
Dévaványa Város 

 

ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STATÉGIÁJA 
CÉLRENDSZERE 

 
Szakértői javaslat és vitaanyag a 2018. december 4-én tartandó munkacsoport megbeszélések résztvevői 

számára  
 

Dévaványa felülvizsgált településfejlesztési koncepciójának célrendszere a korábbi városfejlesztési 
dokumentumok felülvizsgálatával, az országos (nemzeti) és a megyei hosszú és középtávú 
területfejlesztési célkitűzése ismeretében, a releváns hazai stratégiákban rögzített célok és irányok 
figyelembevételével kerül meghatározásra (a partnerségi tervben meghatározott 
munkacsoportokban). 
 
Dévaványán is elsődleges szempont a fejlesztési források felhasználásában mind a tervezés, mind a 
végrehajtás szintjén, hogy a támogatásból megvalósított fejlesztések közösségi szinten jelentkező 
hasznokat eredményezzenek, a támogatás mértékének megfelelő arányban. A fejlesztésekkel 
összefüggő tervezésben és végrehajtásban érvényesíteni kell a partnerséget, és lehetőség szerint a 
közösségi részvételt.  
 
A fejlesztés szakmai alapelvei – fentiek miatt - megegyeznek az országosan meghatározott 
prioritásokkal: 
 

 A foglalkoztatás javításához való hozzájárulás: A fejlesztési források felhasználása során 
elsődleges szempont, hogy a támogatások a foglalkoztatás növelését, de legalább szinten tartását 
eredményezzék. 

 

 A természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának, fő 
értékeinek megőrzése, javítása. A fejlesztési források felhasználása nem eredményezheti a 
környezet állapotának, a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások mennyiségének vagy 
minőségének romlását, azok megőrzését minden fejlesztés esetében biztosítani szükséges, a 
környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok betartásával. A gazdaságosan előállítható és 
kitermelhető hazai erőforrások óvó felhasználása szükséges. 

 

 A megtermelt értékek hasznosítása a helyi közösség javára. A fejlesztési források 
felhasználásával a támogatások révén előállított értékeknek a lehető legnagyobb mértékben a 
helyi és nemzeti közösség javára kell hasznosulnia. 

 
Az Országgyűlés 1/2014.(I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK).  
 
Az OFTK megfogalmazása Békés megye vonatkozásában is releváns célkitűzés, mely szerint a 
„gazdaság megújulásával, az elérhetőség és a közlekedési kapcsolatrendszer javulásával, valamint a 
hatékony és célirányos térségi beavatkozásokkal az ország területi különbségei nem nőnek tovább. A 
versenyképesen fejlődő térségek, városok hálózata az eddig leszakadó térségeket ismét bekapcsolja 
az ország vérkeringésébe”. 

 

Az OFTK szerint Békés megyének 2030-ra el kell érnie, hogy értékeinek megtartásával, 
alkotó-, innovatív megújításával Magyarország élelmiszergazdaságának motorja, 
fenntartható mintatérsége, a hazai megújuló agrárium szervező ereje legyen. 

 
Békés megye fejlesztési irányait az OFTK az alábbiak szerint határozza meg: 



 

 Az infrastruktúra fejlesztése: a megközelíthetőség és a logisztikai feltételek 
javításával, térségi kohézió erősítésével, minőségi környezet kialakítása mellett.  

 Gazdaság- és vidékfejlesztés: munkahelyteremtés ösztönzésével a hozzáadott érték 
növelése, hungarikumok támogatása, környezetkímélő energiatermelés, valamint az 
öko-, horgász-, vadász-, kerékpár- és egészségturizmus fejlesztése.  

 Társadalmi megújulás: a szakképzés gazdasági igényekhez alakításával, a civil 
együttműködések erősítésével és a helyi kulturális értékek megőrzésével.  

 Környezeti fenntarthatóság segítése az épített és természeti környezet védelme, a 
környezetbarát hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás fejlesztése és a megújuló 
energiákra épülő termelés és fogyasztás támogatása által.  

 Határon átnyúló együttműködések segítése a gazdaságfejlesztés támogatásával, 
együttműködési programok szervezésével és helyi termékekre épülő piac 
beindításával.  

 
A jóváhagyott országos fejlesztési dokumentumok figyelembevételével kerültek 
meghatározásra (Békés megye területfejlesztési koncepciójában) a megye és térségei 
fejlesztésének 2030-ig szóló átfogó céljai, amelyek:  

 a megyében élők életkörülményeinek javítása,  

 a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése, 

 a foglalkoztatás javítása. 
 
Fentiek figyelembevételével kerültek meghatározásra Békés megye (2020-ig szóló) fejlesztésének 
stratégiai céljai is: 

 térség specifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein; 

 versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés; 

 társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális települései között; 

 természeti- és épített értékek megóvása, innovatív hasznosítása. 

 

A megye fejlesztésének átfogó- és stratégiai céljai egymásra épülő koherens-, multiplikatív rendszert 
alkotnak. E célkitűzések egyaránt szolgálják a Dévaványa fejlesztését, mint a megye más városias és 
vidéki térségeiét. A fejlesztési koncepcióban előirányzott fejlesztések eredményeként a megye 
fejlettségét jellemző indikátorok 2020-re jelentősen javulnak: 

 demográfia vonatkozásában: a lakónépesség csökkenése és öregedése megáll, a megye 
népesség megtartó képessége erősödik; 

 gazdasági aktivitás vonatkozásában: az aktivitás nő, ezzel egyidejűleg bővül a 
foglalkoztatottság, a munkanélküliségi ráta tartósan 10 % alá csökken; a foglalkoztatottság 
javulását segíti a helyi gazdaság igényeivel konform szakképzés; 

 gazdaság szerkezete vonatkozásában: a XXI. század követelményeivel konform módon Békés 
megye a hazai agrárium meghatározó térsége lesz, az integrált élelmiszergazdasági 
vállalkozások hozzáadott értéke a jelenlegi érték duplájára nő; jól működő szabad vállalkozási 
zónák a gazdaság fejlődésének motorjaivá válnak a békési, mezőkovácsházi, sarkadi és 
szeghalmi térségekben. 



 az alacsony végzettségűek foglalkoztatását szociális integrációk biztosítják; jelentős 
foglalkoztatást és hozzáadott értéket biztosít a megye innovatív energiaforrás hasznosító 
hálózata, valamint az egészségturisztikai ágazata. 

 műszaki infrastruktúra vonatkozásában: a megye térségeinek elérhetősége az M44-es út 
átadásával jelentősen javul; a határ menti települések térségi integrációját négy új közúti 
átkelő segíti. 

 megye térstruktúrája javul: a megyét kiegyensúlyozott foglalkoztatási szint jellemzi. 

Mivel fenti országos és megyei célkitűzések a dévaványai városfejlesztés hosszú távú céljait is 
szolgálják, ezért a városi fejlesztési célkitűzések az országos és megyei célokhoz illeszkedően a város 
sajátosságai figyelembe vételével bővítik és specifikálják ezt a célrendszert. 
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bELVÁROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC 1. Gazdasági 
teljesítmény 
növelése és a 

versenyképesség 
javítása 

(mezőgazdaság, ipar, 
szolgáltatások) 

 

TC 2. 

Településfejlesztés 
városi életminőség 

kialakítása 
 

TC 3. Társadalmi 
szolgáltatások 

fejlesztése 

TC 4. Ökológiai 
fenntarthatóság 

erősítése, 

klímaváltozás 
elleni küzdelem 

 

TEMATIKUS CÉLOK 

Belváros 

VÁROSKÖZPO
NT 

AKCIÓTERÜLE
T 

Cél: korszerű és 
színvonalas 

infrastruktúra, 
oktatás, művelődés, 

egészségügy 
biztosítása a 

lakosság számára a 
szolgáltatási 

funkciók 
bővítésével, és így 
a város imázsának 

növelése. 

 

Óváros 
(belvárostól 
keletre eső 
óvárosias 
övezet): 

Cél: Korszerű 
életszínvonal 
biztosítása a 

hagyományos 
építészeti stílus 

megőrzése 
mellett 

 

Belvárostól 
nyugatra fekvő 

övezet: 
Sport és rekreációs 

terület 

AKCIÓTERÜLET 

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

Cél: sportolási, 
szabadidős, kulturális 
lehetőségek és 
különböző 
szolgáltatások 
biztosítása által javul a 
lakosság egészségi 
állapota, nő a város 
foglalkoztatottsága, 
idegenforgalma és 
versenyképessége 

 

Északi 
városrész: 
Iparterületek 

IPARI 
AKCIÓTER

ÜLET 

 
Cél: fejlődő 

vállalkozói szféra 
megteremtése, az 

város ipari 
funkciójának 

koncentráltfejlesz
tése 

Nyugati 
városrész: 
 

Cél: Korszerű 
infrastruktúra és 

színvonalas 
életkörülmények 

biztosítása 

SPECIFIKUS CÉLOK 

ÁTFOGÓ CÉL 
„A lakosság számára jobb életminőség, kedvezőbb egészségügyi környezet, valamint fenntartható 

gazdasági fejlődés biztosítása a természetvédelmi értékek figyelembevételével. A város sajátos 
térségi centrummá fejlődik.” 

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

 

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

3. A gazdasági-, társadalmi 
és ökológiai fenntarthatóság 
biztosítása 
 



DÉVAVÁNYA FEJLESZTÉSÉNEK CÉLRENDSZERE 

(javaslat) 

Alapcél:  

 

„A lakosság számára jobb életminőség, kedvezőbb egészségügyi környezet, valamint fenntartható 
gazdasági fejlődés biztosítása a természetvédelmi értékek figyelembevételével. A város sajátos 
térségi centrummá fejlődik.” 

 
 

1) Város jövőképének megfogalmazása/körülírása egy-két mondatban. 

 
Dévaványa város Településfejlesztési Koncepciójában meghatározott jövőkép a következő:  
 
Társadalmi jövőkép  

 Dévaványa népességét megtartani képes, a fiatal népesség számára is vonzó élettér, 
ahol az itt élők képzettségének megfelelő munkalehetőség, a családok jó színvonalú 
megélhetése, ellátási és szolgáltatási feltételei és tartalmas kikapcsolódási, sportolási, 
szórakozási és művelődési lehetősége egyaránt biztosított.  

 Oktatási, egészségügyi és intézményi alközpont, a megye és egyes szegmensekben a 
tágabb térségre kiterjedő ellátási szerepkörökkel.  

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

 
Gazdasági jövőkép  

 A helyben fellelhető szaktudásra és elhivatottságra alapozva, a párhuzamosan 
megvalósuló, a város elérhetőségét javító fejlesztéseknek köszönhető növekvő 
tőkevonzó képesség eredményeképp a város gazdasági központi szerepköre jelentős 
mértékben emelkedik.  

 Az infrastrukturálisan előkészített, jó területi és műszaki adottságokkal rendelkező 
barnamezőit újrahasznosító gazdaságpolitika nyomán a város gazdasága újabb 
jelentős terület igénybevétel nélkül növeli gazdasági teljesítményét.  

 Gazdaságának erősségét az itt megtalálható iparágak hosszú múltra történő 
visszatekintése adja, ami a város gazdasági, ezen felül üzemeltetési, fenntartási 
stabilitásának biztos alapjait is megteremti. 

 Bővülő és differenciált programkínálatának köszönhetően lényegesen nő a városban 
eltöltött vendégéjszakák száma. 

Környezeti jövőkép  

 A környezeti elemek állapota stabilan kedvező, a szennyező források, és az értékeket 
veszélyeztető hatások mérséklése, kiiktatása nyomán a város természeti értékeinek 
megőrzése biztosított.  

 A kiterjedt közigazgatási területen fellelhető egyedi tájképi értékek védelem alá 
helyezése megtörténik, biztosítva ezzel az alföldi táj eredeti arculatának és 
hasznosításának megmaradását.  

 A tájhasználatban a megélhetést és jövedelemtermelést valamint a megőrzést 
egyaránt lehetővé tevő tájgazdálkodási módok válnak uralkodóvá.  



 A városi zöldfelületek száma és nagysága nő, és amellett, hogy ezáltal a közösségi 
terek száma is nő, a városi térszerkezet is kedvezőbb és a városi klímaadottságok is 
javulnak.  

 A vízpartok, vizes élőhelyek és maguk a víztestek, a felszíni és a felszín alatti 
vízkészletek mennyiségi és vízminőségi kedvező állapotának megőrzése 
megnyugtatóan biztosított.  

 A város épített öröksége folyamatos állagmegóvása, bemutatása biztosított. Ez a 
tevékenység olyan városmarketinggel egészül ki, amely az országosan kevésbé 
középpontban lévő kulturális és építészeti örökség idegenforgalmi vonzerővé válását 
segíti elő.  

 
A város hosszú távú jövőképe egy társadalmilag, gazdaságilag, környezeti értelemben és 
térszerkezetében kiegyensúlyozottan fejlődő város képét vetíti előre, amely képes 
megállítani a születésszámból és elvándorlásból fakadó népességcsökkenést. Az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia is ezt a fő célt szolgálja a 2014-2020-as időszak 
vonatkozásában.  
Sem a célrendszer, sem a későbbiekben kifejtendő beavatkozások nem kizárólag a város 
önkormányzatának stratégiai fejlesztési irányait tartalmazzák, hanem integrálni kívánják a 
város (és környékének) fejlesztésében érdekelt és részt vevő egyéb szereplők 
(magánvállalkozások, civil szervezetek, állami intézmények) fejlesztési törekvéseit.  
 
 
 

Stratégiai célok: 

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

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

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

A stratégiai célok megvalósítását szolgáló speciális célok, fejlesztési irányok 

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

népességvonzó képességének javítása - infrastrukturális feltételek biztosítása  

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

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

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

vállalkozási ismeretek fejlesztésével, az innovációs készség javításával, a termelés, a 
feldolgozás és az értékesítés összehangolt integrált fejlesztésével, újmódszerek 
alkalmazásával, a hozzáadott érték növelésével, valamint a szövetkezésben meglévő 
lehetőségek kihasználásával annak érdekében, hogy a gazdálkodás haszna mind teljesebben 
szolgálja az itt gazdálkodók és az itt élők megélhetését, a térség fejlődését. 

1.4. Speciális képzési és továbbképzési formák széleskörű alkalmazásával fenntartani az 
agrárgazdaság megújításához szükséges szakértelmet.  

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



1.6. Befektetés ösztönzés – a külső működőtőke bevonása a városi gazdaság bővítése, strukturális 
átalakítása, a barnamezős területek újrahasznosítása érdekében. 

1.6.1. A turizmus további fejlesztése (a vendéglátás, a szálláshely- és szabadidős szolgáltatások 
területén, valamint a horgász-, vadász-, kerékpár- és egészségturizmus fejlesztése). 

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

1.8. A marketingstratégiában megfogalmazottak megvalósítása, nyitottság és együttműködés a 
város térségi pozícióinak erősítése érdekében. 

1.9. A város és térsége közúti elérhetősége javítása. 
1.10. A város belső közlekedésének fejlesztése. 
1.10.1. A helyi munkahelyek elérhetőségének – többek között az iparterület – elérhetőségének 

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

helykiválasztás tudatos irányítása, differenciált területi kínálat biztosítása a gazdaság 
fejlesztésére. 

1.11.1. az élelmiszergazdaság fejlesztésének szolgálatában a korábbi mezőgazdasági majorok 
újrahasznosításával (megközelítésük lehetőségei és infrastrukturális ellátottságuk javításával) 

1.12. A jól megközelíthető, infrastruktúrával ellátott, hasznosítható épületállománnyal bíró 
barnamezős területek újrahasznosításának elősegítése. 

1.12.1. A területi kínálat piacra juttatása. 
1.12.2. A lehetséges hasznosítási lehetőségek feltárása. 
1.12.3. A betelepülést segítő ösztönzők alkalmazása. 
 
 
2. A városi élet feltételeinek további javítása, az életminőség javítását szolgáló fejlesztések 

támogatása 
 
2.1.1. A városi intézmények fejlesztése.  
2.1.2. A városi népesség korstruktúrájához, sajátos igényeihez rugalmasan alkalmazkodó 

intézményhálózat fejlesztés. 
2.1.3. A városi intézményhálózat magas színvonalú működését biztosító értelmiségiek és 

alkalmazottak megbecsülése, helyben tartása a szolgáltatási színvonal megőrzése és emelése 
érdekében. 

2.1.4. A városi intézményhálózatnak helyet adó épületállomány megőrző fejlesztése - 
energiahatékonysága növelése. 

2.1.5. Az egészségügyi szakellátás fejlesztésekre alapozó egészségfejlesztés, kiemelten az 
alapellátás színvonalának és hatékonyságának javítása. 

2.1.6. A szakképzési, átképzési rendszer fejlesztésének ösztönzése, támogatása, a 
gazdaságfejlesztéssel összefüggő igények megfogalmazása. 

2.1.7. A középfokú oktatás megőrzése, a képzés minőségi fejlesztése. 
2.2. A város lakásállományának fejlesztése, a szociális bérlakásprogram keretében megindult 

fejlesztések folytatása, a lakásállomány minőségének javítása. 
2.3. A városi közterületek további fejlesztése, rendezése, a belvárosi térek (újra) hasznosítására 

kidolgozott komplex stratégia megvalósításának folytatása. 
2.4. A zöldfelületek fejlesztése. 
2.4.1. Az értékes zöldfelületek és a fasorok védelme és fejlesztése. 
2.4.2. A zöldterületek kiterjedésének növelése, biológiai aktivitásának és használati értékének 

növelése. 
2.4.3. A városi zöldhálózat (zöldövezet) rendszerének fejlesztése. 
2.4.4. Tájfásítás, a termőhelyi adottságok megőrzése, illetve a turisztikai potenciál bővítése javítása 

érdekében. 
2.5. A városon belüli mobilitás feltételeinek javítása. 
2.5.1. A belső úthálózat műszaki színvonalának javítása. 



2.5.2. A városi közösségi közlekedés továbbfejlesztése a belső áramlási irányok optimalizálásával, a 
munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségének javításával. 

2.5.3. A kerékpározás feltételeinek javítása az egész város területén.  
2.5.3.1. A kerékpárút hálózat teljessé tétele 
2.5.3.1.1. a szomszédos települések irányába. 
2.5.3.1.2. a turisztikai célpontok kerékpáron való megközelíthetősége érdekében.  
 
3. A gazdasági-, társadalmi és ökológiai fenntarthatóság biztosítása 
 
3.1. A helyi társadalom fejlesztése. 
3.2. A helyi társadalom sokszínűségének, a város lakossága identitástudatának, a helyi 

hagyományoknak a megőrzése. 
3.3. A város vezetése és a lakosság közötti kommunikáció fejlesztése, interaktivitás kialakítása. 
3.4. A civil szervezetek szerepének növelése a város életében. 
3.5. Az életminőség és az életszínvonal javítása az életkörülmények fejlesztésével és a 

környezettudatos és egészséges életmód elterjesztésével. 
3.5.1. A népesség elöregedési folyamatának mérséklése. Az időskorúak ellátásának javítása. 
3.5.2. A perifériák társadalmi-, környezeti konfliktusainak kezelése. 
3.5.3. A városon belül a városrészek közötti elszigetelődés, szegregáció megelőzése és a különböző 

városrészek differenciált fejlesztése. 
3.6. A társadalmi konfliktusok kezelése. 
3.6.1. Esélyegyenlőség növelése a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításával, a 

társadalmi elfogadás elősegítésével, az egyének elszigeteltségének, kiszolgáltatottságának 
csökkentésével. 

3.7. A sport és szabadidő tevékenység lehetőségeinek növelése. 
3.8. A lakosság kulturális ellátását szolgáló intézmények fejlesztése. 
3.9. Az ökológiai fenntarthatóságot szolgáló célok. 
3.9.1. Védett és védelemre tervezett területek felmérése, a védelem feltételei biztosítása. 
3.9.2. Vízbázis védelem. 
3.9.3. Levegőminőség javítása. 
3.9.4. A talaj állapotának megőrzése, javítása, a szennyezések felszámolása. 
3.9.5. A korszerű hulladékkezelés bővítése. 
 
 
A fejlesztéspolitikától elvárt eredmények 
 
(Az Európa 2020 stratégiai dokumentumban rögzített kötelezettségek figyelembevételével az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint) 
 
„Magyarország számára az elkövetkező két évtizedben a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az 
ország és térségei gazdasági teljesítményének (GDP) és a foglalkoztatás szintjének és minőségének 
jelentős növelése, melyek révén az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el.  
 
2020 időtávlatában a Nemzeti Reform Programban rögzített célértékek adják meg a 
fejlesztéspolitikától elvárt eredményeket.  
 

 A 20-64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60 %-ról legalább 75 %-ra növelése. 

 A kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8 %-ra 
növelése. 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedése a 2005. évi 
szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások 
részarányának 14,6 százalékra növelése; 10 százalékos energia megtakarítás elérése. 



 A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra 
növelése a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb 
alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentése a 18-24 éves 
népességen belül. 

 A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának csökkentése 
450.000 fővel, ez 5 százalékpontos csökkentést jelent”. 

 
 
Tematikus célok részletezése: 
 
TC 1. A gazdasági teljesítmény növelése és a versenyképesség javítása elsősorban helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva. 
TC 2. Településfejlesztés, városi életminőség kialakítása. 
TC 3. Társadalmi integráció és adaptációs-készség erősítése. 
TC 4. Ökológiai fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás elleni küzdelem. 
 
Városi szintű tematikus célok és részcélok megfogalmazása 
 

TC 1. A gazdasági teljesítmény növelése és a versenyképesség javítása elsősorban helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva 
o 1.1 A város elérhetőségét segítő alapinfrastruktúrák fejlesztése. 
o 1.2 Vállalkozási tevékenység erősítése a mezőgazdaság/élelmiszergazdaság terén. 
o 1.3 Egészségügyi potenciál fejlesztése.  
o 1.4 Potenciállal rendelkező egyéb iparágak flexibilis kiszolgálása.  

 
TC 2. Településfejlesztés, városi életminőség kialakítása 
o 2.1 Városi funkciók megtartása és erősítése . 
o 2.2 Közösségi szolgáltatások és intézményrendszer helyi igényeknek megfelelő 
fejlesztése. 

2.2.a Köznevelési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése.  
2.2.b Egészségtudatos életmód és a szükséges infrastruktúra biztosítása. 
2.2.c  A szociálisháló hatékonyságának javítása. 
2.2.d Sokszínű közösségi és kulturális életbiztosítása: Civil pontlétesítés, 

klubhelyiségek biztosítása. 
o 2.3 Helyi közlekedési rendszer modernizálása. 

 2.3.a Városi közösségi közlekedés optimalizálása.  
 2.3.b Kerékpáros hálózat fejlesztése.  
 2.3.c Belterületi úthálózat fejlesztése. 

 
TC 3. Társadalmi integráció és adaptációs-készség erősítése 

o 3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja. 
o 3.2 Leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatása. 

 
TC 4. Ökológiai fenntarthatóság erősítése, klímaváltozás elleni küzdelem 

o 4.1 Energetikai fejlesztések.  
o 4.2 Ivóvíz, csapadékvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítése.  
o 4.3 Hulladékgazdálkodás.  
o 4.4 Környezettudatos életmód elterjesztése.  

 



A tematikus célok megfogalmazása mellett, a célok végrehajtása során folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni az alábbi elvek érvényesülését:  
 

 Térségi kapcsolódások folyamatos figyelembe vétele (járási szint, környező 
városokkal való kooperáció, határon átnyúló együttműködések).  

 Barnamezős területek preferálása a zöldmezős fejlesztések helyett. 

 Hálózatfejlesztés, kommunikáció (az érintettekkel való kapcsolattartás, egyeztetések: 
az városi önkormányzatnak egyre inkább koordináló szerepe van). 

Városrészi célok megfogalmazása 

Minden városrésznek megvannak a sajátságos fejlesztési céljai a középtávú időszakot 
tekintve, amelyek a SWOT analízisből kiolvashatók. Ezen felül azonban megfogalmazhatók 
olyan városszerkezeti, térbeli város stratégiai elképzelések is, amelyek túlmutatnak az egyes 
városrészek egyedi fejlesztésénél. Ezek az átfogó stratégiai irányok a következők:  

1. Belvárosi funkciók kiterjesztése  
a. Közigazgatási funkciók kiterjesztése a Belváros barnamezős területein. 
b. Kulturális funkciók kiterjesztése, Zöld város kialakítása, belvárosi főtér 

létrehozása. 
c. Turisztikai funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra fekvő városrészre. 
d. Egészségügyi funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra fekvő városrészre. 
e. Kereskedelemi funkciók kiterjesztése a Belvárostól nyugatra eső városi 

térségre, a vasútállomásig bezárólag (Sport út menti fejlesztések).  
2. Napelempark létesítése a város belterületéhe közel fekvő északi területen. 
3. Meglévő ipari területek potenciáljának javítása (pl. Kiadható üzemcsarnokok építése 

az Ipari területen, infrastruktúrafejlesztés az Északi Iparterületen). 
4. Összefüggő rekreációs zóna létrehozása a belvárostól nyugatra eső területen. 
5. A nyugati városrész infrastrukturális fejlesztése. 

 
Ezen stratégiai elképzeléseken belül az egyes városrészek középtávú fejlesztési céljait az 
alábbiakban lehet összefoglalni: 
 

1. Belváros 

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

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

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

2. Óváros 
(belvárostól keletre 

eső óvárosias 
övezet):  

 

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

 Épített örökség védelme. 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok).  

 Zöld felületek felújítása, szépítése, véderdő telepítése. 



 Kerékpáros elérhetőség növelése kerékpárút építéssel. 
 

3. Belvárostól nyugatra 
fekvő övezet: 

Sport és rekreációs 
terület 

AKCIÓTERÜLET 

 (sportcsarnok, 
kereskedelmi 

egységek, 
egészségügyi, 

közcélú 
szolgáltatások, 

irodák) 
 

 Összefüggő rekreációs és kulturális zóna kialakítása. 

 Városi sportcsarnok létesítése. 

 Épített örökség védelme.  

 Turisztikai potenciál erősítése: attrakciók kialakítása. 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok).  

 Vasúti revitalizációs program végrehajtása, a várossal való 
kapcsolatok erősítése. 

 Zöld felületek felújítása, szépítése. 
 

4. Északi 
városrész:Iparterületek 

IPARI 
AKCIÓTERÜLET 

 
Cél: fejlődő vállalkozói 
szféra megteremtése, 

az város ipari 
funkciójának 

koncentráltfejlesztése 
 

 Északi iparterület infrastruktúrájának fejlesztése újabb 
beruházások befogadása érdekében.  

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

 Köz- és magánszolgáltatásokkal való ellátás javítása. 

  Utcakép javítása (járdák, burkolatok). 

 Intermodalitásra épülő iparterületek kialakítása (közlekedési 
csomópont függvényében). 

 Kerékpáros (elsősorban hivatásforgalmi) elérhetőség 
biztosítása. 

5. Nyugati városrész: 
 

 Társadalmi leszakadás megelőzése.  

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

 Szabadidős és rekreációs célú zöld felületek kialakítása.  

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

 Tömegközlekedési szolgáltatások elérhetőségének javítása. 

 Utcakép javítása (járdák, burkolatok). 

 Kerékpáros elérhetőség javítása (déli-keleti részen). 

 Kereskedelmi- és közszolgáltatásokkal való ellátottság 
javítása. 
 

Külterület  A külterületek infrastruktúrával való ellátottságának javítása.  

 A tanyasi, mezőgazdasági tevékenység jövedelmezőségének 
javítása. 

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

 Környezet- és természeti értékek védelme. 
 



 
 



A településfejlesztési akciók összehangolt rendszere 

Tematikus 
célok  

Részcélok (beavatkozási 
projektcsomagok 
tematikája) 

Kulcsprojektek (a beavatkozási projektcsomagok legfontosabb 
elemei) 

Kapcsolódó EU célkitűzés és 
beruházási prioritás 

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

1.1 A város 
elérhetőségét segítő 
alapinfrastruktúrák 
fejlesztése 

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

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

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

Fenntartható 
közlekedés/szállítás (7b),  

1.2 Vállalkozási 
tevékenység erősítése a 
feldolgozóipar/mezőgazd
aság/élelmiszergazdaság 
terén  

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

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

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

1.3 Egészségügyi és 
turisztikai potenciál 
fejlesztése  

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

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

3. Sportturisztikai fejlesztések (felelős: városi önkormányzat, 
forrás: kormányzat) 

4. Fürdő továbbfejlesztés (felelős: városi önkormányzat, forrás: 
TOP, MVP) 

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

1.4 Potenciállal 
rendelkező egyéb 
iparágak flexibilis 

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

2. Inkubációs tevékenység feltételeinek megteremtése (felelős: 

Kutatás és innováció (1b) Kis- és 
középvállalatok 
versenyképessége (3c, d, e), 



kiszolgálása  városi önkormányzat, forrás: TOP, egyéb OP) 
3. Közvetítés a gazdaságfejlesztés háttérszolgáltatásai 

irányában (pl. szakképzés, pénzügyi szolgáltatások, piacra 
jutás) (felelős: városi önkormányzat, forrás: TOP, EFOP) 

Információs és kommunikációs 
technológiák (2d), 
Foglalkoztatás és munkaerő 
mobilitás (8a), Oktatás (10d), 
Hatékony közszolgáltatás (11c) 

TC 2. Vonzó 
városi 
életminőség 
kialakítása 

2.1 Városi funkciók 
megtartása és erősítése  

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

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

2.2 
Közösség
i 
szolgálta
tások és 
intézmén
yrendsze
r helyi 
igényekn
ek 
megfelel
ő 
fejlesztés
e 

2.2.a 
Köznevelési  
szolgáltatáso
k és 
infrastruktúr
a fejlesztése  

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

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

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

2.2.b 
Egészségtuda
tos életmód 
és a 
szükséges 
infrastruktúr
a biztosítása 

1. Központi orvosi rendelők felújítása (felelős: városi 
önkormányzat, forrás: kormányzati) 

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

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

Hatékony közszolgáltatás (11a) 

2.2.c A 
szociális háló 
hatékonyság
ának javítása 

1. Bölcsődei férőhelybővítés (felelős: városi önkormányzat, 
forrás: TOP) 

2. Bérlakás állomány növelése (felelős: városi önkormányzat, 
forrás: önkormányzati és kormányzati forrás) 

3. Szociális ellátó intézmény teljes rekonstrukciója (felelős: 

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



önkormányzat, forrás: TOP, kormányzat) 

2.2.d 
Sokszínű 
közösségi és 
kulturális élet 
biztosítása 

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

2. Belváros rehabilitáció: civil pont és új rendezvényterem 
kialakítása 

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

2.3 Helyi 
közleked
ési 
rendszer 
moderni
zálása 

2.3.a Városi 
közösségi 
közlekedés 
optimalizálás
a  

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

Fenntartható 
közlekedés/szállítás (7c),  

2.3.b 
Kerékpáros 
hálózat 
fejlesztése  

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

Fenntartható 
közlekedés/szállítás (7c) 

2.3.c 
Belterületi 
úthálózat 
fejlesztése 

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

Fenntartható 
közlekedés/szállítás (7a) 

TC 3. 
Társadalmi 
integráció és 
adaptációs-
készség 
erősítése 

3.1 Szegregálódó városi 
területek rehabilitációja 

1. Szociális városrehabilitáció (felelős: városi önkormányzat, 
forrás: TOP) 

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

3.2 Leszakadó társadalmi 
csoportok 
felzárkóztatása 

1. Leszakadó családok gyerekeinek hátránykompenzáló 
komplex programja (gyerekszegénység elleni program, 
oktatási, közösségi stb. programok) (felelős: városi 

Kis- és középvállalatok 
versenyképessége (3c), 
Foglalkoztatás Munkaerő 



önkormányzat, KLIK, forrás: TOP – különös tekintettel a 
Közösségvezérelt Kezdeményezések lehetőségére - és EFOP)  

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

mobilitás (8e, f), Szegénység 
elleni küzdelem és társadalmi 
felzárkóztatás (9d,e,i), Oktatás 
(10d), Hatékony közszolgáltatás 
(11d),  

3.3 Külterületek 
ellátottsági szintjének 
javítása 

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

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

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

TC 4. Ökológiai 
fenntarthatós
ág erősítése, 
klímaváltozás 
elleni 
küzdelem 

4.1 Energetikai 
fejlesztések  

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

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

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

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

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

4.2 Ivóvíz, csapadékvíz- 
és szennyvízhálózat 
korszerűsítése  

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

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

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

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

4.3 Zöldfelületi hálózat 
(ökológiai folyosó) 

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

Klímaváltozással kapcsolatos 
átállás (5a), Környezetvédelem 



fejlesztése TOP, egyéb) (6d) 

4.4 Környezettudatos 
életmód elterjesztése 

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

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

 
 
 
 
 
 


