételeket a Megbízótól kapott múltbéli és a projekt megvalósítása esetén várt adatok 

alapján határoztuk meg.  

A bevételek számításakor használt input adatok 

A bevételek becslésénél alkalmazott fő inputadatok: 

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

A bevételek becslése 

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

projektrész esetében 

 

21-10. táblázat: pénzügyi bevételek, nem állami támogatás (közcélú) (mFt, különbözet) 

Megnevezés fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

az infrastruktúra 

használatáért közvetlenül 

a felhasználókat terhelő 

díjak 

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

a föld vagy az épületek 

eladásából vagy 

bérbeadásából származó 

bevételeket 

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

a szolgáltatásokért 1,82 0,00 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 



110 

 

kapott ellentételezést 

egyéb bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pénzügyi bevételek 

összesen 
29,29 0,00 0,00 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

az infrastruktúra 

használatáért közvetlenül 

a felhasználókat terhelő 

díjak 

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

a föld vagy az épületek 

eladásából vagy 

bérbeadásából származó 

bevételeket 

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

a szolgáltatásokért 

kapott ellentételezést 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

egyéb bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pénzügyi bevételek 

összesen 
3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

A közcélú támogatáshoz kapcsolódó projektelemek esetében a rendezvényterem, 

rendezvénytér és kiállítótér alkalmi bérbeadása és a Kormányhivatal költségtérítését lehet 

figyelembe venni. A költségtérítés a különbözetnél jelenik meg, a projekt nélkül esetben a 

jelenleg térítésként nyújtott 1 492 259 Ft/év összeg szerepel, mely a projekt esetben az új 

épületben a fentieknek megfelelően változik. 

 

Pénzügyi fenntarthatóság 

A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a teljes projektre vonatkozóan, a két támogatási 

jogcím alá tartozó projektrészekre összesítve mutatjuk be. A fenntarthatóság vizsgálata nem 

különbözeti elven, hanem a teljes pénzáramokat tartalmazza. A fenntarthatóság a 

használóktól származó bevételi pénzáramok és egyéb bejövő pénzáramok által biztosított. 

Egyéb bejövő pénzáramnak tekintjük az Önkormányzat által a működéshez biztosított 

támogatásnak tekintett forrást. Ezt a pénzáramot az Önkormányzat a hivatal és az ellátandó 

közszolgáltatások normatívájából és egy saját, de a projekthez nem kapcsolódó bevételeiből 

fedezi (pl. helyi adók). Mindezek figyelembevételével a projekt pénzügyileg fenntarthatónak 

tekinthető. 
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22. táblázat. Pénzügyi fenntarthatóság 

Megnevezés 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Központi költségvetés 

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

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

13. Önerő (készpénz, munkaerő 

hozzájárulás) 
10,4  152,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

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

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

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

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

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

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 

(18-6) 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

20. Nettó halmozott pénzügyi 

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

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

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

2. Pénzügyi működési költség 21,9  21,9  21,9  21,9  66,7  21,9  21,9  
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3. Hiteltörlesztés 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

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

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

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

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

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

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

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

11. Központi költségvetés 

hozzájárulása 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

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

13. Önerő (készpénz, munkaerő 

hozzájárulás) 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

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

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

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

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

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

19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 

(18-6) 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

20. Nettó halmozott pénzügyi 

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

 

Pénzügyi költségek és bevételek összegzése (nem állami támogatású, közcélú 

projektelemek) 

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

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

Megnevezés fpv 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

2.     Működési költség 64,5 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 
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2.1.   Üzemeltetési és 

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

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

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

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

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

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

 

Megnevezés 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

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

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

2.1.   Üzemeltetési és 

karbantartási költség 
5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

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

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

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

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

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

 

2.6.3 Szervezeti háttér – menedzsment 

A projektmenedzsment feladatok ellátását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 

mellékletének 3.8. pontja szabályozza. Ezen belül is a 3.8.2. pont tartalmazza a közszféra 

szervezetekre vonatkozó speciális előírásokat. 

Kérjük, mutassa be, hogy  

a. milyen szervezeti keretek között történik a projekt megvalósítása, 

A projekt megvalósítása során a Kedvezményezettnél kijelölt kapcsolattartó Hosszú Szilvia, 

míg a projektmenedzsment feladatokat a KBC Nonprofit Kft. látja el. 

A KBC Nonprofit Kft. alapvető célja a társaság tulajdonosainak és vele együttműködő békés 

megyei településeknek segítése a 2014-20 közötti Területfejlesztési Operatív Programok 

leghatékonyabb megvalósításában. A társaság létrehozásáról 8 település önkormányzata 

határozott, a társasági szerződés aláírására 2015. december 9.-én került sor.  
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A fenti cél érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük az önkormányzatoknak a TOP 

keretében: 

- projektmenedzsment biztosítása 

- projektek előkészítése 

- tanulmányok készítése 

- pályázatok benyújtás 

- közbeszerzés 

- műszaki ellenőrzés 

- nyilvánosság biztosítása 

- marketing feladatok 

A cég létrehozásában fontos szerepet játszott, hogy elsősorban a kisebb településeknek 

projektmenedzsment biztosítsunk. 2017-től fontos szerepet kapott a projektmenedzsment 

szolgáltatás. 

A projektmenedzsment szolgáltatást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza: 

 „3.8.  Projektmenedzsment költségek 

3.8.1.5 a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti 

projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet 

kedvezményezettek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek 

figyelembevételével” számolhatók el. 

„3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok  

3.8.2.1 Közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt 

igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a 

szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami 

vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el.” 

Fenti feladatokon kívül tájékoztató fórumokat, konferenciákat szerveznek a hatékony 

együttműködés érdekében.  

A TOP pályázatok mellett az alábbi pályázatokban is tevékenykednek: 

- Vidékfejlesztési Program (VP) 

- EFOP 

- KEHOP 3 pályázat menedzsmentje  

A Békés Megyei Kormányhivatallal közösen 2016-ban a TOP-5.1.2 „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések” kiírásra 6 sikeres pályázatot nyújtottak be konzorciumban az alábbi 

járásokban: Sarkadi Járás, Gyulai Járás, Békési Járás, Gyomaendrődi Járás, Szarvasi járás, 

Szeghalmi Járás. 

A cég 2016-tól több mint 150 pályázat projektmenedzsmentjében vett részt. 
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b. milyen szervezeti keretek között tervezett a projekt fenntartása / 

működtetése. 

A projekt fenntartási időszakban a pályázattal kapcsolatos feladatokat első sorban a 

Kedvezményezettnél kijelölt kapcsolattartó látja el, szükség esetén a KBC Nonprofit Kft. 

segítségével. 

a.) Megvalósítás: 

Az Akcióterületi Tervben személy szerint szükséges ismertetni a menedzsmentet ellátó 

szervezet tagjait, a tagok feladat- és felelősségi körét, valamint az őket a feladat ellátására 

alkalmassá tevő szakmai kompetenciáikat, tekintettel az alábbiakban ismertetésre kerülő, a 

menedzsment szervezet egyes tagjaira vonatkozó minimumelvárásokra. 

A menedzsment szervezet személyi állományával szemben támasztott elvárások: 

 Egy projekt végrehajtásáért egy minimum háromtagú projektalapon szerveződő 

csoport felel. 

A projektmenedzsment szervezet feladata a projekt szakmai, pénzügyi feladatainak 

koordinálása és lebonyolítása az előkészítési fázistól kezdődően a projekt zárásáig. A 

projektmenedzsment felelős a projekt teljes körű, a támogatási szerződésben 

rögzített feltételeknek megfelelően történő lebonyolításáért, a projektben részt vevők 

munkájának koordinálásáért, a megítélt támogatás elszámolásáért, a projektben 

vállalt indikátorok teljesítéséért. Jelen projekt megvalósításához kapcsolódó 

menedzsment tevékenységet Dévaványa Város Önkormányzata egyrészről saját 

szervezetén belül biztosítja, másrészről ezen feladatra szakosodott és a jogszabályi 

elvárásoknak megfelelő menedzsment szervezetet bíz meg.  

A projekt előkészítésében az Önkormányzati Hivatal alkalmazottai és a tervező vettek 

részt. A támogatás elnyerését követően kijelölésre került egy Kedvezményezetti 

kapcsolattartó(Hosszú Szilvia) és kiválasztásra került a 3 fős projektmenedzsment 

szervezet, mely 1 fő projektmenedzserből (Forrás Zsuzsanna), 1 fő szakmai vezetőből 

(Beleznai Róbert) és 1 fő pénzügyi vezetőből (Zsámboki Zoltán) áll. 

 
Kedvezményezetti kapcsolattartó: Hosszú Szilvia 
Idegenforgalom valamint terület- és településfejlesztő geográfus, közigazgatás-szervező és 
közbeszerzési referens, aki 2009 óta vesz részt hazai és Európai Uniós pályázatok 
lebonyolításában, mint projektmenedzser, illetve asszisztens. Dévaványa Város 
Önkormányzatának több pályázat kapcsán kijelölt pályázatíró és kedvezményezetti 
kapcsolattartó. 
 
Pénzügyi vezető: Zsámboki Zoltán 
Közgazdász, mérlegképes könyvelő és adótanácsadó, aki 2007 óta pénzügyi szakterületen 
dolgozik, Európai Uniós pályázatok pénzügyi ügyintézésével 2016 óta foglalkozik, több TOP 
pályázat kapcsán pénzügyi vezető tisztséget tölt be. 
 
Szakmai vezető: Beleznai Róbert 
Többek között Vidékfejlesztési Agrármérnök és Közbeszerzési referens végzettel rendelkezik, 
aki 2002 ót foglalkozik hazai és Európai uniós pályázatokkal, mind soft, mind műszaki 
vonalon. 
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Projektmenedzser: Forrás Zsuzsanna 

Európai szakértő - projektmenedzsment szakirányon végzett szakember, aki 2006 óta több 

foglalkozik pályázatokkal, aki mind a kedvezményezett, mind a közreműködő hatóság oldalán 

volt már projektmenedzser.  

 

A projekthez kapcsolódó működési folyamatok rendje 

 

Forrás: Dévaványa Város Közös Önkormányzati Hivatala 
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23. táblázat: A menedzsment szervezet személyi állományával szemben támasztott elvárások 

Menedzsmentbe

n betöltött 

szerep 

Ellátandó feladatok 

Kapcsolódó 

végzettség, 

kompetenciák 

Heti 

időráfor

dítás 

Elérhetőségek 

Kedvezményezetti 
kapcsolattartó 

Kapcsolattartás 
projektgazda 

képviselőivel, 

partnerekkel, 
kivitelezőkkel, 

szolgáltatókkal, KSz-szel, 
projektmenedzsment 

szervezettel, 
adatszolgáltatások 

Terület- és 
településfejlesztő 

geográfus, 

közigazgatás-
szervező 

10 óra 06-30/6777-727 
palyazat@devavanya.h

u 

Projektmenedzser  A projekt 

lebonyolításának teljes 
felügyelete 

PEJ-ek előkészítése, 
összeállítása, esetleg 

hiánypótlása 

Projektmenedzsme

nt 

15 óra  06-70/311-1593 

zsforras@yahoo.com 

Pénzügyi vezető  pénzügyi elszámolások, 
PEJ-ek előkészítése, 

elkészítése, esetleges 

hiánypótlások 
összeállítása, 

nyilvántartások 
szerkesztése, vezetése 

Közgazdász 10 óra  06-30/4037101 
zsamboki.zoltan.mail.@

gmail.com 

Szakmai vezető - projekt szakmai 

szempontok szerinti 
ellenőrzése  

- a projekt szakmai 

tartalmának 
felülvizsgálata, a 

kivitelezések nyomon 
követése 

 - elszámolások szakmai 

tartalmának ellenőrzése, 
nyomon követése 

Közbeszerzési 

szakértő, 
Vidékfejlesztési 

agrármérnök 

10 óra  06-20/503-4064 

alltender2@gmail.com 

 

b.) Fenntartás / Működtetés: 

A pályázat keretében megépülő multifunkcionális épület teljes mértékben önkormányzati 

tulajdonú lesz. Használat tekintetében az épület nagyobbik része közszféra funkció céljából 

lesz igénybe véve, így az épület nagyobb részében önkormányzati hivatal és járási hivatal 

kap helyet, valamint Művelődésszervező iroda és civil pont is létesül. A Járási Hivatal 

tekintetében az üzemeltető a Gyomaendrődi Járási Hivatal, míg a többi rész tekintetében a 

Kedvezményezett. Az épületben lesz gazdasági funkció is, kiadható üzlethelyiség és iroda 

vonatkozásában. A kiadás során nyílt pályázatot hirdetünk ahol a funkció és a 

fenntarthatóság lesz a szempont. 
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24. táblázat: Érintett területek szerinti Fenntartás/Működtetés 

HRSZ Cím 
Hatályos településszerkezeti 

terv szerinti besorolás 
Tulajdonos (ok) 

Multifunkcionális épület és kapcsolódó közlekedési célú területek 

371 
Árpád utca zöldterület, közpark 

Dévaványa Város 

Önkormányzata 

410 Árpád utca 
közlekedési célú terület 

Dévaványa Város 

Önkormányzata 

1769 Árpád utca 
közlekedési célú terület 

Magyar Állam 

370 Köleshalmi utca 
közlekedési célú terület 

Dévaványa Város 

Önkormányzata 

 
 
Multifunkcionális épület 
Ingatlan tulajdonosa: Dévaványa Város Önkormányzata  
 
I. Közszféra, civil és kulturális funkció tekintetében, épület körüli zöld 
felületek és parkolók 

Ingatlan üzemeltetője/kezelője: Dévaványa Város Önkormányzata, a Dévaványai Közös 
Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda (1 fő irodavezető, 5 fő ügyintéző). Az épület és 
környezete karbantartása, kezelése az Önkormányzat feladata, egyedi megrendelések, 
felülvizsgálatok alapján. A projekt célja mindamellett, hogy a városrész közszolgáltatási 
struktúrája színesedjen az is, hogy közösségi célok megvalósításának színteret biztosítson. A 
civil pont tekintetében már két szervezet betelepülése biztosnak látszik: a Dévaványai 
Sportegyesület és a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány, de önkormányzatunk nyitott 
a többi szervezet felé is. 
 
II. Járási Hivatal és Kormányablak tekintetében 

Ingatlan üzemeltetője/kezelője: Gyomaendrődi Járási Hivatal. Az épület takarítási 
feladatait szerződés alapján a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal kész ellátni. 
 
III. Kereskedelmi/szolgáltató tér - iroda: 
A jelenlegi felmérések tekintetében van kereslet az üzlethelyiségek kiadására, ráadásul a 
jelenlegi felmérések szerint a Békés Megyei Takarékszövetkezet kész arra, hogy mind a két 
üzlethelyiséget kibérelje. Ebben az esetben a bérlő lesz a helységek üzemeltetője, aki bérleti 
jogviszony keretében gondoskodik a karbantartásról. Az Önkormányzat hatályos 
Vagyongazdálkodási rendeletében meghatározottak szerint fog megvalósulni a jövőbeni 
bérlők kiválasztása. A bérbeadás során a versenyeztetés az igazgatásszervező iroda (1 fő 
irodavezető, 9 fő ügyintéző) feladata. 
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2.7 Kockázatok 

2.7.1 Kiemelt kockázati tényezők 

Az akcióterületen található ingatlanok esetében a tulajdonviszonyok rendezettek, ezért a 

beruházás az érintett helyrajzi számokon megvalósítható. NINCS kiemelt kockázat 

 

A pályázatban érintett ingatlanokra előírt per- és igénymentesség teljesítése 

 

A jelzett vezetékjog elhelyezését biztosító használati jogok nem akadályozzák a projekt 

megvalósítását, nem vitatják az ingatlan tulajdonjogát tehát nem jelentenek problémát a 

pályázat szempontjából.  

A bejegyzett jogok tulajdonosai előzetesen hozzájárultak a projekt megvalósításához, annak 

aktiválásához a Kedvezményezett nyilvántartásában. 

 

2.7 1.1 Tulajdonviszonyok bemutatása 

Az alábbi táblázatok részletesen, minden egyes, a jelen városrehabilitációs projekt keretében 

érintett ingatlanra és azok albetéteire vonatkozóan is tartalmazza a legfőbb tulajdonosi 

adatokat akik közvetve vagy közvetlenül érintettek a beavatkozásban. 

25. táblázat Tulajdonviszonyok 

HR
SZ 

Cím 
Tulajdono

s (ok) 

 

 
Tervezett 

tevékenys
ég 

Hatályos 

településszerk
ezeti terv 

szerinti 
besorolás 

Tulajdonviszo
nyok 

akadályát 
jelentik a 

fejlesztésnek 

Igen/ Nem 

A 
tulajdonviszon

yokat érintő 

megoldandó 
probléma 

felszámolásán
ak módja és 

előre látható 

időigénye 

Multifunkcionális épület és kapcsolódó közlekedési célú területek 

371 
Árpád 

utca 

Dévaványa 
Város 

Önkormány
zata 

multifunkcio

nális épület 
építése, 

zöldfelülete
k 

fejlesztése, 

burkolatok 
megújítása, 

közösségi 
tér 

kialakítása, 
parkoló 

kialakítás 

zöldterület, 

közpark 
Nem Nem releváns 

410 
Árpád 

utca 

Dévaványa 
Város 

Önkormány

zata 

bevezető 

útszakasz  

közlekedési célú 

terület 
Nem Nem releváns 

176 Árpád Magyar bevezető közlekedési célú Nem Nem releváns 
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HR
SZ 

Cím 
Tulajdono

s (ok) 

 
 

Tervezett 

tevékenys
ég 

Hatályos 
településszerk

ezeti terv 

szerinti 
besorolás 

Tulajdonviszo

nyok 

akadályát 
jelentik a 

fejlesztésnek 
Igen/ Nem 

A 
tulajdonviszon

yokat érintő 
megoldandó 

probléma 

felszámolásán
ak módja és 

előre látható 
időigénye 

9 utca Állam útszakasz 

csatlakozás 
kialakítása 

terület 

370 
Kölesha
lmi utca 

Dévaványa 

Város 
Önkormány

zata 

bevezető 

útszakasz 
csatlakozás 

kialakítása 

közlekedési célú 
terület 

Nem Nem releváns 

 

2.7.1.2 Szennyezettség – mint kiemelt kockázati tényező 

A BELVÁROSI városrész barnamezős rehabilitációs programja nem külterületen, illetve nem 

zöldmezős fejlesztésként valósul meg. Az elkészült engedélyezési és környezetrendezési 

dokumentációban a meglévő állapot fejezet és a tervezett fejlesztési fejezet sem részletez 

szennyezettség jellemzőket. Ezért az állapotfelmérés nem releváns. 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlan nem tartalmaz szórt azbesztet, amennyiben azonban a 

kivitelezés során esetlegesen feltárásra kerül akkor, a kötelezően előírt szórt azbeszt 

mentesítést elvégezzük. 

2.7.1.3 Kapcsolódó fejlesztések 

Az akcióterületen más projektek megvalósítását is tervezi az önkormányzat, amelyek 

hozzájárulnak a környezeti állapot fejlesztéséhez, a gazdaságélénkítéshez és a helyi lakosok 

életkörülményeinek a javulásához.  
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26. táblázat Kapcsolódó fejlesztések hatásai 

Projekt címe 

/ 

megnevezése 

Tartalma és 

megvalósulásnak helyszíne 

magán/közszféra által 

kezdeményezett 

Megvalósulása Elmaradása 

mennyiben befolyásolja a jelen projekt 

elvárt eredményeit, hatását 

Zöld város 

Dévaványa – 

Városközpont 

rehabilitáció II. 

ütem 

A fejlesztés az önkormányzat 

által kezdeményezett projekt, 

mely igen szoros relevanciát 

mutat jelen pályázattal. A zöld 

város projekt a 

városrehabilitáció II. üteme, 

mely során a barnamezős 

beruházás által felhagyni kívánt 

ingatlanok hasznosítását 

valósítjuk meg zöldfelület 

növeléssel. Az ingatlanokat ki 

kívánjuk nyitni a lakosság 

számára, új parkot és 

iskolakertet szeretnénk rajta 

létrehozni a megfelelő kísérő 

elemekkel (pl. játszótér, 

vendéglátóegység). A 

beruházás részét képezi az 

érintett ingatlan déli részén egy 

rendezvénytér kialakítása, mely 

legnagyobb szabadtári 

A projekt 

megvalósulása 

elősegíti az egységes 

vonzó települési 

arculat kialakítását, 

illetve a jelen projekt 

keretében létrejövő 

multifunkcionális 

épület mellett 

megfelelő zöld 

felületet kínál a 

rekreációra. Erősíti 

jelen projekt hatásait, 

ugyanakkor attól 

eltérő funkciókat 

kínál. A két projekt 

élesen lehatárolható 

egymástól 

Elmaradása nem fejt 

ki negatív hatást jelen 

projektre. 

Amennyiben a 

kapcsolódó pályázati 

fejlesztés nem nyer 

támogatást, úgy a 

zöld felületek 

fejlesztése háttérbe 

szorul, melynek 

megoldására az 

önkormányzat 

alternatív 

forgatókönyvet készít 
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rendezvényeinknek kínál 

tökéletes helyszínt. 

LEADER - Zöld 

Szív projekt 

A jelenleg megvalósítás alatt 

lévő multifunkcionális épület 

előtti közterület rehabilitálása, a 

zöld felület megújítása és egy 

rendezett kis közpark 

létrehozása. 

A projekt 

megvalósulása 

elősegíti az egységes 

vonzó települési 

arculat kialakítását, 

illetve a jelen projekt 

keretében létrejövő 

multifunkcionális 

épület előtti zöld 

felületet kínál a 

rekreációra. Erősíti 

jelen projekt hatásait, 

A két projekt élesen 

lehatárolható 

egymástól 

Elmaradása nem fejt 

ki negatív hatást jelen 

projektre. 

Amennyiben a 

kapcsolódó pályázati 

fejlesztés nem nyer 

támogatást, úgy a 

zöld felületek 

fejlesztése háttérbe 

szorul, melynek 

megoldására az 

önkormányzat 

alternatív 

forgatókönyvet készít 

Városszépítő 

akció 

Az önkormányzat városszépítő 

akciója, mely során a kisebb 

közparkok rendbetételére 

koncentrál a növényzet 

megújításával, virágosítással 

A projekt 

megvalósulásával 

tovább fejlődnek, 

szépülnek a város 

közterületei, ezáltal 

attraktívabbá válik az 

egész város. Az 

arculati stratégiában 

lefektetett elvek, 

egyedire tervezett 

zöldterületi 

rendszerek által 

létrejövő 

településarculat 

kiterjeszthetővé válik 

az akcióterület, illetve 

a város egészére 

A projekt elmaradása 

önmagában nem 

érinti a barnamezős 

fejlesztést, ez esetben 

a beavatkozás 

pontszerű, nincs a 

városrész egészre 

kiterjedő, egységes 

megjelenés. 

Fásítási 

program 

Városi fatelepítések közösségi 

akciók keretében 

Az új fatelepítésekkel 

az akcióterületen túl 

is tovább „zöldíthető” 

a város 

Elmaradása nem 

érinti közvetlenül 

negatívan a 

barnamezős ingatlan 

fejlesztéseit. 
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2.7.2 Egyéb kockázati elemek 

 

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a 

fejlesztések megvalósíthatósági feltételeit befolyásolják (megvalósítás és üzemeltetés). Cél 

annak vizsgálata, hogy az akcióterületi terv által megvalósítani kívánt tevékenységek 

milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi 

eredményeit, illetve megvalósíthatóságát. 

 

A fejlesztések mindig együtt járnak az új helyzet teremtette veszélyekkel, ezért a fejlesztés 

menetén végigtekintve az alábbi, jelentős részben társadalmi jellegű veszélyeket 

határozhatunk meg, amelyekre folyamatosan figyelemmel kell lennie a város vezetésének, 

s melyekre még csírájukban reagálnia szükséges. 

 

A kockázatelemzés során fel kell mérni az alábbi tényezőkből fakadó kockázatokat: 

• Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): TÁ  

• Intézményi szempont (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői 

struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás 

hatásai stb.) : INT 

• Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, 

technikai károk, stb.): MÜ 

•    Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont (díjfizetési hajlandóság, 

üzemeltető kiválasztása, stb.): PÜ-GA 

• Jogi szempont (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, 

kibocsátási határértékek változása, stb.): JO 

• Vis maior (olyan váratlan, külső – leggyakrabban természeti – tényezőből fakadó 

esemény, melynek alakulására nincs, nem lehet hatásunk): VM 
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27. táblázat: Megvalósítási kockázatok 

Kockázati 

típus 

Kockázati tényezők, 
amelyek a fejlesztés 

megvalósulását 
veszélyeztetik 

Milyen 

valószínűségg
el 

következhetne
k be 

1-2-3-4-5-6-7 

Milyen hatást 
gyakorolnak a 

fejlesztésre 
1-2-3-4-5-6-7 

Tevékenység vagy 
funkció, amire a 

kockázat 
vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése – kérjük, 

vegye figyelembe a CBA kockázati 
stratégiájában foglaltakat (Felelős) 

TÁRSADALM
I 

Lakossági ellenállás a 
beruházásokkal 

kapcsolatban, tüntetések 
(TÁ) 

2 3 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

Akcióterületen lakossági fórum összehívása, a 
projekt bemutatása. A kivitelezés alatti várható 

kellemetlenségeket (zaj, por) előre felvázolni, és 
a projektek társadalmi hasznosságát (kulturált 

környezet, akadálymentesség, stb.) elmondani a 

megjelenteknek.. (Beruházó, 
Projektmenedzsment) 

A „soft” tevékenységek 

népszerűtlensége (TÁ) 
2 3 

Minden projektelem 

(megvalósítás) 

Megfelelő előkészítettség, vonzó programok 
kínálata, a média bevonása (Beruházó, 

Projektmenedzsment) 

Rongálásokból, nem 

rendeltetésszerű 
használatból adódó kár 

2 3 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

A megvalósításba a partnerek minél szélesebb 
rétegét bevonjuk, „vandálbiztos” eszközök 

beszerzése, térfigyelő rendszer fejlesztése 

(Beruházó, Kivitelező, Üzemeltető) 

Ügyintézési nehézségek a 
közösségi szolgáltatások 

igénybevételénél (TÁ) 

3 2 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

A beruházások során törekedni kell az 

ügyfélfogadás zavartalan fenntartására. Az 

esetleges ügyfélfogadási rend változásáról 
tájékoztatni a lakosságot.(Beruházó) 

SZERVEZETI
/INTÉZMÉNY

I 

Nyertes pályázat(ok) 
esetén a szerződéskötés 

elhúzódása (INT) 

3 3 
Minden projektelem 

(előkészítés) 

A hiánypótlás gyors teljesítése. (Beruházó, 

Tanácsadó) 

A közbeszerzési eljárás 
csúszása – a felhívás 

megjelenésének csúszása 

miatt (INT) 

4 4 
Minden projektelem  

(előkészítés) 

Megfelelő előkészítettség, tapasztalt 

közbeszerzési szakértő alkalmazása (Beruházó) 
 

- Nem érkeznek érvényes 

ajánlatok közbeszerzési 
2 2 

Minden projektelem 

(előkészítés) 

A felhívásnak megfelelő cégek tájékoztatása a 

felhívás megjelenéséről (Beruházó) 
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kiírásra 

- A közbeszerzési eljárást 

megtámadják 
4 4 

Minden projektelem 

(előkészítés) 

Tapasztalt közbeszerzési szakértő alkalmazása 

(Beruházó) 

- A nyertes ajánlattevő 

visszalép a 
szerződéskötéstől 

3 4 
Minden projektelem 

(előkészítés) 

A szerződés végleges formájának közös 
kialakítása a nyertes kivitelezővel. A második 

legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatának 
megvizsgálása (Beruházó) 

- A legkedvezőbb 

ajánlatban szereplő ár is 
magasabb, mint a 

rendelkezésre álló forrás 

(kivitelezők összejátszása) 

4 4 
Minden projektelem 

(előkészítés) 

Jól előkészített közbeszerzési kiírás és 

dokumentáció, ajánlattevőkkel történő 
terepbejárás. Amennyiben a közbeszerzést 

újbóli ki kell írni, akkor tárgyalásos eljárás 

lefolytatása. (Beruházó) 

MŰSZAKI 

Tervezési ill. kivitelezési 

hibákból adódóan 
meghibásodás  

2 3 Minden 

projektelem 
(megvalósítás) 

A kivitelezési folyamatok folyamatos nyomon 

követése, műszaki ellenőrzés (Tervező, 
Kivitelező, Műszaki ellenőr) 

Esetleges többletmunka 

felmerülése (pl. előre nem 
látható események) (MŰ) 

3 3 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

Megfelelő előkészítettség, korábbi tapasztalat, a 

kivitelezés során folyamatos ellenőrzés, az 
eltérések korrigálása (Műszaki ellenőr) 

Műszaki átadásnál és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárás 

során speciális 
szakhatósági 

követelmények, 

engedélyek kiadásának 
csúszása, esetleg 

visszavonása (MÜ) 
 

2 3 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

A szakhatósági követelmények előzetes 
megismerése, és a beruházás megvalósítása 

ezekhez igazodóan. Az engedélyezési eljárás 
sürgetése – lobbizás.(Műszaki ellenőr, 

Beruházó) 

– speciális eszközök 

beszállítási ideje miatti 
csúszás (MÜ) 

1 2 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

Megfelelő előkészítettség, a beszerzések alapos 

megtervezése (Beruházó) 

A kivitelező késedelmes 

teljesítése (MŰ) 
3 3 

Minden projektelem 

(megvalósítás) 

Megfelelő szerződési biztosítékok kikötése, 

kötbér alkalmazása (Beruházó) 

PÉNZÜGYI/ 

GAZDASÁGI 

Pályázati támogatás 

elmaradása  

2 7 Minden 

projektelem 

Felkészült és elkötelezett menedzsment 

szervezet, megalapozott, a módszertant 
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(megvalósítás) szigorúan követő pályázati dokumentáció 
elkészítése (Beruházó, Tanácsadó) 

A pályázati forrás 

lehívhatóságának 
csúszása (PÜ) 

3 3 
Minden projektelem 
(megvalósítás) 

Felkészült projektmenedzsment szervezet, az 

időpontok és a támogatási szerződés 
feltételeinek szigorú betartása, áthidaló 

megoldások keresése (hitelfelvétel) (Beruházó) 

Az igényeltnél kisebb 
támogatási összeg 

megítélése (PÜ-GA) 

1 1 
Minden projektelem 

(előkészítés) 

A projekt megvalósíthatóságának elemzése, 

annak plusz anyagi terheinek elviselhetősége 

megállapítása, üzleti tervezés (Beruházó, 
Tanácsadó) 

Energiaárak, 

rezsiköltségek 
növekedése  

3 4 Minden 

projektelem 
(előkészítés) 

Megfelelő előkészítettség, a kockázat 

bekövetkezésével való előzetes számolás, 
energiatakarékos megoldások alkalmazása 

(Beruházó) 

A kivitelező gazdasági-

pénzügyi gondjai 
2 4 

Minden projektelem 

(megvalósítás) 

A közbeszerzést úgy kell kiírni, hogy csak 

tőkeerős cégek pályázhassanak, illetve a fizetési 

ütemeket úgy meghatározni, hogy mind a 
beruházó, mind a kivitelező likviditása biztosítva 

legyen. (Beruházó) 

Az erősödő kereslet miatt 
a vártnál jóval magasabb 

kivitelezői árak (PÜ-GA) 

3 3 
Minden projektelem 
(megvalósítás) 

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

A pályázati forrás 

lehívhatóságának 

csúszása  

3 3  (Beruházó) Felkészült projektmenedzsment szervezet, az 

időpontok és a támogatási szerződés 

feltételeinek szigorú betartása, áthidaló 
megoldások keresése (hitelfelvétel) 

JOGI/VIS 

MAJOR 

A jogszabályváltozások 

miatt új beruházásokat 
kell megvalósítani  

1 3 Minden 

projektelem 
(megvalósítás) 

A jogszabályok figyelése, a tervező és a 

kivitelezővel való folyamatos kapcsolattartás 
ezek elhárítása érdekében (Beruházó, Kivitelező, 

Tervező) 

Műszaki átadásnál és 

használatbavételi 

engedélyezési eljárás 
során speciális 

szakhatósági 

3 7 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

A szakhatósági követelmények előzetes 

megismerése, és a beruházás megvalósítása 

ezekhez igazodóan. Az engedélyezési eljárás 
sürgetése – lobbizás.(Műszaki ellenőr, 

Beruházó) 
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követelmények, 
engedélyek kiadásának 

csúszása, esetleg 
visszavonása (JO,INT) 

Vis maior esetek miatti 

károk  

1 7 Minden 

projektelem 
(megvalósítás) 

Biztosítás kötése. (Beruházó) 

Vis maior események 

miatti (pl. elemi, 
balesetből, 

szándékosságból adódó) 
károk (VM) 

2 3 
Minden projektelem 
(megvalósítás) 

Válságkommunikációs terv készítése, a felmerült 
kár minél hamarabbi elhárítása érdekében, 

illetve biztosítás kötése. (Beruházó) 

– fővállalkozó és 
alvállalkozó közötti 

konfliktus (VM) 

2 3 
Minden projektelem 
(megvalósítás) 

A konfliktus kialakulásának legfőbb forrása a 

nem pontosan elvégzett munka az alvállalkozó 
részéről, a másik pedig a körbetartozás. Ezek 

elkerülése végett a közbeszerzési 
dokumentációban szigorú feltételek szabása, 

illetve a műszaki ellenőr mindennapos 

opponenciája szükséges. (Beruházó, Műszaki 
ellenőr) 

– időjárás miatti csúszás 

(rossz idő vagy hosszú 
tél) (VM) 

3 3 
Minden projektelem 

(megvalósítás) 

A kültéri munkákat elsősorban építésre alkalmas 

időszakra betervezni (Beruházó) 
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27-1. táblázat: Fenntartási kockázatok 

Kockázati 
típus 

Kockázati tényezők, 

amelyek a fejlesztés 
megvalósulását 

veszélyeztetik 

Milyen 

valószínűség
gel 

következhet

nek be 
1-2-3-4-5-6-

7 

Milyen 

hatást 
gyakorolna

k a 

fejlesztésre 
1-2-3-4-5-

6-7 

Funkció, amire a 

kockázat 

vonatkozik 

A kockázati tényezők kivédése, kérjük, 

vegye figyelembe a CBA kockázati 

stratégiájában foglaltakat 

TÁRSADALMI  

a tervezett funkcióknál nem 

mutatkozik az 

igényfelmérésben jelzett 
nagyságrendű igény 

2 4 
Minden projektelem 
(üzemeltetés, 

fenntartás) 

Partnerség építése, folyamatos kommunikáció a 
lakossággal, a vállalkozásokkal, 

civilszervezetekkel (Beruházó) 

SZERVEZETI 
/INTÉZMÉNYI 

Bérleti/üzemeltetési a 

szerződéskötés elhúzódása 
(INT) 

4 3 

Minden projektelem 

(üzemeltetés, 
fenntartás) 

A projekt befejezését megelőző fél évben a 

pályázati felhívások, szerződéskötési 
dokumentumok előkészítése, a projekt zárásával 

a pályáztatás indítása. (Beruházó) 

MŰSZAKI 
Tervezési ill. kivitelezési 
hibákból adódóan 

meghibásodás (MÜ) 

3 3 
Minden projektelem 
(üzemeltetés, 

fenntartás) 

A kivitelezési folyamatok folyamatos nyomon 
követése, műszaki ellenőrzés (Tervező, 

Kivitelező, Műszaki ellenőr) 

PÉNZÜGYI/ 

GAZDASÁGI 

Energiaárak, rezsiköltségek 

növekedése (PÜ-GA) 
4 4 

Minden projektelem 
(üzemeltetés, 

fenntartás) 

(Beruházó) Megfelelő előkészítettség, a 

kockázat bekövetkezésével való előzetes 

számolás, energiatakarékos megoldások 
alkalmazása  

PÉNZÜGYI/ 

GAZDASÁGI 

nem hozza a fejlesztés a várt 

bevételeket  
2 6 

Minden projektelem 

(üzemeltetés, 
fenntartás) 

Lakosság felé történő népszerűsítő 

információközlés, üzleti elképzelések folyamatos 
nyomon követése. (Önkormányzat) 

JOGI 
kapcsolódó jogszabályi 

környezet 
1 3 

Minden projektelem 
(üzemeltetés, 

fenntartás) 

A jogszabályok figyelése, a fenntartóval és az 
üzemeltetővel való folyamatos kapcsolattartás 

ezek elhárítása érdekében (Önkormányzat) 

JOGI 
A jogszabályváltozások miatt 
új beruházásokat kell 

megvalósítani (JO) 

1 3 
Minden projektelem 
(üzemeltetés, 

fenntartás) 

A jogszabályok figyelése, a fenntartóval és az 
üzemeltetővel való folyamatos kapcsolattartás 

ezek elhárítása érdekében (Önkormányzat) 

TÁRSADALMI 
Rongálásokból, nem 
rendeltetésszerű használatból 

adódó kár 

3 3 
Minden projektelem 
(üzemeltetés, 

fenntartás) 

A megvalósításba a partnerek minél szélesebb 
rétegét bevonjuk, vandálbiztos eszközök 

beszerzése, térfigyelő rendszer kiépítése 
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(Beruházó, Kivitelező, Üzemeltető) 

VIS MAIOR 
Vis maior esetek miatti károk 
(VM) 

1 7 

Minden projektelem 

(üzemeltetés, 

fenntartás) 

Biztosítás kötése. (Önkormányzat) 
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2.8 Hatások 

2.8.1 Szinergia vizsgálat 

28. táblázat: Hatások 

Tématerületek 

Változás tendenciájának 

leírása, vizsgálandó 

szempontok 

Változás leírása a kiinduló 
állapothoz képest – hatások 

népességmegtartó 

képesség 

a település lakónépességének 

változása pozitív (lassuló 

csökkenés vagy növekedés) 
tendenciát mutat 

A komplex, minden ágazatot érintő 

fejlesztés révén a lakosság 

életminősége javul, a 

közszolgáltatások elérhetősége szintén 

javul, a gazdasági életképesség 

emelkedik a város központi szerepköre 

erősödik, így a lakosság 

népességcsökkenésének lassulása, sőt 

megállása várható 

funkcióellátottság korábban létezett /nem létezett 

az adott a funkció a 
városrészben (funkciónként); ha 

már meglévő volt az javul, bővül 

Már meglévő funkciók jelentősen 

javulnak: városi, közösségi, kulturális, 

közszolgáltatási, gazdasági funkciók 

együttesen erősödnek. 

elérhető szolgáltatások 

köre és minősége 

bővül / javul A szolgáltatások köre javul, a 

kiállítótér, a rendezvénytér, a 

művelődésszervező iroda kialakítása, 

illetve a civil szolgáltató pont 

létrehozása a kulturális szolgáltatások 

fejlesztését teszi lehetővé, az új 

helyszínen megvalósuló rendezvények 

katalizátorai egyéb kapcsolódó 

turisztikai szolgáltatásoknak, 

közszolgáltatásoknak, új kereskedelmi 

és szolgáltató terek jönnek létre. 

zöldfelületek pl. nagysága nő/ csökken, 

minősége javul; 
burkolt felületek aránya csökken 

/ növekszik a városban; 
 

Jelenleg leromlott állapotú barnamezős 

ingatlan még meglévő épületinek 

elbontását követően az új épületet 

körülvevő fásítás, növénytelepítés és 

rekultivációt követően városi közterület 

létesül. A fejlesztés által a jelenleg 

100%-ban betonos felszín jelentős 

része válik ismét zöld felületté. 

gazdaságélénkítés forgalom növekedése/ meglévő 

vállalkozások bővülése 
(alkalmazotti létszám) / további 

befektetések / gazdasági 
központi szerepkör erősödik / 

Rendezvényterem látogatottságának 

várható növekedése egyben a már 

meglévő, ill. újonnan megtelepedő 

szolgáltató-kereskedelmi vállalkozások 

vendégforgalmát is gyarapítja; 
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vállalkozási zónához való 
kapcsolódás / VP-ből 

finanszírozott / fennálló 
kapcsolat HACS irányában / 

GINOP kedvezményezetti 

kapcsolódás; 
gazdaságélénkítési célú jó 

gyakorlat bevezetésére kerül sor 

befektetés és vállalkozásösztönző 

hatás révén munkahelyteremtés 

valósul meg; a megújuló funkciókkal a 

település térségi vonzereje nő; a 

belvárosi akcióterület 

felértékelődésével a meglévő és új 

vállalkozások potenciális 

kedvezményezettként, 

forrásnövekedésre számíthatnak 

elsősorban a VP, illetve GINOP 

intézkedések révén, minderre 

ösztönzőleg hat a település, mint 

szabad vállalkozási zóna státusza is. 

munkahelyteremtés új munkahelyek jönnek létre, 
megyei foglalkoztatási 

paktumokkal való kapcsolat 

A beruházás által teremetett új 

gazdasági terek alapvető befolyással 

vannak az érintett vállalkozásokra és 

alkalmazottakra. A térségi és helyi 

foglalkoztatási paktumban való 

részvétel segítségével és szabad 

vállalkozási övezetként a város 

meglévő, ill. letelepedő vállalkozásai 

körében foglalkoztatás-bővítéssel, új 

munkahelyek teremtésével 

számolhatunk. 

fenntarthatóság javulnak a fenntarthatósági 
mutatók 

pl. energetikai besorolás javul, 

A jelenleg a funkciókra használt 

épületek a legalacsonyabb energetikai 

besorolásba esnek, rengeteg az 

energiaveszteség. Az új épület 

megépítésének lehetőségével már az 

építőanyag beszerzésnél tudunk 

ügyelni azokra a jellemzőkre, mely egy 

épület fenntarthatóságát alapvetően 

szolgálják. Az új épületnél és a 

kapcsolódó közterületnél megújuló 

energiaforrások alkalmazására is 

lehetőségünk nyílik, hatékonyabb 

településüzemeltetést tudunk 

megvalósítani. A növénytelepítés során 

törekszünk a tájba illő, kedvező 

hatással bíró őshonos fajokat 

használni. 

életminőség a zöldhulladék hasznosításra 
kerül;  

a növénytelepítés kifejezetten a 
talajerózió megakadályozását, 

megfékezését szolgálja; 

alkalmazott megoldások 

Dévaványa megújuló kulturális, 

rekreációs, gazdasági és közfunkciói 

révén jelentős javulás következik be a 

lakosság és a vendégek életminőség-

változásában, a település vonzereje 

növekszik, befogadó helyi társadalom 
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hozzájárulnak a hatékonyabb 
településüzemeltetéshez 

javul a szűkebb / tágabb 
környezetben élők életminősége 

alakul ki, amelyben fokozódik a helyi 

identitás és kialakul a lakossági 

elkötelezettség a lokális gazdaság 

fejlesztésén keresztül megvalósuló 

életminőség javítására. 

esélyegyenlőség - 

beavatkozási területen / 

akcióterületen 

hátrányos helyzetűek bevonása 

a projekt megvalósításába; 

megváltozott munkaképességű 
személyek / inaktívak 

foglalkoztatási arányának 
növekedése, alacsony státuszú 

lakosság arányának változása 

A tulajdonos önkormányzat 

prioritásként kezeli a megváltozott 

munkaképességű személyek 

foglalkoztatását, ezáltal az inaktív 

lakosság foglalkoztatottsági arányának 

növelését. A beruházás révén a 

kapcsolódó projektek (pl. helyi 

foglalkoztatási paktum) is nagyobb 

sikerrel valósulhat meg. Sikeres 

projekt esetén vállaljuk megváltozott 

munkaképességű alkalmazottaink 

számának növelését. 

esélyegyenlőség - 

beavatkozási területen / 
akcióterületen kívül 

alacsony státuszú lakosság 

arányának változása 

A fejlesztés következtében mind az 

alacsony státuszú lakosság érdekeit 

képviselő civil szervezeteket, mind az 

új munkahelyek teremtésére képes 

gazdasági szereplőket támogatni 

kívánjuk, továbbá a pályázat által 

lehetőségünk nyílik egyrészről a 

fejlesztésbe alacsonystátuszú 

lakosságot bevonni, másrészről helyet 

tudunk biztosítani a paktum irodának, 

képzésükhöz, tájékoztatásukhoz kíván 

hozzá járulni.  Mind a beruházás, mind 

a „Soft” programjaink révén 

szeretnénk arányukat csökkenteni.  

A fejlesztés súlyos 

társadalmi konfliktus 
kezelését, vagy 

környezeti kockázat 
megszüntetését segíti 

elő 

igen/nem A fejlesztendő terület elhanyagoltsága 

és az épületek leromlott állapota évek 

óta komoly társadalmi konfliktus 

okozója. A jelenlegi hivatali épület 

akadálymentesítései szempontból nem 

felel meg az elvártaknak, váróterem 

híján a téli időszakban a lakosság 

részéről sok panasz érkezik, hogy a 

hidegben kell várakozniuk. Ezekre 

mind megoldásul szolgálna jelen 

elképzelés. A szemléletformáló akciók 

súlyos, mélyülő társadalmi 

problémákat, mint a 

szenvedélybetegség kezelését is 

hivatottak kezelni, továbbá a 

demográfiai trendek megfordulásába 
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ható intézkedések, szintén a 

társadalmi konfliktusok kezelésének és 

megelőzésének irányába hatnak. 

A beruházás hatása az 

agglomerációs/ térségi 
és megyei szinten 

más projekt kapcsolatokat 

eredményez a térségben; javítja 
az életminőséget a település 

közig. határain túli területeken 
is; 

javítja a munkahelyi 

ellátottságot a településhatáron 
túli területek lakói számára is 

Desztinációmenedzsment 

szolgáltatások megjelenésével, a 

marketing tevékenység 

felpörgetésével, a „soft” akciókkal a 

tágabb települési térben is javul az 

életminőség; az új épületben létrejövő 

vállalkozások optimálisan munkahelyet 

biztosít más településen élők számára 

is. 

 

 

2.8.2 A projekt hatásai 

Hatástípusok: 

Társadalmi hatások 

A településfejlesztési projekt teljes életciklusa alatt (előkészítés, megvalósítás, fenntartás) az 

esélyegyenlőség szempontjai fokozott figyelmet kapnak, különös tekintettel a társadalmi 

kohézió erősítésére. 

A városrehabilitáció fontos célja a hátrányos helyzetű lakosság társadalmi, gazdasági és 

kulturális integrációja és ezen intézkedések következményeként a biztonságérzetük növelése. 

A fejlesztés hatására az alacsony státuszú lakosság részére a fizikai infrastruktúra és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyszerűsödik, így biztosítottá válik számukra a 

diszkrimináció és szegregációmentesség.    

 

Az érintett közterületek és az épületek akadálymentesítése a mozgásukban korlátozottak és a 

kismamák közlekedését nagymértékben segíti, lehetővé válik számukra az alapvető 

szolgáltatások egyszerűbb igénybevétele, napi életvitelük és életminőségük jelentős javulása. 

 

A település, a beruházás megvalósítása során törekszik a hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztatására, illetve mind a megvalósítási mind a fenntartási szakaszban a közhasznú 

munkavállalók foglalkoztatására.  

Különös figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy a megvalósításban és a fenntartásban 

résztvevő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára a projekthez kapcsolódóan 

tájékoztatókat, ismertetőket biztosítsunk, amelyek hozzájárulnak a terület szociális 

problémáinak kezeléséhez.  

 

Törekszünk arra, hogy a projektben résztvevő partnerek a fejlesztéshez kapcsolódó 

eseményeken, kommunikációikban és viselkedésükben esélytudatosságot fejezzenek ki, ne 

közvetítsenek szegregációt, és csökkentsék az egyes társadalmi csoportokra vonatkozó 

meglévő előítéleteket.  
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Gazdasági hatások 

A projekt megvalósulása a társadalmi szinten a jobb életminőség kialakítását célozza. A 

dévaványai polgárok jelen helyzetben a hivatalos és mindennapi ügyeinek intézése során a 

város több pontján lévő intézményeket, kereskedelmi egységet kell felkeresnie. A tervezett 

fejlesztéssel annak infrastrukturális, környezeti feltételei jelentősen javulnak majd, amely 

további előnyt jelent a lakosok, a vállalkozások számára. Ez a pozitív változás javíthatja a 

meglévő vállalkozások versenyképességét a kistérségben és országosan is, a 

kiépülő/betelepülő vállalkozások következtében növekvő munkaerőigény pedig jelentősen 

javítja a kistérségben magas munkanélküliségi arányt.  

 

A lakossági szolgáltatások elérhetősége javul az egységes szerkezet és akadálymentesítések 

folytán. Mindemellett erősödhet a város térségi, megyei szerepköre, csökken a lakossági és 

területi szegregáció. 

A gazdasági funkció megvalósításával a minőségi szolgáltatási/kereskedelmi funkciók 

erősíthetőek, a városrész gazdasági jelentősége növelhető. Az akcióterületről befolyt bérleti 

díjak megnövekednek, ennek visszaforgatásával további fejlesztések támogathatók. 

 

A projektterületen a fenntartási időszak végéig várhatóan a gazdasági aktivitás jelentősen 

megváltozik. Mivel az akcióterület vonzereje az egységes városkép megteremtésével 

jelentősen megnő, így a meglévő szolgáltatók bevétele is nő, ezáltal jelentős, a helyi 

iparűzési adóból származó bevétel növekedés várható. A felújítások következtében a 

lakossági és üzleti ingatlanárak növekedése prognosztizálható. 

A tervezett fejlesztések megvalósulása a fent összefoglalt lehetőségekkel a település 

működését gördülékenyebbé teszi, a város fejlődését a gazdaság élénkítése útján támogatja. 

A megvalósuló fejlesztés által új, hasznos és uniós követelményeket is maximálisan kielégítő 

minőséggel bíró multifunkciós létesítmény jön létre. 

A beruházások hosszú távon hozzájárulnak a lakosság népesség fogyásának megállításához, 

segítik a fiatalok helyben tartását, munkalehetőségeket teremtve. 

 

Környezeti hatások 

A zöldfelületek megújítása, a közterületek rekonstrukciója környezetbarát elvek mentén 

valósul meg, a város zöldterületeinek terhelése csökken. Az akcióterületen a térségnek 

megfelelő növénytársulások kerülnek telepítésre.  

 

A projekt tárgya környezeti hatástanulmány elkészítését nem igényli. A fejlesztés 

megvalósulása, annak eredménye nem okoz az akcióterület környezetében különösebb 

károsodást. Az építési, felújítási munkálatok során keletkező kisebb mértékű ártalmak 

elkerülhetetlenek, azonban nem idéznek elő károsodást és nem maradandóak.  

Dévaványa Város Önkormányzata különös figyelmet fordít a hulladékkezelésre. A projekt 

megvalósulásával az akcióterület kármentesítését (pl. törmelékek összegyűjtése és 

elszállítása) a kivitelező végzi el, melynek felügyeletét, szerződésszerű megvalósítását az 

Önkormányzat fokozott figyelemmel ellenőrzi és felügyeli a fejlesztési folyamat egészét 

átölelően.  



135 

 

 

Az akcióterületi zöldfelületek állapota megújításra szorul. Állapotuk és kialakításuk miatt 

jelenleg kevéssé tudják a lakosok kikapcsolódását biztosítani és közösségi rendezvények 

helyszínéül szolgálni. Az akcióterületen vannak épített és természeti értékek, amelyek a 

fejlesztések által közvetlenül vagy közvetve érintettek.  

Az akcióterületen környezetszennyezést okozó jogsértő tevékenység nem folyik. 
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29. táblázat: A beavatkozás hatásainak elemzése 

 HATÁSOK MUTATÓK 

(nem OP indikátorok, hanem a projektgazda 
által megnevezett mutató) 

 AKCIÓTERÜLETEN EGÉSZ VÁROSBAN és 

TÉRSÉGÉBEN 

Mutató 

megnevezése 

Mért. 

egys. 

Vállalt 

célérték 

Társadalmi      

Esélyegyenlőségi hatások 

- mozgáskorlátozottak 

A fejlesztés eredményeként az 

érintett projektelemeknél 
(ingatlanokon) 

mozgáskorlátozottak számára 

kiépített parkoló valósul meg 

Városi szinten elérhetőbbé válnak 
a szolgáltatások a 

mozgáskorlátozottak számára 

kijelölt 

mozgáskorlátozott 
parkolók 

száma/megvalósulási 

terv 

db 1 

Akadálymentesítés 

A fejlesztés eredményeként 

megvalósul az érintett 

projektelemeknél a 
(Kereskedelmi/szolgáltató tér – 

IRODA (Árpád utca) 
mozgáskorlátozottak számára az 

akadálymentes közlekedés 

Városi szinten elérhetőbbé válnak 
a szolgáltatások a mozgásában 

korlátozottak számára 

akadálymentes rámpa 

kiépítése 
száma/megvalósulási 

terv  

db 1 

Hátrányos helyzetű 
csoportok bevonása a 

projektbe 

A fenntartási időszak alatt a 
közhasznú munkavállalók 

foglalkoztatása történik 

Városi szinten fenntartott a 

foglalkoztatásuk 

projekt fenntartásba 
bevont 

közfoglalkoztatottak 
száma 

fő 10 

Gazdasági hatások      

Regionális gazdasági 

pozíció 

Az új épületben, a szolgáltató 
tér - IRODA kialakításával a 

minőségi szolgáltatási funkciók 

erősítésre kerülnek, a városrész 
gazdasági jelentősége 

növelhető, fenntarthatóvá válik. 

Erősödik a gazdasági pozíció 

városi szinten 

szolgáltató/kereskedelmi 

egységek felújítása 
db 1 

Önkormányzat bevételei 

Bevételt generáló elemek 

megújítása és hosszú távú 
működtetése 

Hosszú távon biztosítottá válik az 
önkormányzat ezen bevételi 

forrása magasabb műszaki 
színvonalú infrastruktúrai 

háttérrel  

szolgáltató/ 

kereskedelmi egységek 
db 1 
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 HATÁSOK MUTATÓK 
(nem OP indikátorok, hanem a projektgazda 

által megnevezett mutató) 

 AKCIÓTERÜLETEN EGÉSZ VÁROSBAN és 
TÉRSÉGÉBEN 

Mutató 
megnevezése 

Mért. 
egys. 

Vállalt 
célérték 

Önkormányzati vagyon 

értéknövekedése 

beruházások eredményeként 
felértékelődik az önkormányzati 

ingatlanvagyon  

 

Önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok értékének 
növekedése: 

a fejlesztésbe vont 
terület nyilvántartás 

szerinti átlag értékének 

növekedése  

% 5 

Munkanélküliség 
(társadalmi hatásokkal 

együtt) 

A gazdasági funkciók 

megerősödését eredményező 

épület és területek megújítása 
társadalmi hatásként bíró, a 

szolgáltatási feltételek 
javításával a helyi kistermelők 

piacra jutását segíti elő 

Helyi szolgáltatókkal való 
kapcsolat 

 

piacra jutást elősegítő 

feltételek javítása = 
fedett elárusítóhelyek 

létesítése 

db 1 

Környezeti hatások      

Környezeti minőség, 

különös tekintettel: 

talajszennyeződések 
kármentesítése és 

hasznosítása, a 
szennyezettségi állapot 

csökkentése 

Az egyes fejlesztési elemek 

kivitelezésénél meghatározott, a 

környezetterhelés csökkentése 
érdekében környezeti 

szempontokat alkalmazó 
megvalósítás alkalmazása 

 

Környezeti szempontok 
alkalmazása az eszközök, 

szolgáltatások beszerzésénél 

környezeti szempontokat 
alkalmazó kivitelezés a 

megvalósítás során 

db 1 

Közlekedési rendszer / 
forgalom stb. 

A fejlesztéssel érintett területen 
bekövetkező balesetek 

számának csökkenése.  
Balesetmentes közlekedési 

felületek kialakítása  

Közlekedésbiztonsági 

ismeretterjesztő kampány, a 
kialakított közlekedési felületek 

megismertetése a közlekedőkkel. 

ismeretterjesztő 
rendezvény,  közlekedési 

szabályokról általános 
iskolásoknak, 

óvodásoknak 

db 1 

CO2 kibocsátás 
Energiatakarékos világítási 
rendszer kiépítésével, csökken a 

széndioxid kibocsájtás 

Városi szinten energiaköltség 

megtakarítást eredményez 

Led típusú lámpatestek 
beépítése/megvalósulási 

terv 

db 20 

Zöldfelület nagysága 
Élhető zöld környezet alakul ki, 
amely a városrész 

népszerűsítéséhez továbbá 

A parkosítás, a zöldfelületek 
megújítása, zöldfelület növelése 

hozzájárul a város lakosainak és 

rehabilitált zöldfelület 
nagysága/megvalósulási 

terv 

ha 0,2  
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 HATÁSOK MUTATÓK 
(nem OP indikátorok, hanem a projektgazda 

által megnevezett mutató) 

 AKCIÓTERÜLETEN EGÉSZ VÁROSBAN és 
TÉRSÉGÉBEN 

Mutató 
megnevezése 

Mért. 
egys. 

Vállalt 
célérték 

pozitív megítéléséhez is 
hozzájárul. 

az idelátogató turistáknak a 
kikapcsolódásához, illetve 

pihenéséhez.  

Zöldhulladék 

újrahasznosítás 

Az akcióterületen zöldhulladék 
kezelési, hasznosítási akciók 

szervezése 

A városban zöldhulladék gyűjtési 

akciók szervezése 

zöldhulladék hasznosítási 
tájékoztatók közzététele 

évenként 

db 1 

Érintett épületek 
energetikai jellemzői 

Felújított épület, amely jobb 

energetikai jellemzőkkel  
rendelkezik  

Az energetikailag is fejlesztett 
önkormányzati tulajdonú épület 

fenntarthatóbbá válik, az 
energiaköltségek csökkenését 

eredményezi a tulajdonosnál 

energetikai tanúsítvány db 1 
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2.8.3 Eredményesség 

30. táblázat: Indikátorok 

TOP 

kiemelt 
indikátorok 

 

TOP 

célé
rték 

Váro

si 
célé

rték 

A 

kérelmező 
vállalása/c

élértéke a 
tervezett 

fejlesztés 

kapcsán 

Eléré

s 
időpo

ntja 

Fenntartási időszak éves 

indikátor célértékei 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

Integrált 

városfejles
ztési 

stratégiákb

a bevont 
területek 

lakossága 

szemé
ly 

0 0 7747 
2021.
01.31 

7747 
7747 7747 7747 7747 

Bel- és 
csapadék-

vízvédelmi 
létesítmén

yek hossza 

m 0 0 153,7240 
2021.

01.31 

153,

7240 

153,

7240 

153,

7240 

153,

7240 

153,

7240 

Városi 
területeken 

épített 
vagy 

renovált 

köz- vagy 
kereskedel

mi 
épületek 

m2 0 0 1.403,75 
2021.
01.31 

1.40

3,75 

1.40

3,75 

1.40

3,75 

1.40

3,75 

1.40

3,75 

Megújult 

vagy 
újonnan 

kialakított 
zöldfelület 

nagysága 

m2 0 0 2.013,43 
2021.

01.31 

2.01

3,43 

2.01

3,43 

2.01

3,43 

2.01

3,43 

2.01

3,43 

A 
rehabilitált 

talaj össz. 

kiterjedése 

ha 0 0 0,4251 
2021.

01.31 

0,42

51 

0,42

51 

0,42

51 

0,42

51 

0,42

51 

Városfejles

ztés: Városi 
területeken 

létrehozott 

vagy 
helyreállíto

tt nyitott 
terek 

m2 0 0 459,04 
2021.

01.31 

459,

04 

459,

04 

459,

04 

459,

04 

459,

04 

Kialakított 

új, 
forgalomcs

illapított 

övezetek 
száma 

db - - - - 
- - - - - 
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Kialakított 

kerékpárfo
rgalmi 

létesítmén
yek hossza 

km - - - - 
- - - - - 

Közutak: A 

felújított 
vagy 

korszerűsít
ett utak 

teljes 

hossza 

km - - - - 
- - - - - 

Üvegházha

tást okozó 

gázok 
csökkentés

e: az 
üvegházhat

ású gázok 
becsült 

éves 

csökkentés
e 

 

tonna 
CO2 

egyen
érték 

- - - - 
- - - - - 

 

Mérföldkőhöz rendelt indikátorok: 

30-1. táblázat: számszerűsíthető eredmények 

Mérföld
kő 

sorszám

a 

Eredmén
y 

megneve

zése 

Eredmény leírása 

Eredmén

y 
számsze

rűsíthető 
célérték

e 

Eredmény 

számszer
űsíthető 

célértéké
nek 

mértékeg
ysége 

Az eredmény 
nem 

számszerűsíth
ető, egyéb 

tulajdonsága 

9. Projekt 

tartalmi 
és fizikai 

előkészíté

se 

Az első mérföldkő alatt 

megszületnek az engedélyezési 
és kivitelezési 

tervdokumentációk, 

beszerezzük az építési 
engedélyt. Elkészül az 

akadálymentesítési 
tervdokumentáció, az ITS, és a 

Megvalósíthatósági 
Tanulmány, 

Rendezvénynaptár. 

Kiválasztásra kerülnek a 
tervező, a tanulmánykészítő, a 

műszaki ellenőr, a 
közbeszerzési eljárást 

lefolytató, a nyilvánosságot 

9 db A fizikai 

munkálatokhoz 
szükséges 

minden 

előkészítő 
tevékenység, 

egyeztetés, 
szerződéskötés, 

tárgyalás, 
felmérés 

megtörténik. 



141 

 

biztosító és a 
projektmenedzsment 

tevékenységet ellátó 
szervezetek. Megtörténik a 

kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás 
lefolytatása. 

5 A 
kivitelezés 

100%-os 

készültség
i fokának 

elérése 

A kivitelezés 100%-os 
készültségi szintjének elérése, 

eszközbeszerzés lebonyolítása, 

melynek igazolására szolgál a 
műszaki ellenőri jelentés, 

számlarészletező és a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

Lezajlanak a 

rendezvénynaptár szerinti 
„soft” elemek, melynek 

igazolására szolgálnak a 
fotódokumentációk, jelenléti 

ívek. 

4 db A projekt fizikai 
kivitelezésének 

befejezése 

6 A projekt 
zárása 

További vállalt „soft” 
tevékenység lebonyolítása, 

melynek igazolására szolgálnak 
a fotódokumentáció, jelenléti 

ív. 

2 db A lakosság 
szemléletformál

ása, a projekt 
teljes zárása. 

 

2.8.3.1 Egyéb mérésre kerülő számszerűsíthető eredmények 

30-2. táblázat: számszerűsíthető eredmények 2 

Mutató neve Mérték-egység 

Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése 0 km 

Kialakított kerékpársáv hossza 0 km 

Kialakított közút melletti egyirányú vagy kétirányú kerékpárút 

hossza 

0 km 

Kialakított elválasztott gyalog- és kerékpárút hossza 0 km 

Kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút hossza 

 

0,………. km 

Kialakított nyitott kerékpársáv hossza 0 km 

Kerékpáros nyom jelzésével kialakított új hálózati elem hossza 0,………… km 

Széles forgalmi sáv kialakítása   
 

0 km 

Autóbuszsáv kerékpáros forgalom részére történő kijelölésére km 

Csillapított forgalmú területeken kijelölt kerékpáros útvonal 

hossza 

0,………….. km 
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Egyirányú forgalmú utca megnyitása és kijelölése kétirányú 

kerékpáros forgalom számára 

0 km 

Részlegesen vagy teljesen burkolt, kerékpározás céljára 

kijelölt útpadka 

0 km 

Kisforgalmú utca kijelölése kerékpáros útvonalként 0 km 

Párhuzamos szervizút használata kerékpáros útvonalként 0 km 

Árvédelmi töltésen vezetett kerékpárforgalmi létesítmény 

kiépítése 

0 km 

Erdészeti üzemi út használata kerékpáros útvonalként 0 km 

Gyalogos-kerékpáros övezet használata kerékpáros 

útvonalként 

0 km 

Átépített, korszerűsített, felújított buszöböl száma 0 db 

Felújított, kiépített, áthelyezett buszfordulók száma 0 db 

Kiépített vagy felújított váróhelységek száma 0 db 

Kialakított kerékpárparkolói férőhely 10 db 

Kiépített utak hossza 0 km 

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 0,…………….. km 

Felújított P+R parkolók száma  0 db 

Létrehozott új P+R parkolók száma  0 db 
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3. MELLÉKLETEK 

Felhasznált dokumentumok jegyzéke  
 
• Dévaványa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Egyeztetési változat 
• TOP-2.1.1-16_Felhívas 
• Támogatási Kérelem (Adatlap) TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 
• Támogatási szerződés TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003 
• Támogatási szerződés módosítása, IKT-2017-604-I1-00004826/0003 
• Dévaványa HÉSZ 2013. 11. 29. 
• A projekt kiviteli tervdokumentációja•  
• Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 
• A Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete  
• A Bizottság (EU) 2015/207/EU végrehajtási rendelete 
• Állami támogatásokra vonatkozó szabályozás 
• Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020 (továbbiakban: EU Útmutató (2014-2020)) 
• Guidance Manual for Cost Benefit Analysis (CBAs), Appraisal in Malta May 2013 
• Implementation Guidance 2014-2020 Operations generating net revenues, Version 2 

– 24/03/2014 
• Note for the attention of DG REGIO Geographical Heads of Unit (European 

Commission) Treatment of VAT in the major project application 
• Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György: Közmunka, segélyezés, elsődleges és 

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


