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1. Vezetői összefoglaló 
 

Jelen tanulmány Tiszacsege város központi akcióterületének 2013-2014-es időszakra tervezett 

megvalósítási operatív programjait tartalmazza. Tartalmában megfelel a területfejlesztési 

programokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, igazodik a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 

céljaihoz és elveihez igazodik, továbbá összhangban van az Észak-alföldi Régió Fejlesztési 

koncepciójával, a Tiszacsege Város területfejlesztési koncepciójával, valamint Tiszacsege 

Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájával. 

Az akcióterületi terv célja, hogy konkrétan kifejtse a kijelölt akcióterületen tervezett 

beruházásokat, vizsgálja azok hatásait, bemutassa azok megvalósíthatóságát. 

Összefoglalva, az akcióterületi terv figyelembe veszi az EU módszertanának sajátosságait, a 

város településszerkezeti terv és szabályozási tervét és település fejlesztési koncepcióját.  

A 2013 és 2014 közötti időszak kiemelt jelentőségű lesz Tiszacsge számára, mert ebben a 

periódusban eldől, hogy – az Európai Unióhoz történt csatlakozás révén megnyíló új 

lehetőségeket kihasználva – sikerül-e a korábbi hátrányokat leküzdeni és a korábbinál is 

dinamikusabb fejlődési pályára állni, a város szociális egyenlőtlenségeit csökkenteni.  

Ennek egyik első lépéseként a város, a városközpont és környezetének szociális 

rehabilitációját kívánja megvalósítani, mely egyik első lépése a projekt címében 

megfogalmazott cél: 

 

„Egyenlő esély mindenkinek Tiszacsegén” 
 

A város, központi akcióterülete  Nyugatról Árkus ér belterületet átfogó szakasza ,  Dél-

nyugatról a város belterületi határa, Délről a temetőnél a város belterületi határa, Dél- keleten 

a város belterületi határa, folytatásában a Liszkai János utca – Csonka utca, Északon a város 

belterületi határa által övezett terüle. 

A fentiekben lehatárolt akcióterület Tiszacsege városközpontja, ahol az igazgatási, közösségi, 

illetve a szolgáltató és kereskedelmi funkciók legtöbbje koncentrálódik. 

 

A településközpont kisvárosi funkcionális állapota nem szolgálja a városban és a térségben 

élők elvárásait. A szociálisan hátrányos rétegek kiemelése, lemaradásának mérséklése 

elengedhetetlen a megfelelő motivált alapin infrastruktúra nélkül.  
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Az akcióterületek kialakításánál figyelembe vételre került, hogy az akcióterületnek teljesítenie 

kell alapvető kritériumokat: 

 a megvalósuló fejlesztések eredménye hatással van az akcióterülethez kapcsolódó 

területekre is 

 hatékony beavatkozás lehetősége a lakókörnyezet fizikai leromlásának megállítása és 

a társadalmi problémák kezelésére 

 az akcióterületeken megvalósítandó hiánypótló fejlesztések érdemi változást hozzanak 

a város egésze vagy a városrész szempontjából 

 az akcióterületek a komplex és koncentrált beavatkozások színterei 

 a fejlesztések minőségi javulást eredményeznek 

 a városfejlesztési stratégiájában meghatározott problémára megoldást adjon 

 az akció területi fejlesztésnek gazdaságélénkítő hatása is legyen 

 érvényesüljön a magánbefektetők és a közszféra fejlesztési forrásainak egymást 

kiegészítő jellege az akcióterületi cél megvalósulása érdekében 

 a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatóak az adott idő és forráskeret 

figyelembe vételével 

 

Tiszacsege város lélekszáma 4 846 fő. Ebből a 255,9 ha ha nagyságú akcióterületen 2 751 fő 

(56,7%) él. Az akcióterület határain belül a működő vállalkozásokból mindössze 66 db 

található, amely a városi érték (150) 44 %-a. A városközpont települést ellátó, erősítő 

funkcióihoz - (pl. közösségi övezet, közösségi szolgáltatást nyújtó megfelelő intézmények, 

koncentrált lakossági szolgáltatások). Tiszacsege akcióterületén a lakófunkció mellett 

közigazgatási, pénzügyi, üzleti-szolgáltatási, üzemi, oktatási, egészségügyi, kulturális, és 

egyházi funkcióval rendelkező épületek állnak jelentős zöldfelületbe ágyazódva. 

A településközpont kisvárosi funkcionális állapota nem szolgálja a városban és a térségben 

élők elvárásait.  

 

A város rehabilitációs városfejlesztési feladatok elsődleges célja, a település élhetőbbé tétele a 

lakosság ellátásának komfortfokozat növelése, ezáltal a városi infrastruktúra komplett 

fejlesztése. Ennek szellemében Tiszacsege város Önkormányzat az elmúlt 10 évben mint egy 

1,3  milliárd forintot fordított városfejlesztési kiadásokra.  

 

A tervezett fejlesztések, mind szociális, mind lakossági igények alapján kerültek 

meghatározásra szolgálva Tiszacsege és lakóinak az itt élőknek és az idelátogatóknak 

elvárásait. 

 

Tiszacsge– városközpont akcióterületén alábbi fejlesztési, beavatkozások kerültek tervezésre:  
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 Konferencia Központ kialakítása 

 Művelődési Ház felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, park építése 

 Polgárőrségi- Rendőrségi épület felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése 

 Óvoda utca burkolat felújítása 

A várható fejlesztési költségek meghatározásakor figyelembevételre került a fejlesztési 

szükséglet, a funkcióbővítő támogatási feltételekben meghatározottak, valamint a törvényi 

kötelezettségek. 

Ezek alapján a következő költségek kerültek tervezésre. 

 

Előkészítési költségek: 28.663.900 Ft 

A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási 

tevékenységekhez tartozó költségek: 
9.258.300 Ft 

Soft tevékenységek költségei 32.004.000 Ft 

Építési költségek: 371.335.300 Ft 

Elszámolható költségek összesen: 
399 999 200 Ft 

 

Projekt költségei mindösszesen: 399 999 200 Ft 

 

     

A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai kvalitással 

bíró, minden szempontból kedvezőbb, „szerethetőbb" központ alakítható ki a városban, amely 

a társadalmi és gazdasági hozadékon túl pozitív hatást gyakorol a települési környezetre is. 

 

2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 

 

2.1 Akcióterület kijelölése 

 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia 3.3.1 pontja Városrészek azonosítása alapján 

Tiszacsegén négy városrész került kialakításra. „A városrészek lehatárolásakor a cél az volt, 

hogy funkcionálisan és településmorfológiailag minél homogénebb területeket lehessen 

kijelölni annak érdekében, hogy fejlesztési irányaik meghatározásakor a lehető legnagyobb 
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mértékben érvényesülhessen a koncentráció elve. Mindemellett fontos elkerülni a 

városszerkezet túlzott elaprózódását is. Ez Tiszacsege esetében viszonylag könnyen 

végrehajtható, mivel az egyes területek funkcionálisan jól elkülönülnek”.  

 

 

1. Városközpont 

2. Nyugati lakóövezet 

3. Keleti lakóövezet 

4. Turisztikai városrész 

 

 

 
 

Akcióterületek kijelölése pontjának megfelelően a város központi akcióterülete Az 

akcióterületet az alábbi utcák határolják: Pacsirta utca – Tisza utca – Hataj utca – Hunyadi utca – 

Kazinczy utca – Jókai utca – Hold utca – Toldi utca – Kinizsi utca – Tó utca, Erzsébet utca 

határvonala. 

Tiszacsege - városközpont: A városközpont szociális rehabilitációja 

 Konferencia Központ kialakítása 

 Művelődési Ház felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, park építése 

 Polgárőrségi- Rendőrségi épület felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése 

 Óvoda utca burkolat felújítása 

Az akcióterületre vonatkozó alapadatok: 

Az akcióterület lakosainak száma: 2751 fő (2001 évi népszámlálási adatok,) 

A város lakossága: 4846 fő (2012.01.01 évi adatok,) 

Az akcióterület területe: 255,9  ha 
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A város közigazgatási területének nagysága: 13640 ha 

Az akcióterület határait az alábbi térkép mutatja: 

 

2.2 Jogosultság igazolása 

 

Az akcióterület funkciói, jogosultság 

Tiszacsegén jelen projekt keretében kijelölt akcióterületén a lakófunkció mellett rendészeti,  

üzleti-szolgáltatási, üzemi, oktatási, kulturális, egészségügyi és egyházi, turisztikai funkcióval 

rendelkező épületek állnak.   

 

Szolgáltatás típusa  Intézmény neve  Intézmény címe  

Állam- és közigazgatás  

 

Tiszacsege Város 

Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 

Kossuth utca 5. 

Oktatás  

 

Fekete István Általános 

Iskola 
Fő utca 95. 

Közművelődés  

 

Dr. Papp József Városi 

Könyvtár 
Kossuth 3. 

Művelődési Otthon Fő 55. 

Szociális szolgáltatások  

 

Balmazújvárosi Kistérség 

Humán Szolgáltató Központ 
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( Fenntartó) 

Gyermekjóléti  és 

Családsegítő Szolgálat 

 

Fő u. 42. 

 

 

 

Idősek Klubja Tompa u. 1. 

Egészségügy  

 

2.számú fogorvosi körzet Fő utca 11. 

1-2. stámú háziorvosi körzet Fő 29. 

1.számú fogorvosi körzet Templom utca 8. 

3.számú háziorvosi körzet és 

Egyek-Tiszecsege-

Újszentmargita Központi 

Orvosi Ügyelet  

Fő utca 42. 

Egyházak  

 

Katolikus templom Fő utca 16. 

Református templom Fő utca 36. 

 

Az akcióterület határain belül a város 150 vállalkozása közül 66 db vállalkozás üzemel.  

A fentiekben lehatárolt akcióterület Tiszacsege központja, ahol az igazgatási, közösségi, 

illetve a szolgáltató és kereskedelmi funkciók legtöbbje koncentrálódik.  

Az Észak-Alföldi Operatív Program, Szociális célú városrehabilitáció című pályázati 

felhívásához (Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12) tartozó pályázati útmutató C7/1. bekezdéséhez 

illeszkedve vizsgáltuk: 

Akcióterület kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek 

Akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételek 

 Az akcióterület teljes területe belterületen van. - teljesül 

 Minden beavatkozás az akcióterületen történik és az akcióterületi fejlesztés elemei 

egymásra szinergikus hatást gyakorolnak. - teljesül 

 Jogosult egy akcióterület támogatásra, amennyiben a lakónépessége: 

 min. 1000 fő lakótelepek esetében; -nem releváns 

 hagyományos beépítésű, illetve telepszerű környezetben lévő területeken 

minimum 500 fő; - teljesül 

 

Nem jogosult egy terület támogatásra, amennyiben 2001. óta a jelenlegi lakásszám 20%-ánál 

nagyobb mértékben történt vagy új építés vagy bontás a célterületen. (Ebben az esetben 

ugyanis a terület túlságosan intenzív piaci folyamatoknak van kitéve ahhoz, hogy egy 

lakosságmegtartó beavatkozás indokolt legyen.) 

 

 

 

 

 

Az akcióterület 2001-2012 közötti lakásállomány új építés és bontási adatai: 
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 Darabszám Arány 

Lakásállomány az akcióterületen: 1126 100% 

Új építésű lakások az akcióterületen 2001-2011: 39 3,4% 

Elbontott lakások az akcióterületen 2001-2011: 48 4,2% 

 

Fenti arányok lapján megállapítható, hogy a jogosultsági kritérium teljesül. 

 

Az akcióterületnek az alábbi 6 indikátor közül legalább 3-nak kell megfelelnie, 

amennyiben támogatásra pályázik (a határértéket az alapján kell figyelembe venni, hogy 

az adott akcióterület a szerkezeti és szabályozási tervben, valamint a helyi építési 

szabályzatban milyen építési övezeti besorolás alá esik): 

 

 

 
INDIKÁTOR 

TÍPUSA 

Határérték a 

hagyományos 

városi beépítésű 

területeken 

Tényleges 

érték 

Megfelelés 

IGEN/NEM 

ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG (Az indikátornak való megfeleléshez a mutatószámokból 

legalább egyet teljesíteni kell.) 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával 

rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség 

körében magas volt 2001-ben 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás 

adatok 

Minimum 30% 28,7% Nem 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év 
felettiek körében alacsony volt 2001-ben 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás 

adatok 

Maximum 8% 8,4% Nem 

ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportok magas aránya 2001- ben (7,8,9 

kategóriájú foglalkoztatási 

főcsoportúak/foglalkoztatottak) 

 
Adatforrás: KSH, 2001-

es Népszámlálás adatok 

Minimum 30% 29,41 % Nem 

A  gazdaságilag  nem  aktív  népesség  
aránya  az  akcióterületi lakónépességen 
belül magas volt 2001-ben 

Adatforrás: KSH, Népszámlálás adatok 

Minimum 65% 68,00% Igen 

MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 
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Munkanélküliek aránya az akcióterületen 

magas volt 2001-ben Számítás:     

Munkanélküliek     száma     /     

(Munkanélküliek     + foglalkoztatottak 

száma) 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás 

adatok 

Észak-Alföld, Dél-

Alföld: minimum 
11% 

 

10.2% Nem 

Tartós munkanélküliek aránya az 

akcióterületen magas volt 2001- ben 

(legalább 360 napos munkanélküliek 

aránya) Számítás: tartós munkanélküliek 

száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak 

száma 
 
 
 
Adatforrás: KSH, 2001-

es Népszámlálás adatok 

Észak- Alföld: 

minimum 5% 

 

7 % Igen 

SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak 
való megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt kell teljesíteni.) 

Magas azon aktív korúak (15-59 éves) 
aránya, akiknek 2001-ben a 
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy 
helyi támogatás volt 

 
 
 
 
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás 

adatok 

Dél-Alföld, Észak-
Alföld, Észak- 
Magyarország: 
minimum 15% 

14,3 % Nem 

Önkormányzati tulajdonú lakások aránya 

magas az akcióterületen 
(jelen időszakban) 

 
Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat 

Minimum 10% 1,9% Nem 

Az akcióterületen az önkormányzat által 

elosztott rendszeres szociális 

támogatásokból a lakásszámhoz 

viszonyított városi átlaghoz képest több 

támogatás (darabszám) került kiosztásra. 

(Beszámítható támogatásformák: 

rendelkezésre állási támogatás, 

rendszeres szociális segély, 

lakásfenntartási támogatás minden 

formája, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás, adósságcsökkentési 

támogatás.) 

Számítás: összes rendszeres szociális 

támogatás darabszáma a 

városban/összes lakásszám a városban 

aránya a célterületre kiosztott 

támogatások száma/célterületi lakások 

száma 

 
Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat 

A rendszeres 

szociális 

támogatások száma 

a háztartások 

számához képest 

legalább 

1,5-szerese a városi 

átlagnak 

1,7 Igen 

A legfeljebb 3 éves (gyártási év + két 

naptári év, azaz pl. 2009-ben a 2007-2008-

2009-es gyártási évű) gépjárművek 

alacsony aránya 
a lakások számához képest 

 
 
Adatforrás: önkormányzati nyilatkozat a 
gépjárműadó nyilvántartás alapján (az 
üzemben tartó lakhelye szerinti 
nyilvántartás alapján) 

A maximum 3 éves 

gépjárművek száma 

a lakások számához 

képest legfeljebb 

60%- a városi 

átlagnak 

57% Igen 

ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 
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Az 5 szintnél magasabb lakóházakban 
található lakott lakások magas aránya az 
50.000 fő lakónépességnél nagyobb 
városokban. 

 
A nagy lakásszámú épületekben található 

lakások magas aránya az 
50.000 főnél kisebb lakónépességgel 
rendelkező városokban 

 
 
 
Adatforrás: Önkormányzati nyilatkozat 

 Nem releváns Nem 

A komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül magas volt 2001-ben 

 

Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás 

adatok 

Minimum 25% 16,7% Nem 

Magas volt a maximum egy szobás lakások 
aránya a lakott lakásokon belül, 2001-ben 

 
Adatforrás: KSH, 2001-es Népszámlálás 

adatok 

minimum 20% az 

50.000 főnél 

kisebb 

Városokban 

18,70 % Nem 

 

 
Az akcióterületnek az alábbi a fenti 6 indikátor közül három teljesül.   

 

 

Az akcióterületek kialakításánál figyelembe vételre került, hogy az akcióterületnek teljesítenie 

kell alapvető kritériumokat: 

 a megvalósuló fejlesztések eredménye hatással van az akcióterülethez kapcsolódó 

területekre is 

 hatékony beavatkozás lehetősége a lakókörnyezet fizikai leromlásának megállítása és 

a társadalmi problémák kezelésére 

 az akcióterületeken megvalósítandó hiánypótló fejlesztések érdemi változást hozzanak 

a város egésze vagy a városrész szempontjából 

 az akcióterületek a komplex és koncentrált beavatkozások színterei 

 a fejlesztések minőségi javulást eredményeznek 

 a városfejlesztési stratégiájában meghatározott problémára megoldást adjon 

 az akció területi fejlesztésnek gazdaságélénkítő hatása is legyen 

 érvényesüljön a magánbefektetők és a közszféra fejlesztési forrásainak egymást 

kiegészítő jellege az akcióterületi cél megvalósulása érdekében 

 a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatóak az adott idő és forráskeret 

figyelembe vételével 

 

2.3 Helyzetelemzés 

 

Az akcióterület a település központi részét foglalja magában, területe megegyezik a 

Városközpont városrésszel. Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Pacsirta utca – Tisza 



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

13 

utca – Hataj utca – Hunyadi utca – Kazinczy utca – Jókai utca – Hold utca – Toldi utca – 

Kinizsi utca – Tó utca, Erzsébet utca határvonala.  

Az akcióterület a következő kiemelkedő adottságokkal rendelkezik:  

 

 A települési és részben a térségi hatókörű államigazgatási és egyéb közigazgatási 

feladatot látnak el.  

 A Városközpontban található alapfokú oktatási intézmények az oktatási rendszer 

meghatározó pillérei.  

 A városi egészségügyi alapellátás központja, az orvosi ügyelet, háziorvosi ellátás is itt 

működik.  

 Az akcióterület jelentős kulturális és turisztikai attrakcióval rendelkezik, amelyek 

vonzereje és kihasználtsága nagymértékben növelhető.  

 A település alap és önként vállalt feladatainak biztosításához szükséges közösségi 

intézmények itt találhatóak.  

 Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok alkalmasak a fejlesztések 

megvalósítására.  

 A rendelkezésre álló közterek jelentős fejlesztési potenciált rejtenek, megújításukkal a 

minőségi közösségi terek száma és kiterjedése nagymértékben növelhető. 

 

Az akcióterület tehát Tiszacsege központi területe, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan 

olyan funkciók fejlesztése áll, amelyek a település teljes lakossága számára relevánsak. A 

belvárosi területek megújításával, kiterjesztésével és racionalizálásával a cél egy olyan 

Városközpont megteremtése, amely  

 egységes arculatú,  

 sajátos szerkezetét megőrzi,  

 biztosítja a modern kisvárosi életformát,  

 közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális és turisztikai szempontból funkcionálisan 

megerősödött.  

 

Mindezek alapján az akcióterületi fejlesztések célja a következőképpen fogalmazható meg: 

 

A Városközpont központi jellegű funkcióinak erősítése és szolgáltatások színvonalának 

fejlesztése. 
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Alapvetően ezt a célt szolgálta az elmúlt mintegy két évtized tudatos fejlesztési gyakorlata is, 

amelynek keretében az akcióterületen az alábbi nagyobb beruházások valósultak meg: 

 A városrész utcáinak burkolása, leburkolt utcáinak felújítása, egyes közművek 

fejlesztése, bővítése 

 A település általános iskolájának teljes infrastrukturális (építészeti és gépészeti 

felújítása) 

 A Polgármester Hivatal külső és belső komplex felújítása a kialakított szolgáltatások 

magas színvonalú biztosítás érdekében 

 A város i könyvtár felújítása 

 A városközpont déli területén található ipari területek infrastrukturális fejlesztése, 

fejlesztésre alkalmas területek kialakítása 

 

2.4 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 

 

A Városközpont térszerkezetére jellemző, hogy a történeti utcák enyhe ívekkel, szabálytalan 

vonalvezetéssel, a kereszteződéseknél kiszélesedő, teret alkotó szélességgel épültek ki. Az 

utcákra merőlegesen illeszkedő szalagtelkek mezővárosi karaktert őriznek. Előfordul, hogy a 

beépült utcák nagy kiterjedésű mélyebb fekvésű beépítetlen, többnyire lefolyástalan 

területeket zárnak körül, ahol kertek, gyümölcsösök találhatók. Ezek a mély fekvésű területek 

belvíz és elöntés veszélyesek.  

Az elsődlegesen beépült utcák és területek besűrűsödtek, mögöttük másodlagosan beépült 

területek alakultak ki, ahol a beépítés eredeti karakterétől eltérő intenzívebb beépítés jött létre 

kertvárosi telkes, vagy többszintes, esetenként telepszerű többszintes beépítéssel. A 

másodlagosan beépülő területek telekszerkezetén látszik, hogy nem spontán módon, hanem 

tudatos mérnöki munkával lettek kialakítva.  

A városközpont elhelyezkedése és beilleszkedése a város térszerkezetébe sajátos. A keletről és 

nyugatról kapcsolódó lakóövezethez történő kapcsolódásnál a városrész beépített területei 

beszűkülnek és több beépítetlen, fejlesztésekkel funkciókkal megtölthető terület található. A 

városrész kettőssége a lakosság összetételén túl a térszerkezetben is megfigyelhető. Míg a 

történelmi városmag utcahálózata a történelmi városmag szerkezetéből alakult ki. A városrész 

északi és déli területein később kialakult – tervezett, egymásra merőleges lakóutcákkal határolt 

beépített - területek találhatók. 
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Az építészeti mozaikosság és változatosság jegyeit magán hordozó Városközpont szabályozási 

tervi besorolása „településközpont vegyes terület”: a régi polgárosodás emléke éppúgy 

megjelenik a városrészben, mint a modern építészet lenyomata vagy a kertvárosias karakter. 

 

A városközpont eltérő karakterű beépítései az elsődlegesen beépült kisvárosi karaktert 

képviselő a hézagosan zártsorú és telkes kertvárosi beépítések mögött (mellett) az építésbe az 

utóbbi időkben bevont területeken jöttek létre, ezek sorházas telkes beépítésű területek, 

melyek esetenként kifutnak a be nem épített mezőgazdasági területekre. A város fejlődése 

eltérő időszakokban épített létesítményei tükrözik korukat, az akkori építészeti irányzat 

típusjegyeit. Mindezek jól követhetők a város kialakult térfalain, a központba bevezető utak 

mentén épült házakon. A központ városképét is meghatározó egyes modernista létesítmények 

műszaki állapota és infrastrukturális felszereltsége nem minden esetben megfelelő, nem 

illeszkednek a belváros építészetébe, hangulatába. 

 

A város szabályozási terve 2001-ben készült, mely folyamatos felülvizsgálattal utoljára 2009-

ben módosítottak.  

A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak megfelelően a 

következő 

területfelhasználási egységekre tagolódik: 

 

Beépítésre szán területek: Beépítésre nem szánt területek: 

I. Lakóterületek VI. Közlekedési területek 

II. Vegyes területek VII. Zöldterületek 

III. Gazdasági területek VIII. Erdőterületek 

IV. Különleges területek IX. Mezőgazdasági 

területek 

V. Üdülőterületek X. Egyéb 

 

A projekt tevékenységei által érintett ingatlanok Tiszacsege városközpontjában az  OTÉK  6.  

§  (3)  és  15.  §.  alapján  a  lakóterületek  és  intézmények rugalmasabb, vegyesen történő 

elhelyezésére: 

Vt.: településközpont vegyes terület került  kijelölésre,  melyeket  a  szabályozási  terv  

tüntet  fel.   



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

16 

A  Helyi  Építési  Szabályzat  az adottságokat és elvárásokat figyelembe véve, a fenti 

területeket további övezetekre bontja: 

Vt-1      Településközpont (többszintes) vegyes terület 

Vt-2      Településközpont (földszintes-intenzív beépítésű) vegyes terület, 

Vt-3      Településközpont (földszintes-általános) vegyes terület. 

 

(2)  A telek beépítésének általános szabályai: 

a.)  Az épületeket építési helyen belül a szabályozási vonalon (utcavonalon) kell 

előkert nélkül elhelyezni, az eltéréseket a szabályozási terv jelöli. 

b.)  Utcavonalra előkert nélkül elhelyezett épületeknél, amennyiben az utcára lakás 

helyiségei néznek, a lakás padlóvonala az utca járdaszintje fölött 0,5-0,9 m 

közötti magasságban helyezendő el. 

c.) A településközpont vegyes területeken, a kialakítani kívánt rendeltetési 

egységeket egy épületben, vagy egy építészetileg megalkotott épület együttesben 

kell elhelyezni. Az átmenő telkek a közterületek mentén két önálló épülettel is 

beépíthetők. 

d.)  A telken belül az OTÉK 42. § (2) bekezdésében előírt gépjármű elhelyezését 

kell biztosítani, vagy épületben, vagy gépjárművel megközelíthető szabad 

területen. A lakások kivételével az egyes  rendeltetési  egységekhez  tartozó  

gépjárművek,  amennyiben  telken  belül bizonyíthatóan nincs mód 

elhelyezésükre, a város parkoló rendelete alapján, közterületen is elhelyezhetők. 

e.) A közterület felől minden önálló telek hátsó kertjének gépjárművel való 

közvetlen megközelítését biztosítani kell. Zártsorú beépítés esetén az e célra 

kialakított kocsiáthajtó szabad szélessége és belmagassága minimum 3,00 méter 

legyen. 

f.)   Vt-1 építési övezetben a Fő utca és a kialakuló főtér mentén a földszinten 

közösségi, üzlet, kereskedelmi és vendéglátó, banki, valamint irodai funkciókat 

kell elhelyezni a homlokzatok megnyitásával. (Üvegezett portál, kirakat, stb. 

kialakításával). 

g.)  A vegyes területeken állattartó épületek nem helyezhetők el. 

h.)  A  területen  régészeti  leletek  előkerülése  várható,  ezért  a  szabályozási  

terven  kijelölt régészeti nyilvántartásban szereplő területeken az örökségvédelmi 

hatóságot az engedélyezési eljárásba be kell vonni. 
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(3)  Az övezet városképformáló külön előírásai: 

a.)  A  Vt-jelű  övezetekben  létesülő  épületek  utcai  homlokzatain  csak  helyben  

hagyományos homlokzati anyagok és színezés alkalmazhatók. 

Ennek értelmében: földszintes épület tetőhéjazatául csak cserép, pala 

alkalmazható. Emeletes épületek esetében a fémlemez fedés alkalmazása is 

megengedett. A tetőfedő anyagok színe: sárgásvörös, vörös, barna, vagy 

sötétszürke. 

b.)  Az épületeket 300-450  között meghatározott dőlésszögű tetővel kell 

megvalósítani. Ez alól kivételt képeznek a manzárd tetővel kialakított épületek 

180-750  és a 18 méternél nagyobb fesztávolságot áthidaló tetőszerkezetű 

magastetős épületek 180-450  közötti tartományban előírt tető hajlásszögükkel. 

A manzárdtető létesítését, a szomszédos épületekhez és a városképhez való 

illeszkedés érdekében, az adott helyen városképi vizsgálattal kell igazolni. 

c.)  Többszintes épületek esetében, amennyiben a helyi érték- vagy műemlékvédelmi 

előírások másként nem rendelkeznek, kivételesen az előbbieken kívül, 180-450 

közötti dőlésszögű tető, illetve fémlemezfedés is alkalmazható. Kiegészítő 

épületrészek (előtető, toronysisak, párkányok) a teljes tetőfelület 20%-át meg 

nem haladó összfelületű egyedi megformálású tetőfelületek) fémlemezzel történő 

fedése megengedett. 

 

Vt-1, Vt-1x, Vt-1xx építési  övezetek Településközpont (többszintes) vegyes terület 

 

(1)  Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi 

települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 

szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, elhelyezésére 

szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra 

(2)  a.) Az övezetben elhelyezhető: 

- Lakóépület 

- Igazgatási 

pület 

- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 

- Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

- Sportépítmény 
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- A   fentiekben   felsorolt   rendeltetésű   épületekhez   tartozó   kiszolgáló   és   

járulékos létesítmények (Garázs, tároló épület.) 

b.) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t 

önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(3)  Az övezet telkeinek beépítése előkert nélküli, a Vt-1 és Vt-1xx övezetekben 

zártsorú, a Vt-1x övezetben szabadonálló beépítési móddal. 

(4)  Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető 

építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során 

alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell 

meghatározni. 

 

Öveze

ti 

jel 

 

Beépít

és 

módja 

Az alakítható telek  

Legnagyobb 

beépítettség 

% 

Építmények 

legkisebb-legnagyobb 

építmény-magassága 

(m) 

Legkisebb 

kialakítható 

területe 

(m2

) 

Legkisebb 

szélessége 

(m) 

Legkisebb 

Mélysége 

(m) 

Vt-1 Z 40

0 

- - 50, 80* 6,0 - 7,5** 

Vt-1x SZ 40

0 

- - 50, 80* 6,0 - 7,5** 

Vt-1xx Z 30

0 

- - 50, 80* 6,0 - 7,5** 

 

*      csak teljes közművesítettség esetén, és csak saroktelken engedélyezhető nagyobb 

beépíthetőség értéke. 

**  az  övezetben  megengedett  legnagyobb  építménymagasság  értéke  egyben  az  

építhető  legnagyobb  utcai homlokzatmagasságot is jelenti. 

(5)  A telek területének min. 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított 

parkolók területe 50%-ban beszámítható. 

(6)  Az övezetet teljes közművesztettséggel kell ellátni. 

 

Vt-2, Vt-2x építési övezetek Településközpont (földszintes-intenzív beépítésű) vegyes 

terület 

 

(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi 

települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 

szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, elhelyezésére 

szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

(2)  a.) Az övezetben elhelyezhető: 
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- Lakóépület 

- Igazgatási épület 

- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

- Sportépítmény 

-  A  fentiekben  felsorolt  rendeltetésszerű  épületekhez  tartozó  kiszolgáló  

és  járulékos létesítmények (Garázs, tároló épület.) 

-  Nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület. 

b.) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t 

önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(3)  Az övezet telkeinek beépítése előkert nélküli a Vt-2 övezetben zárt-hézagosan 

zártsorú, a Vt-2x, övezetben oldalhatáron álló. Amennyiben az épület funkciója 

igényli az Iskola utca-, Fő utca- Rákóczi utca közötti tömb sarok ingatlanjain, 

létesülő beépítés városképi illeszkedés igazolásával - részben vagy egészben az 

utcavonaltól hátra húzható, az épület és a közterület közti telekrészt közhasználatra 

át kell adni. 

(4)  Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető 

építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítsa, rendezése során 

alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell 

meghatározni. 

 

Övez

eti 

jel 

 

Beépít

és 

módj

a 

Az alakítható telek  

Legnagyobb 

beépítettség 

% 

Építmények 

legkisebb-

legnagyobb 

építmény-

magassága (m) 

Legkisebb 

kialakítha

tó területe 

(m2) 

Legkisebb 

szélessége 

(m) 

Legkisebb 

Mélysége 

(m) 

Vt-2 Z-HZ 40

0 

- - 40, 60* 5,0*

* 
Vt-2x O 40

0 

- - 50 5,0*

* 
*      csak teljes közművesítettség esetén, és csak saroktelken engedélyezhető 

nagyobb beépíthetőség értéke. 

**  az  övezetben  megengedett  legnagyobb  építménymagasság  értéke  egyben  az  

építhető  legnagyobb  utcai homlokzatmagasságot is jelenti. 

 

(5)  Mivel   a   Vt-2   övezetben   az   épületek   zártsorúan   ill.   hézagosan   

zártsorúan   egyaránt elhelyezhetőek, a kétféle beépítési mód spontán módon 

(igényekhez igazodó) keveredése érdekében a következő előírásokat is be kell 



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

20 

tartani: 

- Az  utcavonaltól  számított  minimum  10,0  m  maximum  12,0  méter  

mélységig  tűzfal létesítése kötelező 

-    Az épület fenti mélységénél hátrább lévő részét az oldalhatáron álló 

beépítés szabályai szerint is ki lehet alakítani. 

- Hézagosan   zártsorú   épület   elhelyezése   esetén   legalább   3,0   méteres   

oldalkert biztosítandó. 

-    Az utcafronti épületrész tetőgerincét az utcavonallal párhuzamosan kell 

megépíteni. 

- A szomszédos telkeken elhelyezett épületeket a homlozkattal szervesen 

összeépített, legalább 3,0 m magas kapuépítmény, homlokzatszerű kerítéssel 

kell összekötni, vagy zártsorúan összeépíteni. 

(6)  A telek területének min. 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított 

parkolók területe 50%-ban beszámítható. 

(7)  Az övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni. A szennyvízhálózat 

kiépítéséig közműpótló létesítése engedélyezhető, a közüzemi hálózat kiépülése 

utáni rákötési kötelezettséggel. 

(8)  Oldalhatáron álló beépítési mód esetében (Vt-2x övezetben) a 18 méternél 

szélesebb, illetve saroktelkek esetében az épületek az építési helyen belül 

szabadonállóan is elhelyezhetők. 

Vt-3 építési övezet Településközpont (általános) vegyes terület 

 

(1)  Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi 

települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 

szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, elhelyezésére 

szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

(2)  a.) Az övezetben elhelyezhető: 

-    Lakóépület 

-    Igazgatási épület 

-    Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 

-    Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

-    Sportépítmény 

-    A   fentiekben   felsorolt   rendeltetésű   épületekhez   tartozó   kiszolgáló   
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és   járulékos létesítmények (garázs, tároló épület.) 

b.)  Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t 

önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek 

számára. 

(3)  Az övezet telkeinek beépítése előkertes oldalhatáron álló. 

(4)  Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető 

építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során 

alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell 

meghatározni. 

 

Övez

eti 

jel 

 

Beépít

és 

módj

a 

Az alakítható telek  

Legnagyobb 

beépítettség 

% 

Építmények 

legkisebb-

legnagyobb 

építmény-magassága 

(m) 

Legkisebb 

kialakítható 

területe 

(m2) 

Legkisebb 

szélessége 

(m) 

Legkisebb 

Mélysége 

(m) 

Vt-3 O 40

0 

14 - 40 5,0

* 

*      az  övezetben  megengedett  legnagyobb  építménymagasság értéke  egyben  

az  építhető  legnagyobb  utcai homlokzatmagasságot is jelenti. 

(5)  A telek területének min. 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított 

parkolók területe 50%-ban beszámítható. 

(6)  A  18  méternél  szélesebb,  illetve  saroktelkek  esetében  az  épületek  az  építési  

helyen  belül szabadonállóan is elhelyezhetők. 

(7)  Az övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni. A szennyvízhálózat 

kiépítéséig közműpótló létesítése engedélyezhető, a közüzemi hálózat kiépülése 

utáni rákötési kötelezettséggel.” 

 

„IPK”  övezet Intézmények parkosított környezetben, különleges terület 

 

(1)      Az  övezet  a  településközpontban  található,  jelenlegi  pihenő  és  sport  terület  e  

célra  kijelölt részének speciális szabályozása érdekében került kidolgozásra, olyan 

területre, ahol az intézményeket laza beépítéssel, zöld környezetben szabad csak 

elhelyezni. 

(2)   A területen oktatási, egészségügyi, egyházi, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

pihenő és sportlétesítmények helyezhetők el. 

(3)     Az  alakítható telek minimális területe 2 hektár. 
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(4)   Az épületeket Szabadonálló beépítési móddal, max. 7,5 m építmény magassággal kell 

elhelyezni, a telek max. 25 %-os beépítettsége mellett. 

(5)      Az övezetet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni. 

 

A városközpontban a tervezett fejlesztések több övezeti besorolásba tartoznak.  Az 

önkormányzatnak szabályozási tervmódosítással a városközpontban megvalósuló 

magánbefektetéseket támogatnia kell, az építészeti városkép és a szolgáltatások fejlesztésének 

érdekében.  

A Fő utca teljes hosszában, vonatkozóan – az összehangolt homlokzati megjelenés érdekében 

homlokzati elemek (szín, homlokzati díszítőelemek, tetőhéjazat, párkányzat kialakítás, 

nyílászárók anyaga és kialakítása, stb.) kivitelezése előtt javasolt az építésügyi hatósággal, és a 

városi főépítésszel az építtető egyeztetni köteles, még abban az esetben is, ha egyébként a fenti 

tevékenység nem építés engedélyhez kötött. Az építésügyi hatóság szükség szerint kötelezés 

formájában előírhat más homlokzati kialakítást illetőleg színdinamikai terv készítését, annak 

érdekében, hogy az utcakép egységes legyen, de ne egyhangú. A tervezett fejlesztési célok 

figyelembe veszik ezeket a problémákat. A konkrét projekt elemek feladata a város ezen a 

területen meglévő hátrányainak felszámolása. A város a térség, vonzáskörzet intézményei az 

akcióterületen találhatóak, fejlesztésük forrás hiány miatt az elmúlt évtizedben nem 

valósulhatott meg. A kisvárosi minőségi környezet, funkciók fejlesztésének szerves részét kell, 

hogy képezze a központban található közintézmények infrastruktúrája is. Tiszacsege ez által 

tudja kisvárosi integrációs szerepét betölteni.  

A szabályozási terv vizsgálatakor megállapítható, hogy a beavatkozások tekintetében nem 

vették figyelembe a szabályozási terv szerint a telkek, illetve az azokon álló meglévő épületek 

egy jelentős részét érintő közterület kialakítások szükségességét, hanem a jelenlegi kialakult 

állapotot irányozták elő. A rendezési tervben a jelentős mértékű útépítési növekmény azonban 

a projekt viszonylatában jelentős többletköltséget jelentene. Az önkormányzat kezdeményezte 

a rendezési és szabályozási terv fejlesztéshez igazodó módosítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

23 

2.5 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 
 

Fejlesztések Tiszacsegén 2004-2012 

A projekt neve 
A megvalósítás 

időpontja 

A projekt 

összes költsége 

(Ft) 

Támogatott projekt 

esetén pályázati 

azonosító szám 

Belterületi közúthálózat 

fejlesztése 
2006. április 9 000 300 TRFC/EA/0900089/2005 

Tiszacsege: Gázvezeték és 

központi fűtés szerelés 
2004. október 3 300 000 0900031/04 K 

Intézmények belső 

világításának korszerűsítése 
2004. április 13 180 000 TTFC/EA/0900032/2003 

Szilád burkolatú belterületi 

közutak burkoratfelújítása 
2005. október 63 915 426 TTFT/2005/0904 

Szilád burkolatú belterületi 

közutak burkoratfelújítása 
2005. október 63 915 426 090002105U 

Ipari övezet 

megközelíthetőségének 

javítása 

2004. április 9 375 000 TTFC/EA/0900025/2003 

Központi iskola 

életveszélyes állapotának 

megszüntetése 

2006. június 6 666 700 
TRFC/EA/t/0900029/200

6 

Pihenő park létesítése 2004. május 5 015 893 
SZTP-2003-TTO-4-06-

001 

Kemping utcai kerítés 

építésére és szervízút 

felújítása 

2004. december 9 318 145 16-3-T2/6-2004 

Gyógy és termálfürdő 

vízvisszaforgató 

berendezéssel történő 

felszerelése 

2005. december 35 000 000 
TRFC/KM/sz/1300135/2

005 

Tiszacsege Városi Könyvtár 

bővítése 
2005. június 12 053 000 TRFC/EA/0900030/2004 

Szennyvízhálózat bővítés 2004. 50 000 000 TTFC/KP/f/2003/090001 
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Iskola épületfejlesztése 2008. december 34 415 000 LEKI 090004408L 

Selypes-ér kotrása 2007. február 9 131 352 
AVOP 3.2.12.-05/1-

2006-04-0001/06 

Térségi kihatású gazdasági 

célokat szolgáló termelő 

infrastruktúrális beruházás 

2005. március 72 937 500 TRFC/EA/0900027/2004 

Sportöltöző felújítás 2006. május 4 000 000 

Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat 

Közgyűlésének az 

önkormányzat 2006. évi 

költésgvetéséről szóló 

4/2006. (II.24.) HBMÖK 

rendelet 3/c melléklete, 

"A Megye egészséges 

ifjúságáért" Ideiglenes 

Bizottsága a 8/2006. (IV. 

5.) MEIIBM határozata 

Erzsébet utca burkolatának 

felújítása 
2010. április 20 292 712 TEUT 090000809U 

Városi Óvoda és Bölcsőde 

építése 
 485 200 000 

ÉAOP-4.1.1./2F-2f2009-

0050 

Tiszacsege Fürdőfejlesztés 2004. augusztus 121 000 000 
SZTP-2003-TU-1-03-06-

20 

Polgármesteri Hivatal I. 

ütem 
2003. június 23 419 500 090002803 K 

Polgármesteri Hivatal II. 

ütem 
2004 25 560 000 0900020/04 K 

Polgármesteri Hivatal III. 

ütem 
2005. augusztus 11 120 000 090007005 D 

Óvoda bővítés 2003. 11 477 400 TTF 20031123080100 

Külterületi Út javítása 2003. 9 375 000 TRFC 20031009028700 

Bérlakás építése 2004. 151 003 931 
BM Széchenyi P. SZT-

2002-La-1-02-05-31 
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Tiszaparti hajó kikötő 

útburkolat fejlesztése 
2006. 4 291 337 TTFT 

Település belterületén járda 

kiépítése 
2006. 21 222 223 KIFE 

 

 

A város rehabilitációs városfejlesztési feladatok elsődleges célja, a település élhetőbbé tétele a 

lakosság ellátásának komfortfokozat növelése, ezáltal a városi infrastruktúra komplett 

fejlesztése.  

Ennek tükrében a táblázatban felsorolt fejlesztések ezen célokat szolgálták.  

 

 

2.6  Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzői 

2.6.1 Demográfiai helyzet 

Tiszacsegének is szembe kell néznie a lakosság, s azon belül az aktív korúak öregedésének 

problémájával. Egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek be a munkaerőpiacra, ezzel 

egyidejűleg az idősebb korcsoport aránya nőni fog. Mindez a jövőben egyre nagyobb terhet 

fog róni a lakosságra és egyre nagyobb igényeket fog támasztani az egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokkal szemben. Demográfiai tendenciáit vizsgálva elmondható, hogy a lakosság 

száma 2001-2009 között kismértékben csökkent, 2009-2011 között nagyobb mértékben 

csökkent lakossági létszám. A népességszám alakulását a természetes szaporodás (élve-

születés és halálozás különbözete) illetve az elvándorlás – migráció határozza meg, a 

migrációt az életminőségi feltételek között kiemeltként, a települési munkaerőhelyzet 

befolyásolja. A migráció folyamatában kedvezőtlen a fiatal, képzett munkavállalók 

elvándorlása, ami egyrészt a település munkaerő-potenciálját gyengíti, másrészt hozzájárul a 

népesség fokozatos elöregedéséhez.  
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Lakosságszám alakulása 2001-2012 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2012-es településszerkezetben (T-Star 2011) 

 

Tiszacsege város lélekszáma a KSH 2001-as népszámlálásakor 5.026 fő volt. területe 13,640 

Km2.   Ebből a 255,9 ha nagyságú akcióterületen 2751 fő (54%) él.  

A 2001-es adatok alapján a város korösszetételének vizsgálatakor megállapítható, hogy a 

népességből 995 fő (19,8%) gyermekkorú (0-14 éves), ebből az akcióterületen élők száma 

mindössze 501 fő. Az aktívkorú (15-59 éves) lakosság száma a városban 3080 fő (61,3%), 

ebből az akcióterületen élők száma 1560 fő,  az időskorúak (60 év felett) száma 949 fő 

(18,9%) ebből az akcióterületen élők száma 707 fő. A város korszerkezete a 2001 es adatok 

alapján stagnálónak, kicsit fiatalodónak mondható, mivel az időskorúak aránya (18,9%) 

alacsonyabb, mint a  gyermekkorúak aránya (19,8%).  

A magyarországi tendenciákhoz hasonlóan azonban a város lakosságának száma csökkent. 

2011-ben az állandó lakosság szám már csak 4.481 fő volt. A korösszetétel az elmúlt években 

folyamatosan romlott. 2012-ben a népességből már csak  674 fő (15,01%) gyermekkorú (0-14 

éves), ebből az akcióterületen élők száma nőtt 605 főre. Az aktívkorú (15-59 éves) lakosság 

száma a városban 2900 fő (64,72%), ebből az akcióterületen élők száma 1320 fő,  az 

időskorúak (60 év felett) száma 907 fő (20,25%) ebből az akcióterületen élők száma 826 fő. 
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Lakonépesség korcsoportos megoszlása 2001 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben (T-Star 2011) 

 

 

Lakosság korcsoportos megoszlása 2011 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben (T-Star 2011) 

 

A városra vonatkozó öregségi index (az időskorúak és a gyermekkornak aránya) 95,37% ami 

azt jelzi, hogy a város lakossága a 2001-es adatok alapján fiatalodik. 2011-re jelentősen 

megfordult, 134,56%, mely már jelentős elöregedést jelent.   Az akcióterületen az öregségi 

még kedvezőtlenebb képet mutat, a 136,52 % értékű index szerint a városközpont 

korszerkezete igen kedvezőtlen, az időskorúak dominálnak. 
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 Tiszacsegén a városban  jelenleg 2157 db háztartás van nyilvántartva, a háztartásokban 

átlagosan 2 (2,077) ember él. Köszönhető a jelentős számú állandóan nem lakott üdülő 

ingatlannak  Az  akcióterületen nagy a nagycsaládosok aránya, illetve jelentős az egyedül élők 

száma. 

 

A vándorlási egyenleg szinte évről évre változó képet mutat, általában negatív vándorlási 

különbözet jellemezte Tiszacsege demográfiai viszonyait. 2011-ben 4481 fő a város 

népessége, amely 71 fő/km2-es népsűrűséget jelentett. A születések számának csökkenésével, 

10 év alatt jelentősen csökkent a gyermekkorúak, fiatalok aránya, és az országos 

tendenciákhoz hasonlóan megindult a népesség öregedése. A nemek szerinti megoszlásban az 

aktív korral bezárólag minden korosztályban magasabb a férfiak száma, a nyugdíjas kort 

azonban már jóval több nő éri el. Növekszik az egyedülálló idősek száma is. E társadalmi, 

demográfiai tényezők hatásának következtében egyre inkább növekszik az állami gondoskodás 

szerepe. Munkahellyel a munkaképes korú lakosság 40%-a rendelkezik csupán. A népesség 

életkor szerinti összetételének változását vizsgálva a 14 év alatti korosztály 3 év alatt 5%-kal 

csökkent, míg a 60 év feletti korosztály 3 év alatt 8%-kal növekedett. 

 

A fiatalok megtartása a település jövőjének és fejlődésének fontos eleme. A település 

legfontosabb feladata a népességmegtartó képesség erősítése, az elvándorlás 

megakadályozása, mely alapot teremthet a jövőbeni fejlesztéseknek. A város 

népességmegtartó erejét meghatározó módon a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítése 

tudja növelni. A település lakhatósága, a lakosok identitásérzetének nélkülözhetetlen eleme a 

közbiztonság és a társadalmi stabilitás.  

Tiszacsege is küzd az országos tendenciának számító elöregedéssel, a negatív gazdasági és 

társadalmi folyamatok következtében a fiatalok, sőt teljes családok elvándorlásával. A fiatalok 

röghöz kötése szerencsére nem célja a város vezetésének, hazatérésük viszont annál inkább.  
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Házasságok és élveszületések száma 2001-2010 között  

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben (T-Star 2011) 

 

Az akcióterület népességnek elhelyezkedése vegyes. A közvetlen központban alacsony, mivel 

a területen koncentráltan van jelen a város intézmény hálózata, egyéb szolgáltató, üzleti 

létesítményei. A terület északi illetve déli oldala viszont elsődlegesen lakóövezet. 

 

 

2.6.2 Gazdasági helyzet. 

Tiszacsege városában a vállalkozói aktivitás átlagosnak  mondható, a városi vállalkozások 

lefedik a kis közép és nagyvállalkozások teljes körét, meghatározó nagyságrend az egyéni 

vállalkozások aránya, mely az összes vállalkozás 1/2 részét teszi ki. Az akcióterület határain 

belül az önkormányzati működési engedélyek szerint működő vállalkozásokból mindössze 66 

db található, amely a városi érték (150) 44 %-a jelentős arány. A városi vállalkozások 20 %-a 

(30 db) a kereskedelmi szektorban tevékenykedik és ezek közül 46,6 % (12 db) található az 

akcióterületen. A város egészére nézve az ipari szektor 3,6 %-al képviselteti magát Tiszacsege 

város gazdasági életében, mintegy 6 db vállalkozással, amelyekből 1 az akcióterületen 

működik. 

Pénzügyi szolgáltatási szektor 2 szolgáltatójából mindkettő az akcióterületen található. A 

mezőgazdaság 25 vállalkozásából az akcióterületen 11 rendelkezik telephellyel, illetve az 
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őstermelők közül 14 az akcióterületre esik. A vendéglátás terén 17 szolgáltató hely működik 

az egész város területén, ebből 7 az akcióterületen. Tiszacsege turisztikai kínálata a fürdő 

fejlődésével, a Tisza kihasználtságával folyamatosan nő. Ehhez mérten a szállásszolgáltatók 

aránya alacsony. A városában 7 szállásszolgáltató van, melyből a 2 az akcióterületen található.  

 

Vállalkozások eloszlása szervezeti forma szerint a városban 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Az iparűzési adóból származó önkormányzati bevétel 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

 Az akcióterületen a vállalkozások aránya a városi érték 44% -a üzemelő vállalkozások 

adóbefizetése minden évben alig haladja meg az arányuk felét. Az elmúlt 5 év 

összehasonlításaiból megállapítható, hogy az akcióterület elsődlegesen a kereskedelmi szektor 

övezete A létrejövő üzletképes vállalkozások elsősorban a többi városrészben telepedtek le. 

Ennek területi és természetesen szolgáltatási funkcióbeli indokai is van. A város ezen területe 

elsősorban a ellátási kiszolgáló területhez tartozik, melynek további erősítése szükséges.  

 

Az városközponti szerep gazdaságélénkítő funkcióihoz – kereskedelemhez, vendéglátáshoz, 

szállásfejlesztéshez kapcsolódó városi funkciók alapfeltételei hiányoznak (pl. közösségi 

övezet, közösségi térek, koncentrált lakossági szolgáltatások. Az érintett terület parkolási 

feltételek kialakítása, a szolgáltatói szektor betelepítése mind-mind a településrész gazdasági 

élénkítő fejlődéséhez szükségszerű. 

 

Jelenlegi állapotában városközpont nem tudja betölteni a gazdaságélénkítő és arculat-

meghatározó funkcióját sem az akcióterületen, sem a városban, ezért indokolt az központi 
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szerephez méltó a lakossági kiszolgálás szélesebb körét biztosító szolgáltatásösztönző 

fejlesztése.  

Tiszacsege a balmazújvárosi kistérség meghatározó kisvárosa. Területfejlesztési szempontból 

a 95 kedvezményezett kistérségek egyike, ezen belül pedig a 48 leghátrányosabb helyzetű 

térségek közé tartozik (a 311/2007.(XI. 17.) Korm. rendelet szerint). A térség gazdasági 

versenyképessége alacsony, melynek fő oka a szerkezetváltás lassú ütemében keresendő.  

 

Az agrárium dominanciája még mindig erős annak ellenére, hogy az ágazat adottságai nem 

kedvezőek sem az éghajlat, sem a talaj minősége szempontjából. Az elavult termelési 

szerkezet alacsony hozzáadott értékkel párosul, s az elaprózódott birtokstruktúra a 

mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodását törékennyé tette. Az ipar jelenleg kisebb szerepet 

tölt be a gazdaságban. Jellemző ipari profil kialakulását a térségben megvalósuló beruházások 

alacsony volumene, a külföldi tőketranszfer hiánya akadályozza. A meglévő vállalkozásokat 

jelenleg is tőkeszegénység jellemzi, hátrányuk mind számukban, mind gazdasági 

teljesítményükben kézzelfogható. A település közigazgatási területén található kihasználatlan 

turisztikai vonzerők, természeti adottságok jelentős értékeket hordoznak: (pl: Tisza 

közelsége, Gyógy-, termálvíz, Hortobágyi Nemzeti Park közelsége, kunhalmok, Kék vércsék 

erdeje, gasztronómia.  
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2.6.3 Társadalmi helyzet 

 

Foglalkoztatottak aránya 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben (T-Star 2011) 

 

A Városközpontban él Tiszacsege lakónépességének 57 %-a, amelyen belül a munkavállalói 

korú népesség felülreprezentált. A képzettségi, a munkaerő-piaci és a jövedelmi helyzet 

szempontjából egyaránt kedvezőtlenebb képet mutat a városi átlaghoz képest: többek között itt 

a legmagasabb a foglalkoztatott nélküli háztartások, valamint a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya.  

 

A önkormányzati adatokat a KSH adatbázisa jól egészíti ki, amely szerint megmutatkozik, 

hogy az akcióterülettel érintett területen a foglalkoztatási és szociális helyzet a városi átlagtól 

jelentősen kedvezőtlenebb. Az érintett területen a KSH adatai szerint az általános iskolai 

végzettségűek aránya majdnem 10 %-al elmarad a városi átlagtól, a város többi területei felé 

haladva tehát jellemzően az magasabb társadalmi státuszú csoportok találhatók. Az 

akcióterülettel érintett tömbökben a felsőfokú végzettségűek száma majdnem 4% -al 

alacsonyabb, mint a városi átlag, itt a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők és a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya is jóval alacsonyabb, mint a város egyéb részein. 

Ezen adatokból már következik, hogy a város központi területein a foglalkoztatottság is 
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kedvezőtlenebbül alakul, a városközpontban a foglalkoztatás a (nem túl magas) hazai átlagnak 

majdnem a fele. 

 

2.6.4 Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet 

A roma lakosság foglalkoztatására vonatkozóan tiszacsegei viszonylatban sem áll pontos 

statisztika a rendelkezésre. A jelenlegi helyzetet tekintve, a lakóterületen élőkre vonatkoztatva 

az aktív korúak iskolai végzettsége kiugróan alacsony (a többség legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik), míg a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők száma 

kirívóan magas.  

A szociális és megélhetési problémák oka a rendszeres jövedelemszerzéshez történő 

hozzáférés hiányában és a munkaszocializáció alacsony színvonalában keresendő. Az 

önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselők helyszíni tapasztalata igazolja, hogy a 

munkásfelvételek esetén a kérdőíves felmérések során többen tudatosan rontották el a 

teszteket, hogy ne kelljen munkaviszonyba állni, mivel a fizetett minimál bér alacsonyabb 

volt, mint a munkanélküli segély és az általa biztosított szabad mozgás miatt megszerezhető 

kiegészítő kereset. 

 

A munkavállalók részéről a tényleges lehetőségekhez képest irreálisan magasak a jövedelmi 

elvárások a munkáltatókkal szemben, így az ingázó olcsóbb munkaerő alkalmazása mellett 

döntenek a munkáltatók. Ehhez társul a családtámogatási rendszerben meglévő ellentmondás 

is. Egyes családok a jövedelemszerzés miatt állami gondozásba adják gyermeküket, akit egy 

közvetlen rokoni család már támogatás nyújtásával tart el látszólag, gyakorlatilag ugyanabban 

a családi körben él a gyermek. Másrészről a szocializációs problémák jelentik az akadályt a 

munkavállalási hajlandóság alacsony színvonalában. A több generációs munkanélküli 

családokban élő fiatalok nem rendelkeznek a munkára való nevelés és nem utolsósorban a 

munkába állási „kényszer” mintájával.  

Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat képviselői ismerik és felismerték e probléma 

„22-es csapdáját”, de ennek feloldása csak igen hosszú idő és következetes munkával oldható 

meg, amelyben szerepet kell játszania a kormányzatnak, önkormányzatnak és a roma 

társadalomnak egyaránt.  

Az „Út a munkához” program keretében módosított a 2009. január 1-től bevezetett 

jogszabályok célja az volt, hogy elősegítse az önkormányzatok új típusú közfoglalkoztatási és 

segélyezési politikájának megvalósítását. A program fő célja, hogy a munkára képes, tartósan 
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munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely 

közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb 

kerüljenek a munka világához. Ugyanakkor a programban való részvétel nem ösztönzi a 

programba bekerülteket, hogy magasabb képzési formában vegyenek részt lehetővé téve a 

programból történő kilépésre. A jelenleg folyó START közmunkaprogram is ezt hivatott 

segíteni. 

 

A települési önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében – minden év 

február 15-ig, 2009-ben április 15-ig – az állami foglalkoztatási szervvel egyeztetett 

foglalkoztatási tervet kell készíteniük. A Közfoglalkoztatási Terv egyéves időtartamra szól és 

tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét, 

azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a 

közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a 

finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat. Az Önkormányzat minden évben elkészíti az 

adott évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet. Az éves terv elkészítésénél figyelembe veszik 

az elvégzendő feladatok mennyiségét, típusát, évszakoktól való függőségét, az elmúlt években 

végzett munkák, tapasztalatait, így a létszám- és feladat-meghatározások valós számadatok 

alapján készülnek el.  

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról 2011. évi CVI. törvény alapvetően megváltoztatta a közfoglalkoztatás 

rendszerét, azonban Tiszacsege Város Önkormányzatának célja továbbra is az, hogy a lehető 

legtöbb személynek biztosítson megfelelő munkát és munkaviszonyokat a közfoglalkoztatás 

keretében. A közcélú munkában elvégzendő feladatok többnyire a következők: 

parkfenntartási, köztisztasági feladatok, illegális szemétlerakók felszámolása, zöldfelületek 

tisztántartása, parlagfűirtás, erdőtelepítés, gondozás, játszóterek takarítása, belvíz- és 

csapadékvíz-elvezető árkok tisztántartása, burkolt és burkolatlan árkok takarítása, a felszíni 

csatornák és szivárgók takarítása, iszapmentesítés, illetve a kitakarított szakaszok folyamatos 

karbantartása. Emellett a város mezőgazdasági feladatokat is el szeretne látni a 

közfoglalkoztatás keretében. 

A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek nagy része fizikai jellegű, különösebb 

szakképesítést nem igényel, így alkalmasak arra, hogy jelentős számban vonjanak be 

alacsonyabb iskolai végzettségűeket, de az Önkormányzat a szakképesítéssel, magasabb 



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

36 

iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínál változatos feladatokat, munkalehetőséget, főleg 

az önkormányzati szociális, oktatási, egészségügyi intézményeknél és szolgáltatóknál. 

 

Tiszacsegén 2011-ben a munkaképes korú lakosság (2889 fő) számához viszonyított 

regisztrált munkanélküliek aránya 18,3%. E mutatónál azonban figyelembe kell venni két 

tényezőt. Egyrészt nem minden munkanélküli van regisztrálva, másrészt a regisztrált 

munkanélküliek közül sokan, 20-25%-ban évek óta jelen vannak a munkaügyi központ 

nyilvántartásában, tehát tartósan munkanélküliek. 

A végzettségeket tekintve a legtöbb regisztrált munkanélkülit a szakmunkás bizonyítvánnyal 

és a nyolc osztállyal rendelkezők teszik ki. Harmadik helyen a középiskolát végzettek vannak. 

A regisztrált munkanélküliek körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma több okból 

is alacsony. Egyrészt kevesebben vannak, mint a középfokú végzettségűek, másrészt ennek a 

rétegnek a körében legnagyobb az elvándorlás. A helyi munkaerő piacon nincs akkora 

keresletük, a nagyobb városokban jobban, sokszor magasabb bérezéssel tudnak elhelyezkedni. 

A közeli megyeszékhelyek (Debrecen, Nyíregyháza) elszívó erejét itt érdemes újra 

megemlíteni. 

 

A településen a foglalkoztatás szempontjából kiemelten fontos korosztály (18-59 év között) 

nagysága az országos és a megyei átlag alatt marad. A település egyik fontos munkaerő-piaci 

jellemzője a regisztrált munkanélküliek magas száma, melynek több mint 80%-a fizikai, és 

kevesebb, mint 20%-a szellemi foglalkozású. Közöttük a férfiak aránya magasabb, 56-60%. 

 

2.6.5 Jövedelmi helyzet 

Tiszacsegén a településszerkezetéből adódóan a központi területektől kifelé haladva a 

családok és a lakosság szociális helyzete egyre kedvezőbben alakul. A város szociális 

szempontból, a KSH 2001 népszámlálási adatai alapján lehatárolt szegregátumai a 

városközponti területén találhatók.  Az IVS elemzései alapján két egyértelműen 

szegregátumnak tekinthető terület helyezkedik el. - jellemzően öregedő lakossággal.. 
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Szociális ellátásban részesülők száma 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Az akcióterületen a regisztrált munkanélküliek és tartósan munkanélküliek száma az 

aktívkorúakon belül 661 fő. A szociális ellátásban a városban 1842 fő részesül, az 

akcióterületen 1048 fő részesül.  

 

Foglalkoztatottak aránya. 
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Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben (T-Star 2011) 

 

Mint látható az akcióterület munkanélküliségi adatai kimagaslóan rosszak, messze 

meghaladják a városi értékeket.  Az akcióterület társadalmi-szociális helyzete egyértelműen és 

jelentősen rosszabb a város többi területénél. 

 

2.6.6 Környezeti értékek bemutatása 

Tiszacsege Hajdú-Bihar megye északi-nyugati részén, a Hortobágy és a Tisza határán 

helyezkedik el. Polgártól 28 km-re dél- délnyugatra, Tiszafüredtől 28 km-re északkeletre, 

a Hortobágyi Nemzeti Park északnyugati kapujában található. Az egységes morfologiájú 

település középpontjában a Tisza-part, Balmazújváros, Egyek felé vezető három út elágazása 

környékén az egykori egyutcás ófalu található, mely az akcióterület központi része. 

A táj gazdag és egyedi növény-, illetve állatvilága, Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, 

az élővizek mentén kialakult növénytársulások miatt a régió területének kimagaslóan nagy 

hányada élvez védettséget. Ezek között kiemelkedő értékű a régió két megyéjét érintő 

Hortobágyi Nemzeti Park, amely hazánk első, 81 ezer hektár kiterjedésű nemzeti parkja; 1999 

decemberétől az UNESCO Világörökségének is része  

Tiszacsege belterülete és külterületének nyugati része tájföldrajzilag a Közép- tiszai -ártérhez 

tartozó Borsodi-ártéren fekszik, a külterület keleti része már a Hortobágyhoz tartozik. 

Domborzatát tekintve a terület ártéri szintű tökéletes síkság, egyhangú felszínű, csekély 

szintkülönbségek jellemzik. A domborzat egyhangúságát csak néhány kunhalom ( pl. Bonca-, 

Kecskés-, Sólyom-, Mélyföldes-, Kettős-halom) enyhíti. A felszín felépítésében finomszemű, 

fiatal, pleisztocén és holocén iszapos, agyagos löszrétegek uralkodnak, melyek a folyók 

iszapjának lerakódása során keletkeztek. A táji kettőség a talajtípusok elterjedésében is 

megnyilvánul. Nyugaton a Tisza öntésterületén kialakult fiatal, nyers öntéstalajok, réti 

öntéstalajok és réti talajok fordulnak elő, termékenységük közepes. Tőlük keletre, a löszös 

üledékeken – a felszín közeli szikes talajvíz hatására kialakuló-réti szolonyecek, sztyeppesedő 

réti szolonyecek és szolonyeces rti talajok jellemzőek. Gyenge termőképességűek, főként 

legelőként szolgálnak, utóbbi gyenge szántóként is hasznosítható. Külterületének nyugati 

részén a Tisza, keleti részén a Tiszából leágazó Nyugati-főcsatorna folyik, középső részén 

pedig az Árkus-ér. Mellettük még számos mesterséges csatorna található. A Tisza holtága a 

Holt-Tisza és a Morotva. A talajvíz mélysége 2-4 m közötti. A felsőpannon rétegből származó 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaf%C3%BCred
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balmaz%C3%BAjv%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyek
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hévíz hőmérséklete 72 °C. A település és külterülete az Alföld flóravidékének Tiszántúli 

flórajárásába tartozik. Potenciális növénytársulásai a Tisza mentén, az alacsony ártéren 

mandulalevelű bokorfüzesek és puhafaligetek, a magas ártereken tölgy-kőris- szil ligeterdők. 

Keleten tatárjuharos-lösztölgyesek és sziki tölgyesek voltak jellemzőek, sziki erdőspuszta -

rétekkel és sziki gyepekkel. Az eredeti növénytársulásokból szerencsére sok helyen maradt 

hírmondó a város területén. Ezek mára védelem alá kerületek, fennmaradásuk így 

biztosítottnak látszik. A városhoz tartozik az Ároktő-Tiszacsegei hullámtér Természetvédelmi 

Terület kisebbik része ( a Kácsa-sziget szegélye), amely természetes ártéri növénytársulási 

mellett európai jelentőségű madárélőhely voltával is büszkélkedhet. A holtágakban fellelhető 

még az igen ritka haljajunk, a lápi póc is. Tiszacsege területére átnyúlik az Ohati-erdő északi 

része is, ez a sziki tölgyesek egyik utolsó hazai maradványa. Kettős lombkoronaszintű erdő, a 

felső lombkoronaszintben a kocsányos tölgy uralkodik, a széleken azonban csertölgy is 

előfordul; az alsóban pedig – a tatárjuhar és a mezei juhar mellett- a mezei szil és a vadkörte 

található meg. A közigazgatási terület keleti része a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik. Itt 

számos sziki növénytársulás található, a szikes mocsaraktól kezdve a szolonyec sziki rétekig 

és szikes pusztákig. Ide tartozik a Kis- és Nagy Kecskés -puszta és a Cserepes-puszta. Előbbi 

mocsarainak fészkelő madarai a nyári lúd, a kormos- és a fattyúszerkő, ősszel darvak keresik 

fel. A Cserepes-pusztán a sziki növénytársulások mellett előfordulnak löszpuszta-rétek is, 

védett növényük a macskahere. A puszta értékes madara a túzok és a kerecsensólyom. 

Halastavak 

Magyarország halastavakban leggazdagabb területe a Hortobágy A Hajdúság területén is 

találunk több halastavat, de ezek természeti értékekben kevésbé gazdagok, természetvédelmi 

jelentőségük inkább a tavaszi és őszi madárvonulás idején van. Az ott előforduló élőlények 

mindegyike megtalálható a Hortobágyon nagyobb kiterjedésben lévő halastavakon is. 

A hortobágyi halastavak ornitológiai szerepe, hogy Európa egyik legfontosabb madárvonulási 

állomását jelentik. Tavasszal és ősszel százezres mennyiségben tartózkodnak itt a 

vízimadarak. Jelentős számban fordulnak  elő olyan globálisan veszélyeztetett fajok, mint a kis 

lilik, vörösnyakú lúd, vékonycsőrű póling.  

A darvak európai populációjának 60%-a tartózkodik itt, amely eredményeképpen nemzetközi 

jelentőségű vizes élőhellyé minősítették (Ramsari Egyezmény). A halastavak egyben az 

Európában veszélyeztetett ritkaságként számon tartott madárfajok fészkelőhelye is, mint a kis 

kárókatona, gémek, szerkők, kis vízicsibe, fülemülesitke, függő és barkóscinege. A tavak téli 

élővilága szegényesebb, de jelentősége ekkor is nagy, hiszen közel 100, fokozottan védett réti 
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sas telel itt át. Emlősök közül a vidra és a vadmacska populációt említhetjük, amelyek száma 

itt még jelentős. A nádszegélyek jellemző fajai a vaddisznó, hermelin és a róka.  

 

Holt-Tisza 

A településhez tartozó Kácsa-szigeti Holt-Tisza és 

környezete fokozottan védett természetvédelmi 

terület, értékes élővilágnak ad otthont. 

A holtág természetes lefűződéssel alakult ki, a Tisza 

bal parti ármentesített területén helyezkedik el. 

Közigazgatásilag a Hajdú-Bihar megyei Tiszacsege 

községhez tartozik. Hossza 7,5 km, átlagos 

szélessége 95 m, területe 71 ha, átlagos vízmélysége 

1,9 m, víztérfogata 1,4 millió mf. Állami tulajdon, kezelője a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatósága. Medre erőteljesen feliszapolódott, vízi növényzettel jelentős mértékben benőtt. 

Vizének minősége megfelelő. Belvizekből töltődik fel, leürítése a Berzsenyes-csatornán 

keresztül az Árkus-főcsatorna felé lehetséges. Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-tarozás, 

üdülés. Élővilága gazdag és változatos. Tiszacsege Község Önkormányzata falusi turizmus 

céljaira szeretné hasznosítani a holtágat. 

 

Tiszacsegei Termálstrand 

Az 1972-ben feltárt 80 °C-os sok oldott szerves anyagot tartalmazó termálvízre épült a két 

gyógymedencés strandfürdő, s a csónakázó tó. A fürdő vize csont-, bőr-, izom- és reumatikus 

betegségek gyógyítására alkalmas. A strand 

szomszédságában két hektáros területen fekszik a 

Holdfény Kemping, amely árnyas fáival, csendes 

környezetben 500 fő pihenését szolgálja. Az 

igényesebb vendégek fogadására a közeli 80 

férőhelyes Tiszaterm Hotel ad lehetőséget. 

 

 

 

http://varosokfalvak.hu/wp-content/uploads/2011/01/tiszacsege-holt-tisza.jpg
http://varosokfalvak.hu/wp-content/uploads/2011/01/tiszacsege-holt-tisza.jpg
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Épített környezet 

Az egykor Szabolcs megyéhez tartozó települést írásos dokumentumban 1248-ban említik 

először, amikor az egri püspökség birtokába került.  

Tiszacsege a XVIII. században a Vay család birtoka lett, határában négy uradalmi központ 

alakult ki: a Nagymajor, a Kismajor, a Cserepes és a Szilágy. A birtokosok a Nagymajorban 

szokatlanul nagyméretű, kétemeletes vadászkastélyt építtettek, amelynek stílusa a biedermeier 

felé hajló empire ízlésre vall. A kastély ma szálloda. 

A falu a hortobágyi pásztorok egyik kibocsátó faluja volt, így a település a hortobágyi 

pásztorkultúra alakítója és befogadója is. 

A jelenlegi városszerkezet a kétbeltelkes területhasználattal alakult ki, jellemzően sugaras 

halmazos településszerkezettel párosulva. A XVI-XVIII. században a belső, el sem kerített 

apró lakótelkek területét a sokkal nagyobb gazdálkodási célokat szolgáló „ólas-kertek” 

övezete vette körül. A XIX. század folyamán megszűnt az „egy család, két telek” jellegű 

területhasználat, de a városalaprajzban máig megőrződött a belső utca- és telekhálózat sűrű 

osztása és a külső sáv nagytömbös, nagytelkes rendszere. A város megtelepedése a kelet-

nyugati irányú városon átvezető úthoz délről csatlakozó út csomópontja körül kezdődött. A 

város lakóterületei a főutakhoz kisebb gyűjtő és feltáró utakkal kapcsolódnak. A Tisza 

közelsége a város központjától észak-nyugati irányban üdülő területtel határolt. Az összekötő 

út azonban nem ér véget a folyónál, mivel a folyamatosan működő komp biztosítja a 

továbbközlekedést az M3-as autópálya, és így a főváros irányába 

Falumúzeum 

A zsellérház 1833-ban épült. Népi 

építészeti műemlékké 1963-ban 

nyilvánították. A múzeumház 

berendezése reprezentálja a múlt 

század végi paraszti élet 

ekvizítumait. 

Az épület fehérre meszelt 

vályogfalú, kétszeres nádfedeles. 

A zsellérház vert falból készült, 

alapozás nélkül. A keskeny 

tornácot biztosító faoszlopokkal alátámasztott tetőnáddal fedett. A fal vesszőfonatát agyaggal 

http://www.vendegvaro.hu/nagymajori-kastely-tiszacsege
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tapasztották. A mennyezet alig faragott gerendák közé berakott, vékony husángfára csavart, 

híg anyaggal mártott szalma. Az így elkészített pórfödémet azután alulról-felülről agyaggal 

tapasztották, és fehérre meszelték. A szabadkéményes pitvarban és a fehérre meszelt 

döngöltföld padlójú szobában eredeti zsellér bútorokat és felszerelési tárgyakat használati 

eszközöket helyeztek el. 

 

 

Nagymajori-kastély vagy Vay-kastély 

A Vay kastély a XVIII. század legelején 

épült biedermeier felé hajló empire 

stílusban. 

Vay Ádám kuruc generális építette egy 

magaslatra. Hatezer holdas birtok 

tartozott hozzá, gulyákkal, ménesekkel. 

Az épület- együttes az ötszintes 

főépületből, egy kolostor-épületből és 

egy lovardá-ból áll. Mivel a Tisza parti városnak, Csegének komp joga volt, itt úri tizedet is 

lehetett szedni. A báró úr pallos joggal rendelkezett, ezért a kastély alatt egy tömlöcrendszert 

is építettek. A leghíresebb betyár “Ződ Marci” volt, aki itt raboskodott. Azért hívták így, mert 

az asszonyok szerint szép zöld volt a szeme. A Rákóczi-féle szabadságharc bukása után 1711-

ben labanc kézre került. 

Korábban az egyik debreceni bíróé is volt a kastély. A második világháború után egy Radák 

nevezetű hölgyé volt a birtok, de mivel nem volt utódja, így az államra szállt a tulajdonjog. Az 

épületegyüttes 1998-ra teljesen tönkrement. Ekkor egy debreceni vállalkozó a romokban is 

meglátta a szépséget és lehetőséget arra, hogy a főépületet kastélyszállóvá alakítsa át, a 

lovarda épületében éttermet és konferenciatermet létesítsen. Hét év felújítás után 2005-ben 

nyílt meg a kastélyszálló 21 szobával. 

A kastély a Máltai lovagrend hivatalos lovagi kastélya, mivel a kastély tulajdonosa, Sir 

Alexander, azaz Fekete Sándor tavaly óta máltai lovag. 

 

Helyi védettségű értékek: 

Tüzelős‐ól Tiszacsege, Rákóczi u. 38. Hrsz.: 827/1.  
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A város településnéprajzi különlegessége a 

kétbeltelkesség. Ennek lényege, hogy a lakóház 

csoportja a múlt század közepéig elkülönült a 

gazdasági udvar szerepét betöltő úgynevezett 

szálláskertektől, amelyek külső gyűrűként 

övezték a belső magban épült lakóházakat. A 

XVIII. században a Tüzelős-ól a szálláskert 

része volt. A csegei parasztság ezekben az 

ólakban tartotta a jószágállományt, mely főleg szarvasmarhákból állt. Ezek az ólak 

meglehetősen primitívek voltak. Többségük nád vagy vesszőfonatos falazattal készült. A teteje 

bogárhátú, szalmával és gazzal fedett, földdel meghányott volt. 

Római Katolikus templom Tiszacsege, Fő u. 16. Hrsz.: 29 

A város első kőépülete a református templom. A 14. 

vagy a 15. században, gótikus stílusban készült. Az 

eredeti templomra Lázár deák által a mohácsi vész előtt 

készített, de csak 1528-ban közreadott térképéből lehet 

következtetni: ezen a templomot erődített, bástyával 

körülvett, lőréses tornyú, mellvédes épületként 

ábrázolja. A templomerőd a lakosság oltalmazására is 

szolgált. Egy 1461-ben kelt oklevél is erre utal, amikor 

“vici Chastel”, azaz elő-várként, várszerű építményként 

nevezi meg a templomot. 1596-ban a környéken nagy pusztítást véghezvivő, törökökkel 

szövetséges krími tatárok rombolták le. 1621 táján építették újjá. A leomlott torony helyébe 

fából emeltek haranglábat. 

A  jelenlegi, barokkos formát a templom 1856-1887 között kapta. Az új torony talapzata alá 

okiratot, egy üveg bort, a forgalomban lévő pénzekből egy-egy példányt helyeztek. Az 1975-

ös renoválások felfedték a gótikus épületmaradványokat, az utca felől befalazott sekrestye 

bejáratát, a déli oldalon pedig az ablakok párkányait. Ekkor tűnt elő a templomot építő 

kőműves céhjelvénye is. A templom építőkövét, a vulkáni tufát, Tokaj környékéről 

a Tiszán hajón szállították. A templomhoz tartozott a cinterem, vagyis a déli oldalon elterülő 

temető. A csegeiek ide temetkeztek 1787-ig. A kereszténység előtti időkből származó, itt 

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1461
http://hu.wikipedia.org/wiki/1596
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%ADm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
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továbbélő szokás szerint a sírokat kelet felé tájolták. 2004 nyarán a templom külseje teljes 

egészében megújult. 

2.6.7 Környezeti károk bemutatása és feltárása 

Tiszacsege kijelölt akcióterületi részének környezeti állapota általában jónak mondható, 

környezeti konfliktusok a közlekedési eredetű szennyezésekből adódnak. A viszonylag laza 

beépítés, hazánk más városaihoz képest kevésbé intenzív területhasználat általában biztosítja a 

magas környezetminőséget, a terület egy részének már-már falusias hangulatát, 

tisztaságát.  

 

Az akcióterület jellemző talajai - ahogy Tiszacsege  belterületének egyéb területein - a 

viszonylag kedvező termőképességű, mészlepedékes csernozjomok fordulnak elő.  

A talajszennyezés gyakorlatilag megszűnt a szennyvíz és csapdékvíz hálózatok kiépítésével. 

Az  akcióterületen állandó felszíni vizek is jelentős mértékben jelen vannak.  

A város akcióterületének egy részén az átmenő forgalom okoz komolyabb problémákat, 

amelyek kifejezetten a terület átkelési szakaszt érintik, ahol komolyabb teherforgalom is 

bonyolódik. A transzmissziós folyamatoknak, illetve a jelentős zöldfelületi aránynak 

köszönhetően ezen terhelések a levegőszennyezés tekintetében elhanyagolhatók. A zaj- és 

rezgésterhelés is elsősorban közlekedési eredetű, leginkább a forgalmasabb városi átkelési  

utakat érinti.   

 

A levegőminőség állapotát a közlekedés mellett a lakossági emisszió, a porterhelés és az ipari 

jellegű légszennyező-anyagok terhelése egészíti ki. A település környezeti zajforrásai a 

közlekedés mellett ipari és az egyéb jellegű zajforrások kategóriáiba sorolhatóak. A település 

belterületén működő kereskedelmi, szolgáltató létesítmények főként a szállítási, raktározási 

tevékenységükből eredő zajkibocsátással terhelik közvetlen környezetüket. Az egyéb jellegű 

zajforrások tekintetében (kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató létesítmények) előfordulhat a 

szállításból, helytelen magatartásból adódó zajterhelés, és zavaró hatás a közvetlen 

környezetben.  

 

A tervezett fejlesztések a környezet minőségét javítják, veszélyforrást, szennyeződést nem 

eredményeznek. 
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2.6.8 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte 

Tiszacsege akcióterületén a lakófunkció mellett közigazgatási, pénzügyi, üzleti-szolgáltatási, 

üzemi, oktatási, egészségügyi, kulturális, és egyházi funkcióval rendelkező épületek állnak 

jelentős zöldfelületbe ágyazódva. 

 

Szolgáltatás típusa  Intézmény neve  Intézmény címe  

Állam- és közigazgatás  

 

Tiszacsege Város 

Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 

Kossuth utca 5. 

Oktatás  

 

Fekete István Általános 

Iskola 
Fő utca 95. 

Közművelődés  

 

Dr. Papp József Városi 

Könyvtár 
Kossuth 3. 

Művelődési Otthon Fő 55. 

Szociális szolgáltatások  

 

Balmazújvárosi Kistérség 

Humán Szolgáltató Központ 

( Fenntartó) 

Gyermekjóléti  és 

Családsegítő Szolgálat 

 

 

 

Fő u. 42. 

 

 

 

Idősek Klubja Tompa u. 1. 

Egészségügy  

 

2.számú fogorvosi körzet Fő utca 11. 

1-2. stámú háziorvosi körzet Fő 29. 

1.számú fogorvosi körzet Templom utca 8. 

3.számú háziorvosi körzet és 

Egyek-Tiszecsege-

Újszentmargita Központi 

Orvosi Ügyelet  

Fő utca 42. 

Egyházak  

 

Katolikus templom Fő utca 16. 

Református templom Fő utca 36. 

 

 

Az akcióterület legfontosabb közigazgatási funkcióit a Polgármesteri Hivatal  a Kossuth utcán 

és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ ( Fenntartó) és a  Gyermekjóléti  

és Családsegítő Szolgálat a Fő utcán, Az idősek klubja a Tompa utcán található. 

A Fő utcában található az alapfokú oktatási intézmény a Fekete István Általános Az 

akcióterület kulturális funkcióval működő intézménye a Dr. Papp József Városi Könyvtár, 

ahol a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett számítógép használatára is van 
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lehetőség,  valamint a Művelődési otthon. Ez utóbbi rendkívül leromlott állapotú, nem felel 

meg a feladat ellátásához. 

Egyházi szolgáltatást a területen, a Szabadság téren lévő Római Katolikus Plébánia látja el. Az 

egészségügyi ellátás intézményei a városközpontban koncentrálódnak, itt található a város 

gyermek- és egyik felnőtt orvosi rendelője valamint a gyógyszertár. 

A város intézményei az akcióterületen találhatóak, fejlesztésük forrás hiány miatt az elmúlt 

évtizedben korlátozottan valósult meg. 

 

A közigazgatási és közösségi feladatokat ellátó intézmények vizsgálatakor elmondható, hogy 

általánosságban régi építésűek, többször átalakítottak, illeszkedve a bennük működő 

intézmények szükségleteihez. Az épületek korszerűtlenek, külső megjelenésük elavult, vannak 

olyan intézmények, mint régi mozi épületet valamint a kultúrház, mely teljes körű átépítésre 

szorul új funkciók kialakításával.. A vállalkozási szféra üzleteinek külső homlokzati 

megjelenése avult állapotú, felújításuk környezethez való illesztésük szükséges. 

A kisvárosi minőségi környezet, funkciók fejlesztésének szerves részét kell, hogy képezze a 

központban található közintézmények infrastruktúrája is.  

Tiszacsege ezáltal tudja kisvárosi integrációs szerepét betölteni a tervezett fejlesztési célok 

figyelembe veszik ezt a problémát, konkrét projekt elemek feladata a város ezen a területen 

meglévő hátrányainak felszámolása. A városközpont közösségi és közigazgatási intézményei 

közül a legsürgősebb beavatkozást a fejlesztéssel érintett épületek és közösségi terek jelentik. 

2.6.9 Közbiztonság helyzete 

Tiszacsege városban és a városközpontban a közbiztonság szempontjából a 

bűncselekményekkel erősen fertőzött területek közé tartozik. A megye fajlagosan II. legtöbb 

bűncselekménnyel fertőzött települése. A városban az összes ismertté vált bűncselekmények 

száma 2010-ben 328 volt, ebből az akcióterületen 124 (alig 37%) bűncselekmény történt. A 

városban dominálnak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek 94%-t tették ki az összes 

bűncselekménynek. Az akcióterületen történt 124 bűncselekmény közül 54 vagyon ellen és 14 

személy ellen irányult. Összességében a városban történt bűncselekmények száma az elmúlt 

években igen tág határok között változott, az rendelkezésre álló adatok alapján egyértelmű 

tendencia nem rajzolódik ki. 

2011-ben 307 darab bűncselekmény történt.  
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Ezek megoszlása: személy elleni: 15 db, közlekedési: 57 db házasság, család, nemi erkölcs 

elleni: 11 db államigazgatási, közélet tisztaság elleni: 4 db,  közrend elleni: 45 db gazdasági: 3 

db személyek javai ellen: 172 db 

Az összehasonlítás alapján megállapítható, hogy 2010 és 2011 – között a bűncselekmények 

számának csökkenése 93%-os. Ez az arány rendkívül jelentős csökkenést mutat.  

A városközpontban a közlekedési szabálysértések nagy számát kell kiemelni, a központi 

kereszteződésben és a városba bevezető főúton a gyorshajtás jellemző, napi probléma, amely a 

városközpont legforgalmasabb, jelentős teherforgalommal is terhelt csomópontjában komoly 

balesetveszélyt hordoz magában. A városközpontban a közlekedési problémákon túlmenően a 

gépkocsikat és kerékpárokat érintő lopások, illetve rongálás fordulnak elő jellemzőbben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűncselekmények alakulása 2010-2011 

Ahhoz, hogy valaki bűncselekmény elkövetőjévé váljon, számos körülmény együttes hatása 

szükséges, azonban vannak olyan okok, melyek az egyén deviáns személyisége nélkül is olyan 

kényszerítő erőt jelentenek, mely a bűnözés felé taszítja az embert. Ezek között első helyen a 

szociális és anyagi helyzetet emelhetjük ki. Ez különösen igaz a legrosszabb helyzetben lévő 

hajléktalanok, és a lakosság elszegényedett, szakképzetlen rétege esetében. Előbbiek esetében 

évek óta tapasztaljuk, hogy mind az elkövetők, mind a sértettek között növekszik arányuk. 

Sokukat érintik a különféle szenvedélybetegségek, alkoholizmus, játékszenvedély. 

Önmagában tehát a családgondozás, a szociális segélyezés, a gyermekvédelmi intézkedések 

tüneti kezelésnek minősíthetők, a probléma megoldására nem alkalmasak, szükség van 

ezekkel összefüggő meditációs programok kidolgozására, beindítására, ezzel párhuzamosan 

pedig munkahelyteremtésre a városban.  
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Az önkormányzat kistérségi összefogással megfigyelő kamerarendszer kiépítését tervezi 

pályázati forrásból. 

A fejlesztendő terület egyik objektuma, a rendőrőrs épülete, így a terület bűnmegelőzési 

szempontból a folyamatos rendőri felügyelet miatt, kiemelkedő helyet foglal el a város 

területén belül. 

Az akcióterületi fejlesztési program a városfejlesztés gazdasági motorja, amely csökkenteni 

fogja a munkanélküliséget, javítani fogja a város lakóinak megélhetési biztonságát és ezzel 

ellentétes folyamatként csökkenti a bűncselekmények számát. 

 

2.7 Az akcióterület műszaki, fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása 

Az egységes és esztétikus településkép kialakítása, valamint az életminőség környezeti 

feltételeinek javítása nagymértékben hozzájárul Tiszacsege népességmegtartó erejének 

növekedéséhez.  

A város szerkezetével és épületállományával kapcsolatos fejlesztések kiemelt célja a nyugodt 

városi életforma hosszú távú felértékelődése. Ennek előfeltétele az épített környezet olyan 

fejlesztése, amely összhangba hozza a város gazdasági-társadalmi-környezeti 

hatékonyságának növelését, az életminőség javítását és a város karakterének megtartását. E cél 

megvalósítása magában foglalja a helyi identitás erősítését a város karakterének feltárásával és 

fejlesztésével, a közterületek – mint a városi élet fő helyszíneinek – humanizálásával. A 

kiegyensúlyozott településszerkezet érdekében a város minden része fejlesztéseket igényel, 

amellyel megőrizhető a város hagyományos mezővárosi, polgárvárosi karaktere – a magas 

városi életminőség biztosításával párhuzamosan.  

A tiszacsegei imázs és identitás újabb karakteres városképi elemek létrehozásával erősíthető. 

A városszerkezetben a közterek és a zöldterületek ilyen elemnek tekinthetők. A közterületek 

revitalizálása és állapotuk javítása egyrészt a közterek tudatos bővítését, minőségének 

emelését és „élettel telítését” jelenti. Mindezek eredményeként új közösségi terek jönnek létre. 

 

További cél az épületállomány megújítása, amely esetében kiemelt szerepet játszik az 

alulhasznosított és/vagy nem megfelelő műszaki állapotban lévő gazdasági és közfunkciókat 

betöltő épületállomány. Ezen a területen a város hatásköre elsődlegesen a saját tulajdonában 

lévő ingatlanok rekonstrukciójára terjed ki. A cél az, hogy a fizikai jellegű felújítások 
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hozzájáruljanak az adott épület funkcióinak megerősítéséhez, bővítéséhez és költséghatékony 

üzemeltetéséhez.  

A város kiegyensúlyozott területi fejlődése érdekében fontos, hogy az egymást zavaró 

funkciók (pl. iparterület és lakóövezet) térben elkülönüljenek egymástól. Ennek érdekében 

iparterületek fejlesztéseit elsősorban a meglévő gazdasági sűrűsödésekhez kapcsolódóan 

célszerű megvalósítani, a lakóterületek esetében pedig az intenzívebb, de túlzsúfoltságot nem 

eredményező hasznosításra kell hangsúlyt fektetni biztosítva ezáltal a fejlesztések és a 

(köz)szolgáltatások hatékonyságát, a negatív közlekedési hatások minimalizálását, valamint a 

zöldfelületek visszaszorulásának megállítását.  

Tiszacsegének a külső közlekedési kapcsolatok alakítására nincs direkt hatása, ettől 

függetlenül a közlekedés kiemelt középtávú célja, hogy a tiszai kompot a későbbiekben egy 

állandó híd váltsa fel. Ezáltal végérvényesen a település lesz a Hortobágy kapuja, amely a 

legnagyobb lehetőséget jelenti a városnak. 

 

A belső városi közlekedés fejlesztése az útminőség javítására és a környezetbarát közlekedési 

megoldások elősegítésére irányul. A belvárosban kiemelt figyelmet kell fordítani a parkolási 

kapacitások bővítésére, különösen a nagy forgalmú intézmények és kereskedelmi egységek 

esetében. A parkolóhelyek hiányát a városmagtól gyalogos távolságban elhelyezkedő parkolók 

kiépítésével lehet ellensúlyozni, ezáltal lehetővé válik a belváros gyalogos és zöldfelületeinek 

nagyarányú kiterjesztése. A gyűjtő utak fejlesztése multiplikátor hatásként elősegíti a 

környező területek feltárását és gazdasági-társadalmi felértékelődését is – figyelembe véve az 

érintett városrészek elsődleges lakó- vagy gazdasági funkcióját. A környezetterhelés 

csökkentése miatt fontos a belterületi kerékpárút-hálózat bővítése és folyamatos karbantartása. 

 

2.7.1 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő közlekedési 

hálózat helyzete 

Településünk periférikus elhelyezkedése miatt az országos közúti és vasúti főközlekedési 

útvonalakból kiesik. A 3315-ös úton - Egyeken keresztülhaladva - 18 km távolságra 

csatlakozik a 33-as főúthoz, északi irányban pedig ugyanezen az úton- Polgárnál-a 35-ös 

közúthoz kapcsolódik. A 29- km-re fekvő Balmazújvároson keresztül, a 3316-os útról a 33-as 

útra térve lehet a 60 km-re fekvő megyeszékhelyet elérni. A 3307-es úton – a Tiszacsege-

Ároktő között közlekedő komppal - a szomszédos Borsod-Abaúj- Zemplén megyei 

településekkel lehet kapcsolatot teremteni. Tiszacsegén a MÁV 117- es számú vonalán 
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megszűnt a közlekedés. Tiszacsege közlekedési hálózatát nagymértékben determinálja a 3315-

ös út forgalma.  A település közúthálózatának 54 %-a burkolattal ellátott, a fennmaradó 46 %-

nak, csak felén található útalap a többi földút. Felújításra szorul a város belső úthálózata is, 

hiszen elkerülő út hiányában a teherforgalom áthalad a városon. Helyi igény van 

parkolóhelyek kialakítására, mind a személygépkocsik, mind a többtengelyes járművek részére 

(utóbbiak esetében egy telep jelente megoldást a parkolásukra). A mezőgazdasági utak 

állapota nem megfelelő. A tömegközlekedés a városon kívülre jónak ítélhető. További 

hátrány, hogy nincs gyalogos zóna, illetve megfelelő buszvárók. Az infrastruktúra fejlesztés 

alapvető szempontja, hogy legyen tere a gazdaság, a kereskedelem, a szolgáltatások 

fejlődésének. Az országos, regionális és megyei területrendezési tervekkel összhangban a 

város együttműködik az országos közúthálózat városkörnyéki fejlesztésének előkészítésében, 

valamint az állami kezelésben lévő utakhoz kapcsolódóan közös fejlesztéseket készítenek elő 

az ottani létesítmények megvalósítására.  

2.7.2 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő 

közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából 

Az akcióterület közművekkel ellátott. Az alapvető villamos energia-ellátás és ivóvíz-ellátás 

biztosított. A település közműellátottsága közel 100%-os, 2007- óta minimális mértékben nőtt 

a villamos hálózatok, valamint a csatornarendszer hossza, 

A kommunális hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma eléri a teljes lakásállományt. 

Jelentősebb változás a gázhálózatba bekötött lakások számában van, jelenleg 1598, amely a 

teljes állomány 76%-a. 

Ivóvíz- és elektromos energia ellátottság gyakorlatilag 100%-os. A gázellátás, a vezetékes 

telefon és az internet ellátottság szintén teljesnek tekinthető. A csapadékvíz elvezető rendszer 

a belterületen 97%-os kiépítettségű, a szennyvízcsatorna hálózat a belterületet több mint 90%-

ban fedi le. 

A város közvilágítása a belső városrészekben kielégítő, a városközponttól távolodva ritkább, 

de a közbiztonsághoz és a megfelelő látási viszonyokhoz elegendő.  

A város zöldfelületi rendszerének fontos részei a közparkokon, a sport- és fürdő területeken és 

az értékes faállományú utcákon kívül a jelentősebb fásított, parkosított területtel rendelkező 

intézmények (nevelési, oktatási létesítmények) telkei, a templomkertek, a temető.  
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A város útja mellett a megfelelő egyedi arculatot meghatározó zöldfelületek nem kerültek 

kialakításra. Az utcák részbeni fásítása megvalósult, de a térség természeti és kulturális 

értékeit nem tükrözi. A város turisztikai arculatát sugárzó rendezett zöldfelületek kialakítása 

az utak mellett és a tereken is várat magára. A csapadékvíz elvezető árkok zárttá tételével 

parkosítható, rendezett felületeket nyerhet a város. 

Fejlesztendő terület a szelektív hulladékkezelés. Bár a város köztisztasága megfelelő, 

felmerült, hogy a „Tiszta udvar, rendes ház” program továbbösztönözné a helyieket a saját 

portájuk szépítgetésében. Az üdülőterületen lévő emésztőgödrök rossz állapota, a talajba 

szivárgó szennyvíz komoly problémát jelent, erre szennyvíz csatorna kiépítése jelentene 

megoldást. 

Évek óta nagy gondot fordít a város a közterületek megfelelő karbantartására, parkosítására, a 

parlagfű irtásra. Erre a lakosság egészségi állapotát is figyelembe véve azért is szükség van, 

mert a parlagfű nagy területű elterjedése miatt egyre több az allergiás megbetegedés.  

A parkok, zöldterületek aránya alacsony, új zöldfelületek kialakításra és rendberakásra, 

állagmegóvásra mutatkozik igény. A város kihasználatlan területeinek, épületeinek (szociális 

bérlakás tömb, vasúti rakodó) rehabilitációjával a romló, periférikus területeket is vissza 

lehetne csatolni a város „vérkeringésébe”.  

2.7.3 Lakáshelyzet 

Tiszacsege város lakásállománya 2157 db. Ebből az akcióterület lakásállománya 1126 db 

lakásból áll, amelyeknek túlnyomó többsége 1990 előtt épült (önkormányzati lakásadatok,) A 

1126 lakás 83,3%-a összkomfortos, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 16,7%. Az 

akcióterület déli és északi területein elsődlegesen lakófunkciójú épületek helyezkednek el. Az 

itt található szegregátumok lakásállománya 646 db, melyből az alacsony komfortfokozatú 

lakások száma 499 kimagaslóan nagy szám. Az itteni lakóterületen található házak többsége az 

ötvenes években épült szoba-konyhás, éléskamrával ellátott épület, a WC-k a csatornázás 

hiány miatt az udvarban voltak találhatók. Gyakorlatilag a teljes terület mutatóit nagyban 

befolyásolja. Az akcióterületen az Önkormányzati lakások száma 22 ez az összes lakásszám 

1,9%-a. Az új építésű lakások száma az elmúlt 10 évben 39, mely az össze lakásállomány 

3,6%-a. Az elbontott lakások száma 48, mely a lakásállomány 4,3%-a. Jellemző adat az új 

építés és a bontási adatok, melyből kiderül, hogy az elbontott lakások száma magasabb, mint 

az újonnan épülteké.  
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A lakóépületek valamint szolgáltató épületek a közvetlen központi területen főleg zártsorú 

beépítésűek, a múlt század elejének hangulatát, minőségi megjelenítését idézik. Az ezek közé 

beékelődött főleg 70-es 80 as évek lakásai  jellemzően családi ház jellegűek a 60-70-80-as  

évek stílusjegyeit hordozó kivitellel, korszerűtlen, energiapazarló gépészettel.   

Az épületek nagy része magántulajdonban van, amely alól a közszféra feladatait ellátó házak 

képeznek kivételt.  

Összességében elmondható, hogy az akcióterületen a lakásállomány 52,2%-a található. A 

beavatkozási terület közvetlen szomszédságában az egyéb funkciójú épületek dominálnak. 

Azon lakások állapota és komfortossága, amelyek azonban az akcióterületen találhatók jobbak 

a városi átlagnál.  

 

2.7.4 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények 

állapota 
 

A helyi alapfokú oktatás jelenleg a Fekete István Általános Iskolában egy telephelyen valósul 

meg. Az általános iskolai tanulóknak a száma az elmúlt évhez képest minimális csökkenést 

mutat (2011. évben: 433 fő, 2012. évben: 426 fő), ugyanakkor az első évfolyamosok 

létszámában növekedést tapasztalhatunk, tavaly 48 kisdiák kezdte meg tanulmányait, idén ez a 

szám 58 főre növekedett.  A bölcsődei, óvodai gyermeklétszám változása növekvő  tendenciát 

mutat, (jelenleg 205 fő) azonban ezzel párhuzamosan növekszik a hátrányos helyzetű, sajátos 

nevelési igényű gyermekek száma is.  Jelenleg Tiszacsegén 2 védőnői körzet van. Az 

egészségügyi ellátást 3 háziorvos, 1 gyermekorvos, központi ügyelet és 2 fogorvos látja el. Az 

egészségügyi és szociális hálózat által biztosított ellátás jó színvonalú, de az infrastrukturális 

feltételek nagyon rosszak. Az alapellátást biztosító épületek felszereltsége a minimum-

követelményeknek megfelelnek, de felújításra vagy újra való kiváltására szorulnak. Az épület 

felújítása helyett a város centrumában elhelyezett egészségház létesítése lenne célszerű. A 

betegek gyógyulását és a lakosság rekreációját a város peremén kiépült strand segíti, mely 

téliesített meleg vizes felnőtt-, gyermek- és hideg vizes úszómedencével rendelkezik. A 73°C-

os termálvíz gyógyhatású, amely idegenforgalmi vonzerőt is jelent. A romló infrastrukturális 

feltételek, valamint a szigorodó törvényi előírásokban foglaltak teljesítésének kötelezettségei 

egyre nehezítik az intézmények működtetését. 

Fontos viszont, hogy a funkciók ellátásához kapcsolódó infrastruktúrák egy része műszakilag 

és építészetileg is elavult, korszerűtlenek, fenntartásuk költséges – részben amiatt, hogy 

területileg szétszórtan helyezkednek el (különösen igaz ez a különböző államigazgatási, 
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hatósági és közüzemi funkciókra). Az elmúlt időszakban jelentős pozitív változások történtek 

ebből a szempontból – elsősorban az európai uniós forrásoknak köszönhetően.  

 

2.8 Funkcióelemzés 

 

A lehatárolt akcióterületen a lakófunkció mellett közigazgatási, pénzügyi, üzleti-szolgáltatási, 

üzemi, oktatási, kulturális, és egyházi funkcióval rendelkező épületek állnak. A település kis 

mérete miatt a kijelölt akcióterületen, amely a város központja is egyben, található valamennyi 

városi funkció. A város akcióterületén kívül csak lakófunkciójú területek és turisztikai övezet 

található.  

Az akcióterület elemzésekor megállapítható, hogy az érintett területen a közszféra funkciók 

száma jelentős, gyakorlatilag 100%-ban lefedi a település megfelelő szintű működtetéséhez 

szükséges funkciókat. Az akcióterület középpontjában helyezkedik el a Polgármesteri Hivatal, 

mely magába foglalja az Okmányirodát, a szociális és gyerekjóléti feladatokat ellátó szervezeti 

egységeket is. A város polgármesteri hivatala számos kötelező és önként vállalt feladatok 

szervezését és irányítását látja el, hiszen kis település révén ezekre a feladatokra önáló 

intézmény létrehozása nem lenne gazdaságos és fenntartható. A polgármesteri Hivatal épülete 

több lépcsőben kerül felújításra, átszervezésre, a sokrétű feladatok ellátását az itt dolgozó 

kollegák a kialakított infrastruktúrával el tudják látni. Külső megjelenésében igazodik a 

funkció és városközponti elhelyezkedés szerepéhez. Szolgáltatási területét vizsgálva kiterjed 

az egész településre, a település közigazgatási területére. Elhelyezkedéséből adódóan 

megközelítése a városközpontban ideális, mert gyalogosan, kerékpárral könnyen 

megközelíthető. Közvetlenül előtte található buszmegálló. A gépjárművek részére azonban 

nincs megfelelő számú parkoló hely, ennek bővítése feltétlenül szükséges. 

Az akcióterületen a központtól keleti irányban található a város rendőrségi és polgárőr épülete. 

Az épület funkcionálisan megfelelő, a kialakított helyiségek a szükséges kapacitásokat 

biztosítják mind a rendőrség, mind a polgárőrség részére. Az épület külső energetikai 

felújításra szorul (homlokzat, nyílászárók). Az épület a Fő utcán található. Így a város egész 

területe gyorsan és könnyen elérhető. A környezet azonban rendezetlen, felújításra szorul. 

Közösségi funkciók terén a városközpont ellátottsága nem a legmegfelelőbb. A városháza 

mellet található a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési otthon Az intézmény a 

feladatait három épületben látja el. A város könyvtára 2005-ben felújításra került. A lakosság 

igényeinek megfelelő színvonalú szolgáltatásokat biztosít. Az épület belső állapota jónak 



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

54 

mondható. Az épület külső homlokzata, kubatúrája felújításra szorul, energetikai szempontból 

az épület üzemeltetése nem gazdaságos. Az intézmény további közszféra funkciókat lát el a 

Művelődési Otthonban. Az épület rendkívül rossz állapotban van. A belső állaga az épületnek 

építészeti és gépészeti szempontból is elavult. A elektromos hálózat a mai szabványoknak nem 

felel meg. A fűtés rossz hatásfokú, a szociális helyiségek csempe burkolata nem megfelelő, 

szerelvények hiányosak. Az alapvető minimális működéshez szükséges feltételek sem adottak. 

Az épületben kulturális feladatok megvalósítása nem lehetséges. A harmadik épület az 

intézmény kezelésében a mozi épülete. Műszaki állapota hasonló a Művelődési Otthonhoz. A 

működéshez szükséges műszaki berendezések rendkívül elavultak. A mai modern mozikkal a 

versenyt nem tudja felvenni. Ez nem is lehet elvárás, és a helyi lakosság nem is igényli helyi 

mozi működtetését. Az épületnek új funkciót kell találni. A két rossz állapotú épület azonban 

jól megközelíthető helyen, a város szívében található megfelelő hasznosítható közterülettel 

övezve, amely parkolók, parkok kialakítására alkalmas.  

Az akcióterület központjában található még a Fő utcán egymás mellett találhatóak az alapfokú 

oktatási intézmény és az óvoda. Az intézmény elhelyezkedése ideális. A szülők és a 

gyerekeket kísérők szempontjából ez különösen igaz, mind kényelmi, mind pedig 

megközelítési szempontból. Az épületek állapota megfelelő, külső és belső felújításuk az 

elmúlt években megtörtént. Funkcióbeli belső kialakításuk, felszereltségük folyamatos szinten 

tartással biztosítható. A megközelítését tekintve az épületek előtt vezető Fő út felújításra 

szorul, szilárd burkolatú parkolók kiépítése szükséges. 

Egyházi közösségi épület a területen, a Fő utcán lévő Református és Római Katolikus 

Templom. A műemléki védettségű épület külső homlokzata leromlott állapotú. Az 

egyházközség az akciótervvel összhangban együttműködő és költségviselő partnerként 

támogatja a műemléképület megújulását, méltó szerepéhez igazodva. 

A város közösségi funkcióit vizsgálva a legnagyobb hiány a sport és szabadidőközpont hiánya. 

Funkcionálisan ennek elhelyezése szintén a városközpontban, a lehatárolt akcióterületen 

indokolt. A településrendezési terv elő is irányos ennek területet, mely a jelenlegi akcióterület 

keleti határán, a könyvtár épületet melletti szabad területen megfelelő elhelyezést biztosít. A 

megközelítését saját szervizút biztosítja, homlokzati területe a könyvtár előtti tervezett parkra 

néz. Megvalósítás a jövőbeni tervek között szerepel, jelen projekt kereteiben forrásszükséglet 

nagysága miatt nem helyezhető el. 

 A város belső és külső ellátási adottságait és szükségleteit elemezve megállapítható, hogy a 

város és közvetlen környezetéhez kapcsolódó közszféra funkciók csak részben biztosítottak. 
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A városközpont gazdasági funkciót vizsgálva a közszféra funkciókhoz hasonlóan nagyobb 

hiányosságok tapasztalhatók.  

A város nagyságához igazodva a pénzügyi szolgáltatást a hivatal mellett található Polgári 

Takarékszövetkezet kirendeltsége tölti be.  

A lakosság számához mérten ez az érték megfelelőnek mondható. Elhelyezkedése megfelelő, 

hisz a város központjában található, ahol biztosítottak a tömegközlekedési feltételek, gyalogos 

és kerékpáros megközelítés. Önálló parkolókkal rendelkeznek, ennek fejlesztése szükséges.  

Az akcióterület további gazdasági funkciót elsődlegesen kereskedelmi egységek alkotják. 

Ezek közül jelentősebbek a Posta, a CBA Élelmiszerbolt, COOP ÁFÉSZ ABC, a Gazdabolt, 

Vegyi áru üzlet.  

A meglévő gazdasági szolgáltatók vizsgálatakor megállapítható, hogy ezek közül szinte mind 

teljes városi lefedettséggel üzemel. A COOP és a CBA nagyobb kínálatával idevonzza a 

település távolabbi területén élőket is. A gazdabolt, vegyi áru szaküzlet szintén az egész város 

ellátását biztosítja. A kisebb kereskedelmi egységek kínálata is kiterjed a város egész 

lakosságára. 

A gazdasági funkciókat vizsgálva leszögezhető, hogy a város központi területének szolgáltatói 

ellátottsága nem megfelelő. Kisvárosi jellegéből adódóan ugyan nem nagytömegű bevásárló 

turizmusra szükséges átalakítása, de fejlesztése mindenképp indokolt. A település ellátását a 

gazdasági szolgáltatóknak mindenképp biztosítani kell. Különösen igaz ez, a hátrányos 

helyzetű, alacsony jövedelmű illetve az idősebb lakosság körére, akik a városon belül kívánják 

elérni a lehető legnagyobb termékkínálatot. Ezen réteg esélyegyenlőségének biztosítása 

érdekében, akik távolabbi gazdasági szolgáltatókat nem vagy csak nehezen tudnak elérni, 

mindenképp szükséges a helyzet változtatása, a lehetőségek fejlesztése. Fontos továbbá 

kiemelni, hogy a városközpont északi és déli szegregátumaiban nincs megfelelő kereskedelmi 

egység, amely részben azzal magyarázható, hogy a városközpont könnyen és gyorsan elérhető.  

Másik fontos kiemelt cél, hogy a településközpont úgy alakuljon ki, hogy koncentráltan minél 

több szolgáltatás elérhető legyen, csökkentve ezáltal a városon belüli gépjármű közlekedést, 

elősegítve a szolgáltatások egyszerűbb gyorsabb elérését. 

Ennek érdekében kezdeményezni kell új szolgáltatások, szolgáltatók betelepülését 

szabályozott formában. Ennek legjobb formája olyan gazdasági funkciójú szolgáltató ház 

kialakítása, mely koncentráltan, a város belső területeit jól kihasználva biztosítja a szükséges 

elvárásokat. A betelepülő funkcióknál a cél elsődlegesen a kínálat szélesítése, illetve az 

alacsony kínálati szintű szolgáltatók versenyhelyzetből fakadó kínálatélénkítése és minőségi 
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fejlődése. Cél, hogy a helyben megtermelt termékek, áruk tekintetében mintaboltok jöjjenek 

létre, elősegítve a település egészének gazdasági növekedését. 

 A gazdasági szolgáltatók betelepülésével nőnek a munkalehetőségek, nőnek a jövedelmek, 

mely erősíti a fogyasztási erőt ezáltal tovább gerjeszti a gazdasági élénkülést. 

A különböző funkciókat vizsgálva a nagy fejlesztési szükségesség a közterületi funkciók terén 

is fellelhető.  

A településeket összekötő utak belvárosi szakaszai keskenyek, elsüllyedt padkával 

balesetveszélyesek. A két út kereszteződésének kialakítása rendkívül balesetveszélyes. 

Hiányoznak a szükséges parkolók. Egyedüli pozitívum, hogy a csapadékvíz elvezetés 

földaláhelyezése megtörtént. A közvilágítás elavult. A légvezetékek és oszlopok sokasága 

zavarja az egységes városképet. A szóban forgó kereszteződés átépítése indokolt. A 

városközponti szolgáltató és környezeti, közlekedésfejlesztési szükségessége rendkívül 

indokolt. Az Fő út mentén a kereszteződések miatt nehezen alakíthatók ki parkolóhelyek, így 

annak elhelyezésére a település központban lehetőséget kell teremteni.  

A Fő utca mellett működő feltáró utak felújítása is rendkívül fontos, mert itt alakíthatóak ki az 

épültek megközelítését biztosító, behajtók, és parkoló és terek. Ebből a szempontból a 

legfontosabb az Óvoda utca felújítása. 

A Közösségi ház mögött indokolt jelentős számú parkoló kialakítása, mely egyrészt a meglévő 

funkciójú épületek megközelítést szolgálja, másrészt a Közösségi ház mellett tervezett 

gazdasági szolgáltatóház parkolását is biztosítja.  

A településközpont fejlesztéssel párhozamosan az Önkormányzat szorgalmazza az akcióterület 

lakófunkcióinak erősítését is. A program megvalósítás részeként saját finanszírozásban a 

gazdasági szolgáltató ház tetőterében lakásokat, irodákat kíván kialakítani. 

A tervezett projekt eredménye, hatása kedvezően érinti a terület, a város, a vonzáskörzet 

állandó lakosságát - mindazokat, akik az új városközpont funkcióit használni fogják-, a 

városban a szolgáltató szektorban, kereskedelemben működő KKV-kat, a lehetséges 

elsősorban helyi, környékbeli magánbefektetőket és az önkormányzatot..  
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Célcsoport elemzés: 

CÉLCSOPORT LEHATÁROLÁS 

INDOKLÁSA/ 

MOTIVÁLTSÁG 

ELVÁRÁS 

Városközpont 

lakossága, elsősorban 

a szegregátumban 

élők 

Az akcióterület északi és déli 

szegregátuma. Az érintett 

lakosság integrálása, 

felzárkóztatása nélkülözhetetlen a 

város fejlődése érdekében. A 

későbbi Uniós források 

felhasználásának feltétele a 

megfelelő infrastruktúra megléte. 

Olyan infrastruktúra, amely a 

felzárkóztatás valamennyi 

szegmensét támogatja (szociális 

támogatás, képzés, kulturális 

identitás, közbiztonság, 

közfoglalkoztatás) 

Lakosság 

(akcióterület, város, 

kistérségi 

vonzáskörzet) 

Vonzáskörzet 

lakossága: 4846 fő. 

Az akcióterület vonzáskörzete, az 

új városközpont szolgáltatásait 

igénybe vevők. Elérhető 

szolgáltatások nem megfelelőek. 

Nincs minőségi kisvárosi 

környezet. 

Város fejlődése.(szolgáltatások 

bővülése, minőség javítása, a 

környezet fejlesztése, több 

munkalehetőség) 

Helyi vállalkozások 

(akcióterület, város, 

mivel a helyi 

vállalkozó 

átcsoportosíthatja az 

akció területre 

működését.) 

Az akcióterületi fejlesztések nagy 

mértékben befolyásolják a 

vonzáskörzet, (kínálat bővítő, 

szolgáltatás fejlesztő hatásuk 

miatt) helyben megjelenő, maradó 

piaci keresletét. Ennek a 

folyamatnak az elsőszámú érintett 

csoportja a helyi és kistérségi 

lakosság. 

Helyi keresletnövelő, a 

vállalkozások életképességét 

segítő (helyben tartó, 

koncentráló) önkormányzati 

beavatkozások, fejlesztések. 

Befektetők (város, 

megye, régió) 

Befektetett tőke 

nagysága az 

akcióterületen: 127 

millió Ft 2011-ig 

 

A magánbefektetők megjelenését, 

a befektetett tőke megterülésének 

kilátásai befolyásolják. A 

fejlesztések hatására a várható 

megtérülés kedvező irányba 

módosul. Ez indokolja a 

lehatárolást. 

Befektetések megtérülését 

lehetővé tévő, esélyeit javító 

önkormányzati fejlesztések. 

IVS hosszú távú célja: 

Minőségi társadalmi 

környezet kialakítása, 

versenyképes 

gazdasági feltételek 

biztosítása. 

Önkormányzat két területen is 

érintett. Egyrészt az 

önkormányzati kötelező 

szolgáltatások (egészségügyi) 

fejlesztéséhe. Másrészt a hivatal 

munkájának egyik legfontosabb 

átfogó célja a város fejlődésének 

elősegítése, a lakossági 

A város, a helyi közösség 

fejlődését szolgálják a 

beavatkozások. 
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 elégedettség növelése. 

Másodlagos 

célcsoport 

Turisták 

Turisztikai vonzerő, 

szolgáltatások, épített környezet 

nem megfelelő. 

Vonzó turisztikai környezet és 

minőségi szolgáltatások, pezsgő 

színes városközpont. 

 

A városközpont funkcióinak elhelyezkedését bemutató térkép. 

 

 
 

ssz Megnevezés ingatlan címe 

1. Bölcsőde régi épülete 4066 TISZACSEGE Csokonai u. 7 

2. Fogorvosi rendelő (2. számú körzet) 4066 TISZACSEGE Fő u. 11 

3. Horgászbolt, Sirály Fagyizó 4066 TISZACSEGE Fő u. 13 

4. Ékszerbolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 19 

5. Magyar Posta Zrt. Postahivatal 4066 TISZACSEGE Fő u. 25 

6. Önkormányzati épület 4066 TISZACSEGE Fő u. 27 

7. 
Orvosi Rendelő (Gyermekorvosi rendelő, védőnői körzet, 1-
2. számú háziorvosi körzet) 

4066 TISZACSEGE Fő u. 29 

8. Angol Használt ruha kereskedés 4066 TISZACSEGE Fő u. 33 

9. Régi Óvoda épülete 4066 TISZACSEGE Fő u. 35 

10. Privát Élelmiszer Üzlet 4066 TISZACSEGE Fő u. 43 

11. Zöldség-gyümölcs kiskereskedés 4066 TISZACSEGE Fő u. 43 

12. Empátia Patika Bt. 4066 TISZACSEGE Fő u. 45 

13. OTP Nyrt. 4066 TISZACSEGE Fő u. 47 

14. 
Polgár és Csege COOP Ker. Zrt. (irodaház - butik, Papírírószer 
és ajándékbolt) 

4066 TISZACSEGE Fő u. 49 

15. Balmazújvárosi Sütöde, Optika 4066 TISZACSEGE Fő u. 51 

16. Mozi 4066 TISZACSEGE Fő u. 53 

17. Művelődési Ház 4066 TISZACSEGE Fő u. 55 

18. Önkormányzati iroda épület 4066 TISZACSEGE Fő u. 57 

19. Polgár és Csege Coop Ker. Zrt. (Coop bolt) 4066 TISZACSEGE Fő u. 59 
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20. Retro Presszo 4066 TISZACSEGE Fő u. 65 

21. Központi Iskola 4066 TISZACSEGE Fő u. 71 

22. Virág és ajándékbolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 81 

23. HB. m-i Rendőr-Főkapitányság 4066 TISZACSEGE Fő u. 83 

24. Pizzéria 4066 TISZACSEGE Fő u. 87 

25. Sírkő készítő 4066 TISZACSEGE Fő u. 89 

26. Fonott kosár és ajándék bolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 93 

27. Általános Iskola 4066 TISZACSEGE Fő u. 95 

28. Római Katólikus Egyház 4066 TISZACSEGE Fő u. 16 

29. Bútorbolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 24 

30. Szépségszalon 4066 TISZACSEGE Fő u. 26 

31. Autósbolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 28 

32. Piactér 4066 TISZACSEGE Fő u. 28 

33. Zöldség-gyümölcs kiskereskedés 4066 TISZACSEGE Fő u. 28 

34. Cook Bread Kft. - kenyérbolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 30 

35. 101 + Csoki Kft. 100-as boltja 4066 TISZACSEGE Fő u. 32 

36. Református Egyház 4066 TISZACSEGE Fő u. 36 

37. 
Önkormányzati épület (szolgáltatóház - Tourinform Iroda, 
Villamossági szaküzlet, Fürdőszoba felszerelések és festék 
bolt) 

4066 TISZACSEGE Fő u. 38 

38. 
Központi Orvosi Ügyelet, 3. számú felnőtt háziorvosi körzet, 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Petropál Kft. - házi 
segítségnyújtás 

4066 TISZACSEGE Fő u. 42 

39. Vas-Műszaki Bolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 44 

40. Lottózó és ajándék bolt 4066 TISZACSEGE Fő u. 46 

41. Használt ruha kereskedés 4066 TISZACSEGE Fő u. 50 

42. Állatorvosi rendelő 4066 TISZACSEGE Fő u. 2/f 

43. Kommunálnis Szolgáltató Szervezet irodaépülete 4066 TISZACSEGE Fő u. 2/f 

44. ALASZKA Kft. - Reál üzlet 4066 TISZACSEGE Kossuth u. 1 

45. Könyvtár 4066 TISZACSEGE Kossuth u. 3 

46. Polgármesteri Hivatal épülete 4066 TISZACSEGE Kossuth u. 5 

47. 
Irodaépület (Tiszacsegei Mezőgazdasági Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., könyvelő iroda) 

4066 TISZACSEGE Kossuth u. 6 

48. Italdiszkont 4066 TISZACSEGE Kossuth u. 8 

49. Takarékszövetkezet 4066 TISZACSEGE Kossuth u. 8/a. 

50. Húsbolt 4066 TISZACSEGE Kossuth u. 10 

51. Kozmetika (pedikűr-manikűr, szolárium) 4066 TISZACSEGE Óvoda u. 36 

52. Virág és ajándékbolt 4066 TISZACSEGE Templom u. 3 

53. Fogorvosi Rendelő - 1. számú felnőtt fogorvosi körzet 4066 TISZACSEGE Templom u. 8 

54. 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ (idősek 
klubja, házi segítségnyújtás) 

4066 TISZACSEGE Tompa u. 1 

 

 

Igényfelmérés 

Az igényfelmérési folyamat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának elfogadott négy éves koncepciójának meghatározó 

eleme a település központi magjának fejlesztése, közszolgáltatások fejlesztése, közösségi terek 
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kialakítása, közpark bővítése, gazdasági szolgáltatási szektor feltételeinek javítása, erősítése. 

Mindezeket alátámasztják az évek során lefolytatott közmeghallgatások, lakossági fórumok.  

2012-ben úgy döntött a város vezetése, megkísérli a település szempontjából kulcsfontosságú 

fejlesztéshez pályázati források elnyerését. Ezt követően, 2012 nyarán kezdődött meg a 

konkrétumok körvonalazódása. A szükségletfelmérés egyik legfontosabb eleme tehát arra 

irányult, hogy felmérje, milyen módon kerüljön kialakításra a településközpont, és mely 

funkciókra van szükség a településen.  

A 2012. október igényfelmérésben megfogalmazott feltételeknek teljes mértékben megfelelő 

módon készült el a tervdokumentáció, mely településközpont funkcióbővítő megújítását 

tartalmazza.  

A javasolt programot az Önkormányzat előzetesen is többször tárgyalta, végül elfogadta a 

támogatási feltételekhez szükséges tervek, előkészítések megrendelését.  

Külön egyeztetés folyt az önkormányzat közösségi és szociális szakembereivel, és a civil 

szervezetekkel,annak érdekében, hogy a felmerült igények és hiányosságok a rendelkezésre 

álló infrastruktúrát tekintve, hogyan orvosolhatók költséghatékonyan. Az elkészített előzetes 

tervek, valamint a tervezett beruházások ismertetéséről két helyszínen közmeghallgatással 

egybekötött tájékoztatás és lakossági egyeztetés történt (Polgármesteri Hivatal, Művelődési 

Otthon).   

A véglegesítés és önkormányzati döntés előtt akcióterületi terv, részletes elemei kerültek 

bemutatásra tervekkel, programelemekkel. A 2012.12.14.-én megtartott konzultáción 

képviselők, civil szervezetek képviselői, vállalkozók, a város életében kiemelt szerepet 

vállalók, intézményvezetők egyeztettek. A szervezetek nyilatkoztak a program támogatásáról 

és javasolták a képviselőtestületnek a terv elfogadását.  

Az előzetes akcióterületei tervet az önkormányzat 2013.02.13-i ülésén megtárgyalta, és 

elfogadta.  

Célcsoportok 

A településközpont átalakítása igen komplex fejlesztés, mely érinti Tiszacsege Város teljes 

lakosságát, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családokra, rajtuk kívül viszont nagy 

hatással van a község településképére, és nem utolsó sorban a helyi identitástudat erősödésére. 

Ebből kifolyólag három célcsoportot határoztunk meg, ezek: 

 Tiszacsege lakossága (összesen 4846 fő) 
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 A város két szegregátumában élők (1026 fő) 

 a település vezetősége (Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alkalmazottai) 

 a település vállalkozói szférája, a leendő vállalkozók 

 a település civil szférája. 

A város fejlődésének és zavartalan működésének rendkívül fontos feltétele, a integrált és belső 

feszültségektől mentes társadalom kialakítása. A város lakosságának több mint 20%-a 

szegregátumban él, amely erős nyomást gyakorol a helyi társadalomra. Fékezi a egységes és 

széles társadalmi rétegekre épülő civil szerveződéseket. Fékezi a gazdasági fejlődést, és 

komoly terhet rak a település önkormányzatára anyagi és működtetési szempontból. A 

szegregátumok megszüntetése, felzárkóztatása tehát a legfontosabb feladat, és az akcióterv 

első számú célja. 

A település lakói azok, akikre a fejlesztés a legnagyobb hatással van, hiszen ők azok, akik 

minden nap szembesülnek a jelenlegi állapotok okozta nehézségekkel. Ők azok, akik 

közvetlenül megéreznék a pozitív változások hatásait, a lakossági visszajelzéseknek 

köszönhetően pedig a városvezetés, a gazdasági és civil szereplők is jól ismerik az igényeket, 

illetve rendelkeznek olyan ötletekkel, melyek megvalósítása garantálja, hogy a jelenleg 

közösségi szempontból kihasználatlan terület hosszútávon élénk településközpontként 

funkcionálhat.  

Célunk volt ezért mindenekelőtt a lakosság megkérdezése. Tiszacsege csökkenő számú 

lakossága pillanatnyilag 4800 felett jár, az ő megkérdezésük tehát nem lehetett teljes körű, a 

lakosság véleményének felmérését egy kérdőíves felméréssel végeztünk.  

A Polgármesteri Hivatal részéről rajtuk kívül a célcsoportként határoztuk meg teendőit 3 éve 

ellátó polgármestert és a Képviselő Testület tagjait is, akik várakozásainknak megfelelően 

döntéshozóként, átfogó képet tudtak adni a fejlesztés időszerűségéről és annak 

fenntarthatóságáról. 

Tiszacsegén jelenleg körülbelül 150 vállalkozás működik (2010), ezek Tiszacsege 

gazdaságának mozgatórugói. A legjelentősebb gazdasági szereplők azonban nem a lakosság 

ellátásának céljából és a város központjában működnek.  
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Ezen gazdasági egységek már jóval kisebb számban vannak, így megkérdezésük egy szűkebb, 

vizsgálható kör kialakításával lehetségessé vált: a vállalkozókat fókuszcsoportos interjú 

keretében vontuk bele az igényfelmérés folyamatába. Azon cégvezetők véleményére különös 

hangsúlyt fektettünk, akik a tervezett fejlesztés során a megváltozott önkormányzati 

szoláltatások és közösségi terek kapcsán érintettek vagy változik a potenciális fogyasztók 

köre.  

A civil szervezetek általánosságban olyan érdekképviseleti funkciókat látnak el, amit a 

közigazgatás nem képes, így fontosnak tartottuk, hogy ezen tömörülések véleményét is 

megtudjuk.  Esetükben lakossági fórum során folytattuk le a kutatást. 

Az igényfelmérés módszere 

 

Az igényfelmérés módszere összetett, a vizsgálat célcsoportonként különböző módszereit 

annak megfelelően választottuk meg, hogy mekkora létszámú a csoport, várhatóan mekkora 

hatással lesz rájuk a fejlesztés, illetve, hogy a megkérdezettek rendelkeznek-e döntéshozó, 

vezető szereppel. Ennek megfelelően kérdőívezés, mélyinterjúzás, fókuszcsoportos interjúzás 

és lakossági fórum keretében folyt a szükségletfelmérés.  

A személyes kérdőíves módszer az egyik legalapvetőbb kutatási technika, egy számítógéppel 

támogatott, a kitöltő névtelenséget biztosító kérdőív segítségével haladtunk végig a 

válaszadóval egy előre gondosan megszerkesztett kérdéssoron. A kérdéseink zártak, ahol előre 

rögzített válaszalternatívák közül kell választani, ezáltal olyan kvantitatív eljárás, melynek 

eredménye statisztikai módszerekkel vizsgálható. Kérdőívezésünk során a cél az volt, hogy 

100 fős sokaságot kérdezzünk meg, és törekedjünk arra, hogy a mintavétel minél inkább 

reprezentatív legyen.  

A mélyinterjú célja, hogy a kérdőívben nyertnél mélyebb és nagyobb terjedelmű 

információkhoz jussunk a kutatás során azáltal, hogy a válaszadók saját kifejezésekkel 

fogalmazhatják meg gondolataikat. A megkérdezés kvalitatív kutatási eljárás, ezért nem 

reprezentatív és nem statisztikai jellegű eredményeket szolgáltat, ehelyett a „miértekre” és a 

„hogyanokra” keresi a válaszokat. 

A fókuszcsoportos kutatás a kvalitatív kutatási megoldások egyik legnépszerűbb formája. Mint 

olyan, szintén az okokra keresi a választ. Célja, hogy a megkérdezettek véleménye mellett 

feltárja érzéseiket, attitűdjeiket, tudat alatti motivációikat a vizsgált kérdéssel kapcsolatban.  
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A kutatás során gondosan kiválasztott 8-10 személy beszélget korábbi tapasztalatairól, osztja 

meg egymással véleményét, érzéseit, meggyőződéseit valamely meghatározott témával 

kapcsolatban, a moderátor vezetésével. 

A város lakosságát 20 kérdésből álló kérdőíves felmérés során kérdeztük meg véleményükről. 

Ez elsősorban hatékonyan elemezhető, feleletválasztós (5 lehetséges válasz) kérdésekre épült. 

A kérdőív összeállítását személyes beszélgetés előzte meg, a Polgármesteri Hivatal egy-egy 

munkatársát megkértük rá, hogy röviden foglalja össze, melyek a fő hiányosságok problémák 

a település, mely tényezők hátráltatják a városrész fejlődését, és vajon milyen módon 

oldhatóak meg a problémák a fejlesztés során. Így lehetőségünk volt releváns kérdések 

megfogalmazására.  

A kérdőívezés papíralapon történt, a kitöltésük részben kérdezőbiztosok segítségével folyt, 

részben önkitöltéses formában, miután a Polgármesteri Hivatalban is elérhető volt a kérdőív. A 

kérdőív felépítése a következő:  

 általános, a kitöltőre vonatkozó kérdések (nem, kor, iskolai végzettség, lakhely, 

amennyiben lakosról van szó: mióta lakik Tiszacsegén, szeret-e itt lakni, illetve 

milyen helyzetben van a város) 

 Tiszacsegére általánosságban vonatkozó kérdések (mire lehet büszke egy csegei 

lakos: műemlékekre, épített környezetre, utakra, közművekre, a 

lakóközösségre, a civil szféra erősségére, a helyi vállalkozásokra) 

 a Városközpontra vonatkozó kérdések (mely funkciók hiányoznak vagy 

problémásak a településközpontban: (szociális intézmények helyzete, utak, 

közművek állapota, játszóterek, zöldfelületek állapota, műemlékek állapota, az 

elérhető szolgáltatások mennyisége, a közlekedésbiztonság helyzete, a hivatali 

ügyintézés, a kulturális intézmények állapota, az orvosi ellátás helyzete, 

közbiztonság) 

 hallott-e a kitöltő a tervezett város-rehabilitációról, támogatja-e a tervezett 

módon történő felújítást. 

A kérdőívezés október 14-én indult, és 22-én zárult le. Ez idő alatt sikerült elérni a célzott 100 

visszaérkező kérdőívet.  
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A Polgármesteri Hivatal egy-egy vezető beosztású munkatársával, illetve dolgozójával 

mélyinterjú készítése is lezajlott. Ezek során lehetőségük volt megismerni a megkérdezettek 

sajátos és egyedi szemléletéből, gondolkodásmódjából, élettörténetéből eredő, lehető 

legmélyebb szintű értékeléseit.  

Fontosnak tartottuk, hogy megismerjük a három esztendő óta a tisztséget betöltő polgármester 

véleményét is, ezért vele is készítettünk interjút. Ennek során elsősorban a fejlesztési stratégia 

kérdéseire koncentráltunk, arra kerestük a választ, hogy milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt 

években, ezek miként változtatták meg a település életét, milyen új megoldandó feladatokat 

teremtettek, illetve arra voltunk kíváncsiak, hogy a településközpont rehabilitációja, és az új 

központ kialakítása hogyan illeszkedik a többi fejlesztéshez, és várhatóan mekkora hatással 

lesz a lakosság identitástudatára.  

Fókuszcsoportos interjú készítése a csegei vállalkozások vezetőivel történt, egyenként 

meghallgatásra kerültek a városrészben a legjelentősebb gazdasági szektorban működő 

szolgáltatók. Ezt az előbbiekben bemutatott mélyinterjúk után végeztük, így előnyösebb 

helyzetben voltunk, mint a hagyományos mélyinterjú készítése során. Aktívabban 

kérdezhettünk rá részletekre, s ezáltal könnyebben el tudtuk érni, hogy az alanyaink véletlenül 

se hallgassanak el esetlegesen fontos momentumokat. A fókuszcsoportos interjú 5 

résztvevővel zajlott, a részvevők tiszacsegei KKV-k vezetői voltak. Az előbbihez hasonló, 

kötetlenebb formában történt a civil szervezetek képviselőinek meghallgatása 

Az igényfelmérés eredményének összegzése 

 

Az igényfelmérés legfőbb eredménye, hogy kiderült, minden oldalról határozott szükségét 

érzik mind településközpont rehabilitációjának, mind a központ tervezett módon történő 

kialakításának. A következő bekezdésekben bemutatjuk a fenti állítást alátámasztó kutatási 

eredményeket. 

Mivel a felmérés során a legfontosabb információforrás a lakosság véleménye volt, így 

elsőként a kérdőíves felmérés eredményét vizsgáljuk. 

 

1. ábra Hiányzó vagy problémás területek a városban 
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A legfontosabb észrevétel, hogy a Tiszacsege közigazgatási szolgáltatások és alap 

egészségügyi szolgáltatások tekintetében jól ellátott, a fő hiányosságok egyrészt a szociális, és 

kulturális, közösségi szolgáltatások terén vannak, másrészt pedig a közbiztonság amely 

problémát jelent a helyiek szerint.  A válaszadók nagy aránya 88%-a vélte úgy például, az 

elérhető közösségi, kulturális szolgáltatások mennyisége nem kielégítő, szintén sokan (78%) 

gondolták úgy, hogy hiányzik a városközpontban a megfelelő zöldfelület, tér, vagy, hogy 

problémás a város közbiztonsági helyzete. 

Az előzőekhez képest kisebb az egyetértés, de szintén hiány mutatkozik a szociális ellátással 

kapcsolatban is. A hivatali ügyintézést és a egészségügyi ellátás helyzetét ezzel szemben csak 

8 illetve 9% találta problémásnak. Nagyobb a szórás az utak, közművek, játszóterek, 

műemlékek állapotának, a közlekedésbiztonság helyzetének megítélése kapcsán.  

 

 

 

 

 

2. ábra 
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A válaszadók túlnyomó többsége a életviteli tanácsadást, a közmunka megszervezését, az 

adósságkezelés biztosítását és az átképzések és felnőttképzések infrastruktúrájának 

megteremtését helyezték előtérbe. A többi szociális szolgáltatás ellátásának színvonalával a 

válaszadók elégedettek voltak. 

3. ábra 
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Hasonlóan tagolt kérdés a közösségi és kulturális szolgáltatások kérdése. A válaszokból 

látható, hogy a városnak az elmúlt években nem volt megfelelően kialakított közösségi tere, 

akár nagy létszámú rendezvények megtartásához szükséges feltételekről, akár 

klubhelyiségekről, munkavégzéshez szükséges irodákról, vagy támogató szolgáltatásokról 

beszélünk. Az ábra részletesen taglalja az igények mértékét. 

Az elvégzett kutatás eredményeiből megállapítható, hogy a válaszadók 76%-a (76 fő) 

egyetértett a tervezett javaslatokkal változtatások nélkül. 16%-a további illetve más jellegű 

fejlesztéseket javasolt, illetve más városrész fejlesztését tartotta fontosabbnak (lakóövezeti 

közterület fejlesztés) 4% nem adott értékelhető választ, további 4% nem válaszolt. A 

felmérésről megállapítható, hogy az előzetes javaslatok alapján a megkérdezettek többsége 

megfelelőnek tartotta a tervezett beavatkozások megvalósítását. 

A városvezetőkkel folytatott egyeztetésekből kiderült, hogy a Hivatal dolgozói a megjelenő 

fejlesztések kapcsán leginkább azt tartották fontosnak, hogy a lakossági igények kielégítése 

mellett egy reprezentatív szempontból is megfelelő városközpont jöjjön létre, mely amellett, 

hogy funkcionális, egyben esztétikus is, illeszkedik hozzá, de egyben és kiegészíti is a 

városképet. Ennek megfelelően szükségesnek tartják egy olyan közpark létrehozását, amely 

részben térkővel burkolt. Szintén a városvezetés szorgalmazza, hogy meg kell erősíten a 

közbiztonságot, és a kialakításra kerülő intézmények zavartalan működése érdekében a 

megközelíthetőséget és a parkolás lehetőségét is biztosítani kell. A harmadik olyan elem, 

melyet a Polgármesteri Hivatal tart fontosnak, az a megfelelő színvonalú helyi indentitást és 

kohéziót erősítő rendezvények megszervezése, és leszakadó rétegek képzéssel és közmunkával 

való felzárkóztatása, és az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése. 

 

A fejlesztendő épületek funkciójához hasonló funkciót ellátó intézmények 

 

A fejlesztés során a tervek szerint a következő funkciók, szolgáltatások jelennek meg a 

településközpontban:  
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A fejlesztés során megjelenő 

funkció 

Hasonló funkciót ellátó 

intézmény 

Funkcióváltozás 

Közösségi Központ 

kialakítása,  

 

A már működő 

Művelődési Otthon 

fejlesztése valósul meg 

Bővülő funkció 

Civil iroda kialakítása 

(pályázatkészítés, 

könyvelés, rendezvény 

szervezés ) 

Még hiányzó funkció 

Bővülő funkció 

Szociális iroda 

(családsegítés, életvezetési 

tanácsadás, felnőttképzési 

tanácsadás) 

Meglévő szolgáltatás 

fejlesztése 

Bővülő funkció 

Közmunkaszervezés, 

koordinálás 

Meglévő szolgáltatás 

fejlesztése 

Bővülő funkció 

Klubhelyiség biztosítása Még hiányzó funkció Új funkció 

Közösségi tér biztosítása 
Meglévő szolgáltatás 

fejlesztése 

Bővülő funkció 

Konditerem kialakítása Még hiányzó funkció Új funkció 

Nyilvános illemhely Még hiányzó funkció Új funkció 

Konferencia és 

oktatóközpont kialakítása 

Meglévő szolgáltatás 

fejlesztése 

Javuló minőségű 

funkció 

Rendőrség és Polgárőrség 

épületének felújítása 

Egyedüli ilyen jellegű 

funkció 

Javuló minőségű 

funkció 

 

Jelenlévő és a fejlesztés által megjelenő szolgáltatások elemzése 
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Jelenlévő funkciók 

A város mind a szociális területen, mind a közösségi és kulturális területen is működtette 

azokat az alapvető szolgáltatásokat, amelyek a város működéséhez és fentartásához 

szükségesek. A rossz és korlátozott kapacitással rendelkező épületek azonban csak a kötelező 

minimális ellátás biztosítását tették lehetővé mind a két területen. Házi segítségnyújtás, 

szociális étkeztetés, nappali ellátás, segélyezés, közmunka szervezés, kulturális programok, 

városi rendezvények. Valamennyi szolgáltatás megszervezésre került és működött a városban. 

A továbblépéshez azonban nem állt rendelkezésre infrastruktúra. Az új terek ehhez 

biztosítanak helyet. 

 

 Rendőrség, Polgárőrség épületének felújítása 

 

Az épület belső kialakítása, eszközellátottsága megfelelő a szolgáltatások biztosításához. 

A kialakított létszám, és feladatok szempontjából az épület megfelelő. Az intézmény 

külső állapota azonban rendkívül rossz. Így a fenntartás és működtetés nagyon 

költségigényes. A két működtető szervezet költségvetése viszont rendkívül szűkös. A 

magas fenntartási költségek miatt a szakmai munkára (járőrözés, megfigyelés, 

rendezvények, programok biztosítása, bűnmegelőzés) nem jut elég forrás. A fejlesztéssel a 

fenntartási költségek csökkenek, és a szakmai munkára jelentősebb források 

biztosíthatóak. 

 

Megjelenő új funkciók 

 Közösségi Központ 

 

A teljes mértékben átszervezett épületben számtalan új szolgáltatás alakul ki. Az épület 

olyan multifunkcionális teret hoz létre, amelyben a kialakításra kerülő helyiségek 

megfelelő ütemezéssel, az igényekhez igazodva sok funkciót látnak el. Akár egy helyiség 

is időben elcsúsztatva több szolgáltatást tud biztosítani. Figyelembe véve a város méretét 

ez nem csak lehetőség, de a fenntarthatóság szempontjából elvárás is. 

Az épületben 3 db iroda kerül kialakításra. A földszinten található iroda a legnagyobb 

ügyfélkör miatt kialakított szolgáltatásokhoz biztosít teret. Elsősorban a szociális 

ellátásokhoz kapcsolódó feladatok összpontosulnak itt, a már korábban részletezettek 
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szerint. Ezek a szolgáltatások időben ütemezetten működnek, alakítva a kialakuló 

igényekhez. 

Az emeleten az egyik iroda a civilek részére kerül kialakításra. Olyan szolgáltatásokat fog 

nyújtani ez a helyiség, amely az ő életüket teszi könnyebbé. és biztosít számukra olyan 

szolgáltatásokat, amelyek segítségével többlet forráshoz, és működési támogatáshoz 

juthatnak. 

A harmadik iroda is többfunkciójú helyiség lesz. A város több mint 200 fő részére biztosít 

közmunkát, amely mára akkora adminisztrációs feladatot ró a városra, amelynek egy része 

ide lesz áttelepítve. A jól megközelíthető iroda sok hasznos szolgáltatást fog nyújtani a 

közmunkában résztvevők számára. Emellett itt kerül kialakításra a programiroda, ami a 

pályázat lebonyolítása, a soft programok megszervezése, koordinálása, és a projekt 

ismertetése eredményeinek terjesztése miatt kerül kialakításra. 

A földszinten kialakításra kerül még egy klubszoba és egy tárgyaló. Mind a két helyiség 

szintén többfunkciójú. Elsődleges feladata a tereknek, hogy a városban működő nonprofit 

és civil szervezeteknek teret adjon a működésükhöz. Gyűlések, rendezvények, találkozók 

szervezésére ideális helyszín. A könnyen elérhető és folyamatosan rendelkezésre álló 

terek segíteni fogják a civil kezdeményezések megerősödését, és így a társadalmi kohézió 

kialakulását. A helységek a könnyű elérhetőség miatt azonban a város számára, 

intézmények, hivatal, más városokban működő térségi szolgáltatások kirendeltségeinek 

kialakítására is teret biztosít. 

A földszinten ezeken túl egy kondicionáló terem is kialakításra kerül. Ez a helyiség más 

társadalmi csoportok számára nyújt új szolgáltatást. Elsődleges célja az egészséges 

életmód kialakításához való hozzájárulás. A fizikai regeneráción túl (baleset, szülést 

követő időszak, fiatalok mozgásának biztosítása) elméleti előadások megszervezéséhez is 

teret biztosít. Az egészséges életmód, mozgás, táplálkozás, napirend kialakítása rendkívül 

fontos, és hozzájárul a kiegyensúlyozott társadalom kialakulásához. 

Az intézmény legnagyobb helysége egy hatalmas közösségi terem, amely a város egyetlen 

ilyen nagy méretű terme lesz. Ahhoz, hogy a város társadalmi élete megpezsdüljön. 

Működő és összetartozó, összetartó közösségek alakuljanak ki, szükséges nagy létszámú 

szórakoztató, kulturális rendezvények megszervezése is. 

Ezen sok különböző funkció egy térbe való integrálása segíti, hogy a különböző 

társadalmi csoportok ugyanazon épületet használva egymásra találjanak, és a hatékony 

működés szempontjából is elengedhetetlen a fejlesztés. 
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 Konferencia Központ kialakítása 

 

A régi mozi épületének átalakításával modernizálásával egy szintén többfunkciójú teret 

alakítunk ki, amely alkalmas lesz kulturális rendezvények, és turisztikai programok 

megrendezését túl számos más feladat ellátására is. Egyik ilyen rendkívül fontos funkció a 

nagy számú képzések, ismeretterjesztő előadások lebonyolítása, amely a társadalmi 

csoportok felzárkóztatás szempontjából elengedhetetlen. A multi-funkcionalitás teszi 

lehetővé a tér költséghatékony és megfelelő kihasználtságú működtetését. 

 

 Óvoda utca felújítása 

 

Tiszacsege kisvárosi jellegéből adódóan egy településközponttal rendelkezik, amelyen 

valamennyi településeket összekötő főút áthalad. Ezeknek az utaknak a forgalma nagy a 

gépkocsik rendkívül gyorsan közlekednek. A ki- és behajtás nehézkes parkolás nehezen 

kialakítható. A központi – fejlesztéssel érintett – területek feltárásának másik lehetséges 

utcája az óvoda utca. Az önkormányzati tulajdonú út azonban rendkívül rossz állapotú. A 

megnövekvő forgalom kielégítésére nem alkalmas. A felújítás után meg tud felelni a 

megnövekedő forgalom nyújtotta terhelésnek.  

Közpark építése 

A fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelületeket a költséghatékonyság és a társadalmi 

kohézió erősítése érdekében különleges módon kívánjuk felújítani. A fejújításhoz a város 

civil szervezetei pályázhatnak a kialakításra kerülő programalapból. A három épület 

környezetének rendezésére 3-3 millió forint támogatás nyerhető el a helyi pályáztatás 

rendszerében. Ezen túlmenően a munkák megkönnyítése érdekében a város a 

közmunkában foglalkoztatottakat is bevonja a rendezésbe. Ez az együtt működés hatalmas 

társadalmi összefogást generál és csökkenti a kialakult társadalmi feszültségeket. Segít a 

közmunkaprogram és  rehabilitációs fejlesztések társadalmi elismerésében. 

A fejlesztendő létesítmények szükségességének indoklása 

A Hajdú Bihar megyei Tiszacsege több mint 4800 lakosú város, mely kistérségének második 

legnagyobb települése, így joggal pályázik a kistérségi alközpont címre. Az utóbbi 
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évtizedekben betöltött jelentős mezőgazdasági, turisztikai és gazdasági szerepe mindennek 

meg is teremti az alapját. A város fekvése, természeti és épített értékei megteremtik az alapját 

egy stabil és dinamikus fejlődésnek, annak érdekében, hogy a város önfenntartó és élhető 

legyen. Elemezve a város társadalmi szerkezetét, szociális helyzetét, megállapítható, hogy a 

fejlesztés legnagyobb gátja a lakosságon belül kialakult társadalmi feszültség, a halmozottan 

hátrányos helyzetű családok nagy száma, és szegregálódása. A szegregátumban élők száma 

évről évre nő, és leszakadásuk egyre nagyobb. Ennek megszüntetésére, a társadalom 

integrálására törekszik a projekt valamennyi eleme. 

Az igényfelmérés egyértelműen bizonyítja, hogy ennek eléréséhez az első és legfontosabb 

lépés a Közösségi Központ kialakítása a sokrétű szolgáltatások megtelepedésének, közvetlenül 

pedig a terület, új funkciókkal történő gazdagítása. Ennek megvalósulása lehet az alapja a 

következő évek fejlődésének.  A két rossz állapotú épület és környezete jelenleg nem elégíti ki 

a jelenlegi igényeket sem a helyi és környező lakosság, a városba látogató turisták, sem a 

településvezetés, sem a vállalkozói, sem a civil szféra részéről. Ugyanezek a csoportok viszont 

szívesen látnák a terület megújulását, új szolgáltatásokkal való bővítését Az új városközpont 

lehet a projekt végén a város társadalmi felzárkóztatásának és fejlődésének bölcsője..  
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Kihasználtsági terv 

A kihasználtsági terv összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy figyelembe vegyük az 

igényfelmérés eredményét. Kijelentető, hogy minden, a fejlesztés során érintett projektelem az 

igényfelmérés alapján került bevonásra, az abban feltártak problémákra a projekt maximálisan 

választ ad. A kihasználtsági terv szerint minden projektelem magas kihasználtsági fokkal 

rendelkezni, így a bevont önkormányzati és pályázati források felhasználása hatékony. A 

kihasználtsági terv azt tartalmazza, hogy a projektelemek milyen funkciót látnak el, az egyes 

fejlesztések milyen és mekkora nagyságrendű célcsoportok igényeinek kielégítésére alkalmas, 

illetve, hogy milyen programok valósulnak meg az érintett területen (amennyiben releváns). A 

fejlesztett projektelemek éves kihasználtsága változó.  

Közösségi Központ 

A projektgazda a vizsgálat eredményének birtokában hozott döntést arról, hogy a fenti 

fejlesztési projekt keretében megvalósítani tervezett Közösségi Központot a jelenlegi méret 

szerint valósítja-e meg, vagy megnöveli annak alapterületét és a kiszolgáló terek méretét. 

A kihasználtsági terv elkészítéséhez felhasznált anyagok a következők voltak: 

o A Művelődési Otthon szervezeti és működési szabályzata; 

o A Művelődési Otthon 2009 és 2010. évi rendezvény naptára; 

o A település civil szervezetei részvételével megtartott civil fórumok során 

szerzett információk; 

o A fejlesztéssel kapcsolatosan a város lakossági fórumain elhangzott 

vélemények és javaslatok; 

o A támogatócsoport működése során tett megállapítások és javaslatok. 

A kihasználtsági tervben bemutatott vizsgálat eredménye az alábbi megállapításokban 

összegezhető: 

- A szolgáltatások elsődleges célcsoportja a város lakossága (4846fő), 

másodlagosan pedig civil és gazdálkodó szervezetei, a kistérség és a régió 

lakossága 
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- A fenntartó intézmény a város központi részén helyezkedik el. Valamennyi 

szervezeti egysége (a leendő Közösségi Központ is), a város könyvtára és volt 

mozi egy 200 méter sugarú körben megtalálhatók. 

- A jelenleg rendelkezésre álló közösségi termek kihasználtsága az elmúlt 

években folyamatosan növekedett, ám jelenleg egyik terem kihasználtsága sem 

haladja meg a 35%-ot. 

- A civil szervezetek, egyesületek, lakossági csoportok elsődlegesen a kisebb 

méretű 20-35nm közötti termet szeretnének igénybe venni közösségi 

programjaikhoz. A nagyobb közösségi tér iránt kisebb a külső igény 

 

Tervezett projekt, és az általa nyújtott szolgáltatás, programok rövid bemutatása 

 

Az épületben 3 db iroda kerül kialakításra. A földszinten található iroda a legnagyobb 

ügyfélkör miatt kialakított szolgáltatásokhoz biztosít teret. Elsősorban a szociális 

ellátásokhoz kapcsolódó feladatok összpontosulnak itt, a már korábban részletezettek 

szerint. Ezek a szolgáltatások időben ütemezetten működnek, alakítva a kialakuló 

igényekhez. 

Az emeleten az egyik iroda a civilek részére kerül kialakításra. Olyan szolgáltatásokat fog 

nyújtani ez a helyiség, amely az ő életüket teszi könnyebbé. és biztosít számukra olyan 

szolgáltatásokat, amelyek segítségével többlet forráshoz, és működési támogatáshoz 

juthatnak. 

A harmadik iroda is többfunkciójú helyiség lesz. A város több mint 200 fő részére biztosít 

közmunkát, amely mára akkora adminisztrációs feladatot ró a városra, amelynek egy része 

ide lesz áttelepítve. A jól megközelíthető iroda sok hasznos szolgáltatást fog nyújtani a 

közmunkában résztvevők számára. Emellett itt kerül kialakításra a programiroda, ami a 

pályázat lebonyolítása, a soft programok megszervezése, koordinálása, és a projekt 

ismertetése eredményeinek terjesztése miatt kerül kialakításra. 

A földszinten kialakításra kerül még egy klubszoba és egy tárgyaló. Mind a két helyiség 

szintén többfunkciójú. Elsődleges feladata a tereknek, hogy a városban működő nonprofit 

és civil szervezeteknek teret adjon a működésükhöz. Gyűlések, rendezvények, találkozók 

szervezésére ideális helyszín. A könnyen elérhető és folyamatosan rendelkezésre álló 

terek segíteni fogják a civil kezdeményezések megerősödését, és így a társadalmi kohézió 
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kialakulását. A helységek a könnyű elérhetőség miatt azonban a város számára, 

intézmények, hivatal, más városokban működő térségi szolgáltatások kirendeltségeinek 

kialakítására is teret biztosít. 

A földszinten ezeken túl egy kondicionáló terem is kialakításra kerül. Ez a helyiség más 

társadalmi csoportok számára nyújt új szolgáltatást. Elsődleges célja az egészséges 

életmód kialakításához való hozzájárulás. A fizikai regeneráción túl (baleset, szülést 

követő időszak, fiatalok mozgásának biztosítása) elméleti előadások megszervezéséhez is 

teret biztosít. Az egészséges életmód, mozgás, táplálkozás, napirend kialakítása rendkívül 

fontos, és hozzájárul a kiegyensúlyozott társadalom kialakulásához. 

Az intézmény legnagyobb helysége egy hatalmas közösségi terem, amely a város egyetlen 

ilyen nagy méretű terme lesz. Ahhoz, hogy a város társadalmi élete megpezsdüljön. 

Működő és összetartozó, összetartó közösségek alakuljanak ki, szükséges nagy létszámú 

szórakoztató, kulturális rendezvények megszervezése is. 

Ezen sok különböző funkció egy térbe való integrálása segíti, hogy a különböző 

társadalmi csoportok ugyanazon épületet használva egymásra találjanak, és a hatékony 

működés szempontjából is elengedhetetlen a fejlesztés. 

 

A tervezett beruházás tereinek éves kihasználtságának becslése 

 

Közösségi terek, területek, szolgáltatási területek 

Megnevezése Mérete, nm Becsült éves kihasználtsága 2009 és 2010.évi adatok alapján 

Közösségi 

Központ 
 

Összesen, % 
tervezett 

rendezvény/év 

Alkalomszerű 

rendezvény/ év 

Közösségi terem 234 10 % 36 2 

I. iroda 16 100 % folyamatos  

II. iroda 14 100 % folyamatos  

III. iroda 14 100 % folyamatos  

Kondicionáló 

terem 
100 100 % folyamatos  

klubszoba 57 43% 100 56 

társalgó 18 56 % 51 152 
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Szolgáltatások és igények kapcsolata 

 

Célcsoport Igényfelmérés során feltárt 

igény 

Nyújtott szolgáltatás 

 

Hátrányos helyzetű 

csoportok 
szociális szolgáltatások 

Szociális iroda 

(családsegítés, életvezetési 

tanácsadás, felnőttképzési 

tanácsadás) 

Közmunkaszervezés 

Lakosság 

Szabadidő eltöltéséhez, 

rendezvényeikhez, közösségi 

programokhoz kulturált 

környezet biztosítása 

 

közösségi tér kialakítása, 

szervezési iroda kialakítása 

Civil szervezetek, 

intézmények, vállalkozások 

 

Rendezvényeikhez kulturált 

környezet biztosítása 

Civil iroda kialakítása 

(pályázatkészítés, könyvelés, 

rendezvény szervezés ) 

Klubhelyiség biztosítása 

Önkormányzat Hatékony üzemeltetés 
Multi-funkciós épület 

kialakítása 

 

 

Konferencia Központ 

 

A régi mozi épületének átalakításával modernizálásával egy szintén többfunkciójú teret 

alakítunk ki, amely alkalmas lesz kulturális rendezvények, és turisztikai programok 

megrendezését túl számos más feladat ellátására is. Egyik ilyen rendkívül fontos funkció a 

nagyszámú képzések, ismeretterjesztő előadások lebonyolítása, amely a társadalmi 

csoportok felzárkóztatás szempontjából elengedhetetlen. A multi-funkcionalitás teszi 

lehetővé a tér költséghatékony és megfelelő kihasználtságú működtetését. 

Az intézmény egyetlen nagy előadótérből, és a hozzá tartozó színpadból áll. Ezen túl csak 

a működéshez szükséges kiszolgáló és szociális helységek kerülnek kialakításra. 
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A tervezett beruházás tereinek éves kihasználtságának becslése 

 

Közösségi terek, területek, szolgáltatási területek 

Megnevezése Mérete, nm Becsült éves kihasználtsága 2009 és 2010.évi adatok alapján 

Konferencia 

Központ 
 

Összesen, % 
tervezett 

rendezvény/év 

Alkalomszerű 

rendezvény/ év 

Előadóterem 198 11 % 32 10 

 

Szolgáltatások és igények kapcsolata 

 

Célcsoport Igényfelmérés során feltárt 

igény 

Nyújtott szolgáltatás 

 

Hátrányos helyzetű 

csoportok 
munkaerő piaci integráció 

felnőtt képzések, 

ismeretterjesztő előadások 

Lakosság 
Kulturális programok 

 

konferenciák, színházi 

előadások 

Civil szervezetek, 

intézmények, vállalkozások 

 

közösségi programok 
Szakmai előadások, 

találkozók szervezése 

Önkormányzat Hatékony üzemeltetés 
Multi-funkciós épület 

kialakítása 

 

Rendőrség, Polgárőrség épületének felújítása 

 

Az épület belső kialakítása, eszközellátottsága megfelelő a szolgáltatások biztosításához. 

A kialakított létszám, és feladatok szempontjából az épület megfelelő. Az intézmény 

külső állapota azonban rendkívül rossz. Így a fenntartás és működtetés nagyon 

költségigényes. A két működtető szervezet költségvetése viszont rendkívül szűkös. A 

magas fenntartási költségek miatt a szakmai munkára (járőrözés, megfigyelés, 

rendezvények, programok biztosítása, bűnmegelőzés) nem jut elég forrás. A fejlesztéssel a 

fenntartási költségek csökkenek, és a szakmai munkára jelentősebb források 

biztosíthatóak. 

 

Az épület kihasználtsága jelenleg is 100%-os ez a felújítás után is biztosított lesz. 
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2.9 Tulajdonviszonyok értékelése 
 

Tulajdonviszonyokat bemutató táblázat 

Hrsz. Címe Tulajdonos Megjegyzés 

762 Fő utca 43 
Tiszacsege Város 

Önkormányzata 
 

652 Fő utca 53 
Tiszacsege Város 

Önkormányzata 
 

784 Fő utca 83 Magyar Állam 
Vagyonkezelő Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőrkapitányság 

680 Óvoda utca 
Tiszacsege Város 

Önkormányzata 
 

763/3 Óvoda utca -járda 
Tiszacsege Város 

Önkormányzata 
 

1872 Iskola utca 
Tiszacsege Város 

Önkormányzata 
 

 

 

Az érintett ingatlanokat bemutató térkép. 

 

 
 

 

 

A tulajdonviszonyokról megállapítható, hogy  teljes mértékben az Önkormányzat illetve a 

konzorciumi partnerek tulajdonában vannak. A közút is az önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében van. 
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2.10 Tulajdonosi együttműködési szándékok vizsgálata 

 

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megvalósuló fejlesztések összhangban 

legyenek a városi lakosság és a városban működő vállalkozások igényeivel. A 2010-ben 

megkezdett folyamat eredményeként meghatározásra került a fejlesztés átfogó célrendszer, 

melyhez a területen érintettek, illetve a városi befektetési lehetőségek után érdeklődők részére 

is felajánlásra került az együttműködési lehetőség.  

A folyamatos vezetői egyeztetések eredményeként sikerült az önkormányzatnak 

együttműködő partnereket találnia a fejlesztések megvalósításához.  

 

2.11 Piaci igények, lehetőségek felmérése 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának elfogadott négy éves koncepciójának meghatározó 

eleme a település központi magjának fejlesztése, közpark bővítése, gazdasági szolgáltatási 

szektor feltételeinek javítása, erősítése. 

2012-ben a támogatási lehetőség felmerülésével az önkormányzat igényfelmérési terv alapján 

kezdte meg az adatgyűjtést, illetve a projekt kialakítását. 

A tervben rögzítésre kerültek a tervezett beavatkozások meghatározásához kapcsolódó 

kiscsoportos és szélesebb körű egyeztetések, a kialakított megvalósítási lehetőségek előzetes 

mérése, valamint a szélesebb körű lakossági tájékoztatás és véleményformáló egyeztetés. 

 

A lefojtatott közösségi igényfelmérések (részletesen lásd: „Igényfelmérés” alfejezet) 

 Előzetesen javasolt tartalommal az akcióterület beavatkozásainak 100 fős mintán 

elvégzett közvélemény kutatása történt meg, a városközpont javasolt fejlesztési terveiről. Az 

elvégzett kutatás eredményeiből megállapítható, hogy a válaszadók 76%-a (76 fő) egyetértett a 

tervezett javaslatokkal változtatások nélkül.  

16%-a további illetve más jellegű fejlesztéseket javasolt, illetve más városrész fejlesztését 

tartotta fontosabbnak (lakóövezeti közterület fejlesztés) 4% nem adott értékelhető választ, 

további 4% nem válaszolt. A felmérésről megállapítható, hogy az előzetes javaslatok alapján a 

megkérdezettek többsége megfelelőnek tartotta a tervezett beavatkozások megvalósítását. 

 Gazdasági egyeztetések történtek egyedi személyes, illetve tervezőkkel, szakértőkkel 

együtt. A korábban megjelent befektetői igények mellett a város érintett területén működő 

vállalkozások, bankok is megkeresésre kerültek.  
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A személyes egyeztetéseken elsődlegesen a befektetési szándékú vállalkozások, illetve a 

település egyéb területein működő vállalkozásai keresték fel a program megvalósítását 

felvállaló önkormányzat Polgármesteri Hivatalát.  

 A véglegesítés és önkormányzati döntés előtt akcióterületi terv, részletes elemei 

kerültek bemutatásra tervekkel, programelemekkel. A 2012.12.14. megtartott konzultáción 

képviselők, civil szervezetek képviselői, vállalkozók, a város életében kiemelt szerepet 

vállalók, intézményvezetők egyeztettek. A szervezetek nyilatkoztak a program támogatásáról 

és javasolták a képviselőtestületnek a terv elfogadását.  

 

A lefojtatott egyeztetések összegzéseként elmondható, hogy a terület átfogó fejlesztése régi 

álma a Tiszacsegén élőknek. A kialakításra tervezett szolgáltatások részben helyi, részben 

térségi igényt elégítenek ki.  

Tiszacsege elöregedő település. Az idős lakosság, valamint a szociális hátrányban szenvedők 

számára a legnagyobb jelentőségű, hogy a helyben megvásárolható, eérhető szolgáltatások 

köre bővül.  

Tiszacsege kisléptékű emberközeli város. Az emberi kapcsolatok, közvetlen kommunikáció 

sokkal meghatározóbb, mint a nagyobb lakosságszámú városok tekintetében. Ez azt jelenti, 

hogy a szükségletfelmérések tekintetében is a közvetlen kommunikációnak nagyobb szerepe 

van, mint egyéb esetekben. Ez megállapítható a közmeghallgatások során is. A lakosság 

inkább a közmeghallgatás után személyesen mondták el véleményüket, mint a nyílt színen. A 

közvetlenséget a napi kapcsolatteremtés, az igazi együttélés jelenti. A legjobb ismeretszerzési 

és tájékoztatási lehetőség is ez.  

 

A tervezett fejlesztések, mind gazdasági, mind lakossági igények alapján kerültek 

meghatározásra szolgálva Tiszacsege és lakóinak az itt élőknek és az idelátogatóknak 

elvárásait. 

3.Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 

 

A város központi akcióterület célrendszere a tervezett fejlesztési céljaiból vezethető le, 

különös tekintettel arra, hogy Tiszacsege nagyságára és a tervezett és meglévő funkciók 

koncentrált jelenlétére.  Az akcióterület fejlesztései a legfontosabb városi funkciókat érinti, 

célja alapvetően a városrész közösségi, kulturális és szociális ellátórendszerének javítását 

foglalja magába. Ezek alapján az akcióterület átfogó célja a terület hosszú távú fejlesztéseket 
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megalapozó szolgáltató-közösségi szerepkör komplex erősítése. Az akcióterületi célok tehát 

megegyeznek a városon belül a meglévő szerepkörök erősítésével, a tervezett szerepkör mind 

szélesebb kialakításával, amelyek az alábbiak: 

 

T1. A gazdasági aktivitás élénkítése  

T2. Kulturális és idegenforgalmi vonzerő fejlesztése  

T3. Infrastruktúra fejlesztése a fejlődés szolgálatában  

T4. Megújuló energiaforrások használatának terjesztése  

T6. Hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja 

T1 A gazdasági aktivitás élénkítése 

Az átfogó cél elérése érdekében összefogásra van szükség a gazdasági szektor szereplőivel. 

Fel kell mérni a valós igényeket és lehetőségeket, és ezt követően lehet kialakítani a 

beavatkozási pontokat. A település méreténél fogva jelentős gazdasági szereplőként nem tud 

részt venni a térség fejlődésében. A két jelentősebb szektor a városban a turizmus és a 

mezőgazdaság. mind a kettő fejlesztése rendkívül fontos és kellő potenciált rejt magában. Ám 

ezek fejlesztése szorosan nem, csak közvetve kapcsolódik a városközponthoz. A 

városközpontban a kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltató KKV-k fejlesztése az elsődleges 

szempont. A gazdasági aktivitás érdekében azonban egy fontos feladata van a városnak. Az 

elsődleges feladat a felnőtt aktív lakosság munkaerő-piaci integrációjának segítése átképzéssel 

és közmunkaprogramok lebonyolításával. Ennek szervezési kezdeményezése alapvető feladata 

a városnak, és elsősorban a városközpontnak. 

T2. Kulturális és idegenforgalmi vonzerő fejlesztése  

Ebben a tekintetben az elsődleges cél a városközpontban a kulturális programok 

megvalósításához szükséges infrastruktúra kialakítása, és a kulturális (új, és hagyományokra 

épülő) programok szervezése, lebonyolítása, valamint a civil szervezetek integrálása a város 

kulturális életébe. 

T3. Infrastruktúra fejlesztése a fejlődés szolgálatában 

A város az elmúlt években számos középületet, és szolgáltatást fejlesztett a hozzá kapcsolódó 

infrastruktúra modernizálásával. Több ponton mutatkoznak azonban hiányosságok. Számos 

feladat ellátásához a város nem rendelkezik megfelelő színvonalú épülettel. Az utak járdák 
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állapota nem kielégítő, és a zöldfelületek hiánya és elégtelen állapota is komoly nyomást jelent 

a város mindenkori vezetésének. 

T4. Megújuló energiaforrások használatának terjesztése  

A város működése, önfenntartó képességének javítása a legfontosabb a hosszú távú fejlődés 

érdekében. Valamennyi fejlesztésénél előtérbe kell helyezni olyan gépészeti megoldásokat, 

amelyek, vagy a város által megfizethető áron elérhető anyagokat használnak, vagy 

ingyenesen hozzáférhető megújuló energiákat használ fel. 

T5. Hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja 

A legkomplexebb feladata a város vezetésének, hogy ezt a célt teljesítse. A legnehezebben és a 

leghosszabban elérhető cél a város érdekében, és ezen a területen van a település a legnagyobb 

lemaradásban. Egyszerre több ponton kíván beavatkozást a probléma. Nehéz kellő forrásokat 

és megfelelő szakembert találni. 

A célokhoz kapcsolódó indikátorok: 

Átfogó cél és specifikus célok Indikátor megnevezése 

Átfogó cél:  

T1 A gazdasági aktivitás élénkítése 
 

Specifikus cél: 

felnőtt képzés feltételrendszerének kialakítása, 

közmunka szervezése 

képzési programok száma, közmunkába bevon 

személyek száma db, fő 

Átfogó cél: 

T2. Kulturális és idegenforgalmi vonzerő fejlesztése 

 

Specifikus cél: 

kulturális terek kialakítása, programok szervezése 

kialakított közösségi terek száma, megrendezésre 

került programok száma/év db, alkalom 

Átfogó cél: 

T3. Infrastruktúra fejlesztése a fejlődés szolgálatába 

 

Specifikus cél: 

Útfelület felújítás, kerékpárutak, járdák, sétáló 

felöletek, buszmegálló kiépülése  

Létrejövő beavatkozások száma: db 
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Specifikus cél: 

A közlekedés és a parkolási helyzet javítása 

Parkolók számának növekedése, db 

Specifikus cél: 

Új közösségi közterület közpark kialakulása 

Új közpark kiépülése: m2 

Specifikus cél: 

középületek felújítása 

Felújított középületek száma Db:  

Specifikus cél: 

T4. Megújuló energiaforrások használatának 

terjesztése  

 

Specifikus cél: 

energiafelhasználás csökkentése 

felhasznált energia /100m2, kW 

Átfogó cél:  

T5. Hátrányos helyzetű lakosság komplex 

felzárkóztatása és társadalmi integrációja 

 

Specifikus cél: 

szociális ellátórendszer fejlesztése 

új szolgáltatások bevezetése db 

 

3.1 Az akcióterület beavatkozásai 

 

Közösségi Központ 

 

A teljes mértékben átszervezett épületben számtalan új szolgáltatás alakul ki. Az épület 

olyan multifunkcionális teret hoz létre, amelyben a kialakításra kerülő helyiségek 

megfelelő ütemezéssel, az igényekhez igazodva sok funkciót látnak el. Akár egy helyiség 

is időben elcsúsztatva több szolgáltatást tud biztosítani. Figyelembe véve a város méretét 

ez nem csak lehetőség, de a fenntarthatóság szempontjából elvárás is. 

Az épületben 3 db iroda kerül kialakításra. A földszinten található iroda a legnagyobb 

ügyfélkör miatt kialakított szolgáltatásokhoz biztosít teret. Elsősorban a szociális 

ellátásokhoz kapcsolódó feladatok összpontosulnak itt, a már korábban részletezettek 

szerint. Ezek a szolgáltatások időben ütemezetten működnek, alakítva a kialakuló 

igényekhez. 
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Az emeleten az egyik iroda a civilek részére kerül kialakításra. Olyan szolgáltatásokat fog 

nyújtani ez a helyiség, amely az ő életüket teszi könnyebbé. és biztosít számukra olyan 

szolgáltatásokat, amelyek segítségével többlet forráshoz, és működési támogatáshoz 

juthatnak. 

A harmadik iroda is többfunkciójú helyiség lesz. A város több mint 200 fő részére biztosít 

közmunkát, amely mára akkora adminisztrációs feladatot ró a városra, amelynek egy része 

ide lesz áttelepítve. A jól megközelíthető iroda sok hasznos szolgáltatást fog nyújtani a 

közmunkában résztvevők számára. Emellett itt kerül kialakításra a programiroda, ami a 

pályázat lebonyolítása, a soft programok megszervezése, koordinálása, és a projekt 

ismertetése eredményeinek terjesztése miatt kerül kialakításra. 

A földszinten kialakításra kerül még egy klubszoba és egy tárgyaló. Mind a két helyiség 

szintén többfunkciójú. Elsődleges feladata a tereknek, hogy a városban működő nonprofit 

és civil szervezeteknek teret adjon a működésükhöz. Gyűlések, rendezvények, találkozók 

szervezésére ideális helyszín. A könnyen elérhető és folyamatosan rendelkezésre álló 

terek segíteni fogják a civil kezdeményezések megerősödését, és így a társadalmi kohézió 

kialakulását. A helységek a könnyű elérhetőség miatt azonban a város számára, 

intézmények, hivatal, más városokban működő térségi szolgáltatások kirendeltségeinek 

kialakítására is teret biztosít. 

A földszinten ezeken túl egy kondicionáló terem is kialakításra kerül. Ez a helyiség más 

társadalmi csoportok számára nyújt új szolgáltatást. Elsődleges célja az egészséges 

életmód kialakításához való hozzájárulás. A fizikai regeneráción túl (baleset, szülést 

követő időszak, fiatalok mozgásának biztosítása) elméleti előadások megszervezéséhez is 

teret biztosít. Az egészséges életmód, mozgás, táplálkozás, napirend kialakítása rendkívül 

fontos, és hozzájárul a kiegyensúlyozott társadalom kialakulásához. 

Az intézmény legnagyobb helysége egy hatalmas közösségi terem, amely a város egyetlen 

ilyen nagy méretű terme lesz. Ahhoz, hogy a város társadalmi élete megpezsdüljön. 

Működő és összetartozó, összetartó közösségek alakuljanak ki, szükséges nagy létszámú 

szórakoztató, kulturális rendezvények megszervezése is. 

Ezen sok különböző funkció egy térbe való integrálása segíti, hogy a különböző 

társadalmi csoportok ugyanazon épületet használva egymásra találjanak, és a hatékony 

működés szempontjából is elengedhetetlen a fejlesztés. 
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Konferencia Központ kialakítása 

 

A régi mozi épületének átalakításával modernizálásával egy szintén többfunkciójú teret 

alakítunk ki, amely alkalmas lesz kulturális rendezvények, és turisztikai programok 

megrendezését túl számos más feladat ellátására is. Egyik ilyen rendkívül fontos funkció a 

nagy számú képzések, ismeretterjesztő előadások lebonyolítása, amely a társadalmi 

csoportok felzárkóztatás szempontjából elengedhetetlen. A multi-funkcionalitás teszi 

lehetővé a tér költséghatékony és megfelelő kihasználtságú működtetését. 

 

Rendőrség, Polgárőrség épületének felújítása 

 

Az épület belső kialakítása, eszközellátottsága megfelelő a szolgáltatások biztosításához. 

A kialakított létszám, és feladatok szempontjából az épület megfelelő. Az intézmény 

külső állapota azonban rendkívül rossz. Így a fenntartás és működtetés nagyon 

költségigényes. A két működtető szervezet költségvetése viszont rendkívül szűkös. A 

magas fenntartási költségek miatt a szakmai munkára (járőrözés, megfigyelés, 

rendezvények, programok biztosítása, bűnmegelőzés) nem jut elég forrás. A fejlesztéssel a 

fenntartási költségek csökkenek, és a szakmai munkára jelentősebb források 

biztosíthatóak. 

 

Óvoda utca felújítása 

 

Tiszacsege kisvárosi jellegéből adódóan egy településközponttal rendelkezik, amelyen 

valamennyi településeket összekötő főút áthalad. Ezeknek az utaknak a forgalma nagy a 

gépkocsik rendkívül gyorsan közlekednek. A ki- és behajtás nehézkes parkolás nehezen 

kialakítható. A központi – fejlesztéssel érintett – területek feltárásának másik lehetséges 

utcája az óvoda utca. Az önkormányzati tulajdonú út azonban rendkívül rossz állapotú. A 

megnövekvő forgalom kielégítésére nem alkalmas. A felújítás után meg tud felelni a 

megnövekedő forgalom nyújtotta terhelésnek. A útburkolat mellett található járda is 

felújításra kerül. A régi rossz állapotú járda egy teljesen új térburkolatot kap. 
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Közpark építése 

A fejlesztésekhez kapcsolódó zöldfelületeket a költséghatékonyság és a társadalmi 

kohézió erősítése érdekében különleges módon kívánjuk felújítani. A fejújításhoz a város 

civil szervezetei pályázhatnak a kialakításra kerülő programalapból. A három épület 

környezetének rendezésére 3-3 millió forint támogatás nyerhető el a helyi pályáztatás 

rendszerében. Ezen túlmenően a munkák megkönnyítése érdekében a város a 

közmunkában foglalkoztatottakat is bevonja a rendezésbe. Ez az együtt működés hatalmas 

társadalmi összefogást generál és csökkenti a kialakult társadalmi feszültségeket. Segít a 

közmunkaprogram és  rehabilitációs fejlesztések társadalmi elismerésében. 

 

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem 

beruházási jellegű tevékenysége 

 

A nem fejlesztési jellegű beavatkozások olyan elemeket tartalmaznak, amelyek elősegítik a 

fejlesztési célok elérését, azonban nem műszaki, hanem adminisztrációs-partnerségi jellegűek, 

és biztosítják a különböző projektek támogatottságát, és mobilizálják a lakossági és 

vállalkozói erőforrásokat. 

Tiszacsege akcióterületi területein az alábbi nem műszaki fejlesztési jellegű tevékenységek 

végrehajtásáról kell gondoskodni:      

 

A települési szabályozási terv felülvizsgálata 

A szabályozási terv a városfejlesztés kiemelt dokumentuma, alkalmazásával az elmúlt 

időszakban a központ arculatát és szerkezetét negatívan befolyásoló építészeti elemek kerültek 

a városközpontba. A szabályozási terv felülvizsgálata több szempontból is kívánatos.  

A felülvizsgálat során törekedni kell olyan szabályozás kialakítására, amelyek kitérnek a 

meglévő térfalak kiegészítésére, város szövetében keletkezett sebek kezelésére. 

 A szabályozási terv felülvizsgálatánál a környezetvédelmi szempontokra kiemelt figyelmet 

kell fordítatni: műemlékek, műemléki környezet, védendő faegyedek, fasorok, zöldfelületek, 

zaj és hulladékgazdálkodás, különösen a szelektív gyűjtés bevezetése. 

 

Települési környezetvédelmi program felújítása, a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

tovább fejlesztése, kiszélesítése  
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Tiszacsege Város Önkormányzatának jelenleg van a városi környezetvédelmi fejlesztéseket, 

beruházásokat rendszerben tárgyaló programja. A környezetvédelmi program számba veszi az 

épített és természeti környezet problémáit és ütemezett javaslatokkal él a problémák 

kezelésére, kifejezetten az önkormányzati feladatköröket tárgyalva. A környezetvédelmi 

program dokumentuma és a tervezési folyamat hasznos segítséget adhat a városnak a 

városközpont műemlékeivel, köztereivel, középületeivel kapcsolatban.   

 

A projekt megvalósításában elszámolásra kerülő soft tevékenységek 

 

Imázsépítés, városmarketing 

Az imázsépítés, a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára 

a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel 

megteremtődjék a feltétele Tiszacsege fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség 

társadalmi-gazdasági életében.  

A feladatok részletesen:   

A városmarketing hátterének kidolgozása, városi üzenetek megfogalmazása. Új 

városmarketing anyag készítse, különös tekintettel a rehabilitáció céljaira, várt eredményeire, a 

befektetési és turisztikai lehetőségekre  

A városi honlap megújítása a városmarketing szempontjainak megfelelően.  A helyi 

társadalom mobilizálása 

A Tiszacsegei lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat figyelembe 

véve fontos, hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása, a 

helyi társadalom mind szélesebb körű bevonása a városi életbe, a környező települések 

lakosságának szélesebb körű megszólítása. Különösen a közterületek, parkok, stb. bővülése, 

minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi élet érdekében történik. A 

megújult létesítmények helyes használata alapvető követelmény, amely a fenntartási 

költségeket is csökkenti. A helyi társadalom és mobilizálásának és az eredmények 

fenntartásának eszközei: 

 A már hagyománnyá vált városi rendezvények színvonalának emelése, új elemekkel való 

bővítése a rehabilitációs eredmények hasznosításával: pl. új főtér 

 

 

 



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

88 

Családsegítő szolgáltatás működtetése 

A projekt teljes időtartama alatt a kialakításra kerülő Közösségi Központban működni fog egy 

családsegítő szolgáltatás. A szolgáltatás lényege, hogy a projekt eredményeinek hatékony 

elérése érdekében szükséges, hogy a hátrányos helyzetű csoportok hatékonyan részt tudjanak 

venni a kialakított intézmények nyújtotta programokban, elérjék a kínált szolgáltatásokat, és 

azonosulni tudjanak a kitűzött célokkal. Ez a program sikerének kulcsa. A kialakításra kerülő 

irodában heti 16 órában folyamatos segítő szolgálatot, és a munkaerő piaci integrációs 

szolgáltatást biztosítunk a hátrányos helyzetű családok részére. 

 

Program alapból civil szerveztek részére kiírt pályázati programok: 

 

Városi rendezvények szervezése     

A programok keretében két új a helyi identitást erősítő rendezvény kerül lebonyolításra helyi 

civil szervezetek bevonásával: Egy egészségmegőrző nap megszervezése, 

sportrendezvényekkel, szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, egy hagyományőrző nap a település 

természeti és történelmi értékeire, kulturális hagyományaira alapuló rendezvény. 

 

Zöld környezet kialakítása 

A fejlesztéssel érintett 3 épület környezetének rendbetételét vállalják fel helyi társadalmi 

szervezetek a közmunkaprogrammal karöltve. A projekt sikerének kulcsa, hogy a környezetük 

megszépítéséért a különböző szervezetek, társadalmi csoportok összefogva tesznek meg 

mindent. 

 

3.3 Beavatkozási típusok 

Tiszacsege városközpontját érintő különböző típusú beavatkozások az akcióterületi komplex 

célrendszer megvalósítását illetően több városi és térségi szereplő együttműködését kívánják 

meg. A város belső erőforrásai szegényesek, mind az önkormányzati, mind pedig a 

vállalkozási tőke tekintetében. Ezért a város megújítása és fejlesztése a pályázati források 

mind szélesebb körű felhasználásával valósulhat meg, amelyet elsősorban a helyi 

vállalkozások szűkös forrásai egészíthetnek ki. Ez lehetőségeket és egyben kötelezettséget is 

jelent a városnak, a városközpont fejlesztőivel kialakított partneri kapcsolat közös fejlesztések 

megvalósításában ölthet testet. 
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A városközpont fejlesztése, az akcióterület rehabilitációja fizikailag és funkcionálisan is 

összefüggő objektumokra terjed ki. A fejlesztések elsősorban olyan feladatokra koncentrálnak, 

amelyek elvégzése már nem várathat magára, elmaradásuk a település működési fejlődését 

veszélyezteti, mind gazdasági, mind szolgáltató mind közlekedési tekintetben szolgálja.  

A magánszféra közép- és hosszú távú konkrét beavatkozásai egyelőre csak részben ismertek. 

Az akcióterületén tervezett fejlesztések jelentős része a közösségi szféra fejlesztéséhez 

kapcsolódik, amely minden társadalomban szűkebb értelemben Tiszacsege társadalmában is, a 

közigazgatási feltételek biztosítása mellett kiemelkedő szempont. A település ezáltal a térség  

szolgáltatásainak növekedése, a munkaerő-piaci integrációs folyamatok hozzájárulnak az itt 

élők jövedelmi viszonyainak növekedéséhez. 

 Az ellátást biztosító szolgáltatók bővülésével fejlődik a település lakossági ellátottsága, 

csökken a szolgáltatások elérésének távolsága, ez különösen a hátrányos helyzetű illetve az 

idősebb lakosság tekintetében kedvező előrelépést jelent.  

A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése 

 

Beavatkozás 

típusa 
Projekt neve 

Melyik specifikus 

célhoz 

kapcsolódik 

Megvaló-

sítás 

feltétele 

2012 2013 2014 2015 2016 

ÉAOP 

támogatással 

Közösségi 

Központ 

kialakítása 

felnőtt képzés 

feltételrendszerének 

kialakítása, közmunka 

szervezése, 

szociális 

ellátórendszer 

fejlesztése 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 

          

ÉAOP 

támogatással Konferencia 

Központ 

kialakítása 

kulturális terek 

kialakítása, 

programok szervezése 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 

          

ÉAOP 

támogatással 
Rendőrség-

Polgárőrség 

épületének 

felújítása 

középületek felújítása 
Sikeres 

pályázat 

          

ÉAOP 

támogatással Óvoda utca 

felújítása 

A közlekedés és a 

parkolási helyzet 

javítása 

Sikeres 

pályázat, 

tervek 

engedélyek 
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3.4 Regionális Operatív Program 2007 – 2013 között városrehabilitációs célú 

pályázat tartalma 

ROP 

támogatással 

Zöldfelület 

rendezés 

A közterületek 

közösségi célú 

komplex 

fejlesztése, 

minőségi 

megújítása 

Sikeres 

pályázat, 

          

ROP 

támogatással 

Soft 

tevékenységek 

Önállóan nem 

támogatható 

kötelezően 

megvalósítandó 

tevékenységek 

Sikeres 

pályázat,  
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Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenység 

típusa 

Gazdasági 

célú 

Városi funkciót 

erősítő 
Közösségi célú 

Közszféra 

funkciót 

erősítő 

Lakás célú 
„Soft” 

tevékenység 

Nem 

megosztható 

költségek 

Finanszíroz

ó 

strukturális 

alap 

ERFA ERFA ERFA ERFA  ESZA ERFA 

Projektele

m neve 

 Óvoda utca felújítása Közösségi Központ 

kialakítása,  

Rendőrség– 

Polgárőrség 

épületének 

felújítása 

 Soft 

tevékenységek 

Nem 

megosztható 

Költségek 

Projektele

m helyszíne 

 Óvoda utca Fő utca 55. 

 

Fő utca 83  Tiszacsege 

városközpont 

Tiszacsege 

városközpont 

Hrsz.  763/3, 1872 762 784  Nem releváns Nem releváns 

Projektele

m neve 

  Konferencia 

Központ kialakítása 

 
 

  

Projektele

m helyszíne 

  Fő utca 53  
 

  

Hrsz.   652  
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Összefoglaló indikátor tábla 

Mutató neve 

Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték

-egység 
Bázisérték 

Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítás

i időszak 

végén 

Célérték az 5 

éves kötelező 

fenntartási 

időszak végén 

Mutató forrása 

Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A támogatással érintett 

területen telephellyel 

rendelkező vállalkozások 

Számának növekedése  

Eredmény db 0 4 2013 4 4 Önkormány-

zati telephely 

nyilvántartás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Város rehabilitációs 

beavatkozások által 

érintett terület nagysága 

output ha 0 - 2013 15,2 15,2 Terv 

dokumentáció 

Tervdokumentác

ió alapján 

Évente 

Támogatással érintett 

lakosok száma a 

rehabilitált 

településrészeken 

output fő 0 1000  2013 0 0 Önkormányzati 

nyilvántartás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Megőrzött munkahelyek 

száma (db) 

eredmény fő 30 - 2013 30 30 Munkáltatók 

adatszolg 

Adatgyűjtés 

Évente 

Teremtett munkahelyek 

száma (fő) 

eredmény fő 0 Minimum 

1 ill. 200 

mill. 1 

2013 2 2 Munkáltatók 

adatszolg 

Adatgyűjtés 

Teremtett munkahelyek 

száma – nők (fő) 

eredmény fő 0 - 2013 1 1 Munkáltatók 

adatszolg 

Évente 

Teremtett munkahelyek 

száma – hátrányos 

helyzetűek (fő) 

 

 

eredmény fő 0 - 2013 0 0 Munkáltatók 

adatszolg 

Adatgyűjtés 

Új városi funkciók 

betelepedése/ a fejlesztés 

eredmény db 0 - 2013 4 

Civil 

4 

Civil 

Önkormányzati 

telephely 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
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nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) új típusú 

szolgáltatások száma a 

projekt által érintett 

településrészen (db.). Az 

új funkciók, 

szolgáltatások 

megnevezésével 

támogató 

iroda, 

családsegít

ő iroda, 

közösségi 

terek, 

konferencia 

központ 

 

támogató 

iroda, 

családsegítő 

iroda, 

közösségi 

terek, 

konferencia 

központ  

nyilvántartás. Évente 

A támogatott projektek 

eredményeként elért 

energia megtakarítás 

eredmény TJ 0 - Nem 

releváns  

  Kalkuláció  
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További szakmai indikátorok 

 

Mutató neve 

Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mért

ék-

egysé

g 

Bázisérté

k 

Minimálisa

n elvárt 

célérték, 

amennyibe

n pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

eléréséne

k 

időpontj

a 

Célérték a 

megvalósítá

si időszak 

végén 

Célérték az 5 

éves kötelező 

fenntartási 

időszak végén 

Mutató forrása 

Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A projekt révén megerősített 

funkciók száma 

(köz- és profitorientált 

szolgáltatások száma a projekt 

által érintett 

településrészen) (db.). A 

megerősített funkciók, 

szolgáltatások megnevezésével 

eredmény db 0 - 2013 3 

Polgárőrség, 

Rendőrség 

3 

Polgárőrség, 

Rendőrség  

Önkormányzati 

telephely 

nyilvántartás.  

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Létrehozott közösségi 

Szintterület nagysága (m2) 

Tételesen felsorolva  

eredmény m2 0 - 2013 198+234+10

0+57+18+21

=628 m2 

előadói 

terem, 

közösségi 

tér, 

kondicionáló 

terem, 

klubterem, 

társalgó, 

csoportterem 

198+234+100

+57+18+21=6

28 m2 

előadói terem, 

közösségi tér, 

kondicionáló 

terem, 

klubterem, 

társalgó, 

csoportterem  

Beruházási 

tervek, 

kivitelezés 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

A fejlesztés nyomán 

újrahasznosított, korábban 

felhagyott ingatlanok száma 

a projekt által érintett 

akcióterületen (db) 

eredmény db 0 - Nem 

releváns 

- - - - 

Lakossági elégedettség (%) 

 

eredmény % 0 75% 2013 75% 80% Felmérés Évente 
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Beruházásba bevont 

magántőke nagysága (Ft) 

eredmény Milli

ó Ft 

0 - 2012 0 0 Költségvetés, 

konzorciumi 

megállapodás 

Beruházás 

megvalósítása 

Teremtett munkahelyek 

száma, állandó és időszakos, 

közvetett és közvetlen 

500 m Ft projektnagyságig/ 

1 Mrd Ft projektnagyságig/ 

1 Mrd Ft projektnagyságon 

felül 

eredmény db 0 - 2012 2 2 Munkáltatók 

Adatszolg. 

Munkáltatók 

adatszolg. 

 Évente 

Amennyiben a magántőke 

bevonása a II. Pénzügyi 

végrehajtás fejezetben 

bemutatott B) verzió szerint 

történik: Az akcióterületi 

közcélú fejlesztés 

eredményeként indukált 

magánerős beruházás 

volumene (Ft) (kizárólag a 

megyei jogú városok számara 

kötelező) 

- - - - - - - - - 

Akcióterületen letelepedő 

KKV-k száma 

Eredmény  db 0 - 2012 4 4 Önkormányzati 

telephely 

engedélyek 

Önk. Statisztika 

Évente 

Az akció keretében képzési 

– foglalkoztatási programban 

részt vevők száma (fő) 

eredmény fő 0 - 2012 0 0 Képzési jkv Projekt 

adatszolg 

Évente 

Fenntartható városmarketing és 

társadalmi akciók száma 

eredmény db 0 - 2012 8 8 Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Évente 

Létrejövő zöldterület nagysága eredmény db   2012 1240 m2 

3 db éritett 

épület 

közterülete 

1240 m2 

3 db éritett 

épület 

közterülete 

Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
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Hálózati energia igény nélküli 

közvilágítási lámpák számának 

növekedése 

eredmény db   2012   Beruházási 

tervek, 

megvalósítás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
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 A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása 

 
Tevékenység neve Közösségi Központ kialakítása 
Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Fő út  Házszám: 55 Helyrajzi szám: 762, 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat, A telek és az épület az önkormányzat tulajdonában 

maradna  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

kulturális központ, közösségi ház, közművelődési intézmény 

(kulturális rendezvényeknek helyet adó intézmények épületei, 

klubhelyiségek, kiállítási tér); 

közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények4, valamint 

azok kiszolgáló épületei; 

az akcióterület szociális kohéziójának és társadalmi kapcsolatainak 

erősítése érdekében nonprofit információs, adatgyűjtő, 

kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek, 

épületrészek kialakítása, felújítása, átalakítása (pl. rehabilitációs 

iroda, stb.), nonprofit szolgáltatóház, amely térítésmentesem nyújt 

közcélú szolgáltatásokat (pl. hátrányos helyzetű csoportok – 

különös tekintettel az anti-szegregációs tervben megjelölt 

szegregált terület lakosságára - felzárkóztatását, integrációját 

szolgáló közösségi épület). 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közösségi funkció 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A település központjában multi-funkciós épület kialakítása, 

számos funkcióval a korábbi fejezetekben részletezettek szerint 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Közösségi színterek nagysága: 430 m2 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A jelenleg is működő alacsony kihasználtságú épület teljes 

felújítása. A belső átalakítás során új közösségi terek alakulnak ki. 

A bővülés kapcsán új hatalmas közösségi tér jön létre. A 

multifunkcionális épület magas kihasználtságú intézményként 

folytathatja működését. 

Célcsoport bemutatása Helyi lakosság, hátrányos helyzetű csoportok, civil szervezetek, 

közmunka programban szereplők 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

Valamennyi kialakított funkció egy korábban hiányzó funkciót 

pótol, amire az adott célközönség körében magas igény van. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2013 Hónap:07 Nap:30 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

223.621 600 Ft 
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Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
223.621 600 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

223.621 600 Ft 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100,00 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0  Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0,00 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés helyzete Előzetes egyeztetések, Engedélyes tervdokumentáció, Építési 

engedély 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Engedélyeztetési eljárás folyamatban 

 

 

Tevékenység neve Konferencia Központ kialakítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Tiszacsege Város Önkormányzat 

Tevékenység helyszíne Utca: Fő Házszám: 53 Helyrajzi szám: 652 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Tiszacsege Város Önkormányzat 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

kulturális központ, közösségi ház, közművelődési intézmény 

(kulturális rendezvényeknek helyet adó intézmények épületei, 

klubhelyiségek, kiállítási tér) 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közösségi funkció 

RFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja Egy konferencia központ kialakítása, amely számos funkciót ki 

tud elégíteni (kulturális programok, oktatás, szakmai előadások, 

találkozók szervezése) 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán kialakított funkciók száma db: 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A jelenleg városi moziként működő épület teljes felújítása, belső 

funkció váltással, oly módon, hogy a költséghatékonyság is 
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megvalósult. Az épület építészeti és gépészeti szempontból is 

megújul. A teljes kiszolgáló és szociális helyiségek is kialakításra 

kerülnek.  

Célcsoport bemutatása A település és a térség lakossága, városba érkező turisták 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A városban nem áll jelenleg rendelkezésre olyan közösségi tér, 

amely alkalmas lenne, nagyszabású előadások, konferenciák, 

szakmai fórumok megszervezésére. A helyi identitás a társadalmi 

közélet és kohézió érdekében szükséges ilyen terek kialakítása. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2013 Hónap:07 Nap:30 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:04 Nap:15 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

76 682 600 Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

76 682 600 Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

76 682 600 Ft 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervdokumentáció elkészült, egyeztetések 

megtörténtek, engedélyezési benyújtásra került. Az építési 

engedély kiadása folyamatban,  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Építési engedély 
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Tevékenység neve Rendőrség-Polgárőrség épületének felújítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Tiszacsegei Polgárőr Egyesület 

Tevékenység helyszíne Utca: Fő Házszám: 83 Helyrajzi szám: 784 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelő a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőrkapitányság, aki hozzájárult a fejlesztéshez, 

és a fenntartáshoz. 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

a települési biztonság megőrzéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó 

állami és civil szervezetek épületei közül az alábbiak felújítása: 

- a rendőrség területi és helyi szervei (megyei rendőr-

főkapitányság, valamint városi rendőrkapitányság, rendőrőrs); 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közszféra funkciókat szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A települési közbiztonság fejlesztése  

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés során megerősített funkciók száma db: 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

Az épület belső kialakítása megfelelő, szakmai feladatok magas 

szintű végrehajtására alkalmas. Az épület hatékonyabb és 

gazdaságosabb fenntartása és állagmegóvása érdekében, azonban 

megvalósul az épület teljes külső felújítása, hőszigetelése. 

(tetőszerkezet, homlokzat, nyílászárók) 

Célcsoport bemutatása Városi, kistérségi lakosság, turisztikai célú látogatók  

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A város közbiztonságának javítása, a folyamatos bűnmegelőzés 

biztosítása. A lakossági felmérés alapján az egyik leginkább elvárt 

városi feladat. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2013 Hónap:05 Nap:20 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év:2013 Hónap:10 Nap:30 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

13 652 500 Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

13 652 500 Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

13 652 500 Ft 

 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

100,00% 
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elszámolható költség) (%) 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

 

0,00% 

 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

felújítási tervdokumentáció, elkészült  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

 

 

 

Tevékenység neve Óvoda utca felújítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Óvoda utca  Házszám: - Helyrajzi szám: 
762 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A tulajdon és a kezelési jog is az önkormányzaté 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

kizárólag a projekt keretében létrehozott új, vagy fejlesztéssel, 

beruházással érintett meglévő létesítmények megközelíthetőségét, 

valamint városközponti elérhetőséget és közintézmények 

megközelítését biztosítandó támogathatóak az alábbi 

beavatkozások az akcióterületen belül: 

akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat 

felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása; 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Közterületek fejlesztése (Városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A projektben kialakításra kerül két nagy számú lakosságot 

kiszolgáló intézmény, amely közvetlenül a városon 

keresztülhaladó főút mellett található. Ezért a terület mögött 

működő önkormányzati út, mint feltáró, a megközelítést, 

kiszolgálást biztosító út kerül felújításra. 
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Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Beavatkozások száma: 1 db  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A meglévő pályaszerkezet rendkívül rossz állapotban van. A teljes 

felület újra aszfaltozása, bizonyos helyeken a megerősítése is 

szükséges. A útpadka rendezése, és helyenként a szegész 

újjáépítése is szükséges. Az utca mellett található járda teljesen új 

térburkolatot kap. 

Célcsoport bemutatása Helyi és kistérségi lakosság, a városba látogatók 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A lakossági felmérés alapján a városközpont egyik legnagyobb 

problémája rossz állapotú belterületi utak és járdák. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2014 Hónap:03 Nap:01 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:07 Nap:31 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

41 313 100  Ft 

 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

41 313 100  Ft 

 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

41 313 100  Ft 

 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100,00 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0,00 % 

 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési tervdokumentáció elkészült, Kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése folyamatban 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Építési engedély beszerzése 
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Tevékenység neve Nem megosztható költségek 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Önkormányzat 

Tevékenység helyszíne Utca: -  Házszám: 

- 

Helyrajzi szám: - 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzat,   

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó 

ERFA vagy ESZA 

típusú tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja A projekt előkészítés biztosítása, nyilvánossági feltételek biztosítása 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A lakosság megelégedettsége %: 75 

Tevékenység szakmai 

leírása 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 

Akcióterületi Terv elkészítése 

Projektmenedzsment feladatok ellátása külső szolgáltató által 

Nyilvánosság feltételeinek biztosítása 

Célcsoport bemutatása A teljes projekt érintett köre 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A pályázat megvalósításának szükséges feltétele 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 02 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:  10 Nap: 31 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

12 700 000 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
12 700 000 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

12 700 000 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) 

(%) 

100 % 

Biztosított saját forrás 0 Ft 
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nagysága (Ft) 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

Költségkalkuláció elkészült 

Adminisztratív és 

eljárási kötelezettségek 

Nem releváns 

 

 

 

Tevékenység neve „SOFT” tevékenységek 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Nem releváns Házszám:- Helyrajzi szám: 

Nem releváns 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Tiszacsege Város Önkormányzata  

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő 

(„soft”) elemek: 

Cél: A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot 

erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. 

o Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs 

tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést 

és identitást erősítő akciók szervezése. 

o Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő 

szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok 

kialakítása. 

o Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, 

szemléletformálási akciók szervezése. 

o Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. 

parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) 

kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósításának, közösségi 

munka szervezésének támogatása. 

o Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési 

tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő 

tevékenységek, városrehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS 

által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok 

megvalósulását elősegítő programok kidolgozása. 

o Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 

szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport létrehozására 
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irányuló marketingakciók, helyi bűnmegelőzési stratégiák és 

cselekvési tervek elkészítése. 

 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek 

 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 

ERFA és ESZA 

Tevékenység célja A városközpont terek közösségi célú fejlesztésének egyik fontos 

(gazdasági) célja az idegenforgalom fellendítése és a 

városközpontban működő vállalkozások helyzetének a 

javítása. 

Fontos cél tehát, hogy az akció által felölelt infrastrukturális és 

kiegészítő fejlesztéseket, ill. ezek eredményeit ismertté tegyük, de 

ne csak városi-kistérségi szinten, hanem országos és 

nemzetközi szinten is.  

Mindez növeli városunk versenyképességét, öregbíti 

hagyományainkat, és a fejlesztések eredményeinek hasznosítása 

egyrészt példát mutathat más hasonló projektek számára a 

régióban és az országban, és növeli annak esélyét, hogy a 

városfejlesztési stratégiával összhangban a jelen akció keretében 

megkezdett utat tovább folytassuk és további fejlesztésekkel 

szépítsük és modernizáljuk városunkat. 

 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Lakossági elégedettség %: 75 

Tevékenység szakmai 

leírása 
Imázsépítés, városmarketing 

Az imázsépítés, a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a 

térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és 

törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a 

feltétele Tiszacsege fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség 

társadalmi-gazdasági életében.  

A feladatok részletesen:   

A városmarketing hátterének kidolgozása, városi üzenetek 

megfogalmazása. Új városmarketing anyag készítse, különös 

tekintettel a rehabilitáció céljaira, várt eredményeire, a befektetési 

és turisztikai lehetőségekre  

A városi honlap megújítása a városmarketing szempontjainak 

megfelelően.  A helyi társadalom mobilizálása 

A Tiszacsegei lakosság kötődésének erősítése különösen a 

rehabilitációs célokat figyelembe véve fontos, hiszen a 
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rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben 

tartása, a helyi társadalom mind szélesebb körű bevonása a városi 

életbe, a környező települések lakosságának szélesebb körű 

megszólítása. Különösen a közterületek, parkok, stb. bővülése, 

minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi 

élet érdekében történik. A megújult létesítmények helyes 

használata alapvető követelmény, amely a fenntartási költségeket 

is csökkenti. A helyi társadalom és mobilizálásának és az 

eredmények fenntartásának eszközei: 

 A már hagyománnyá vált városi rendezvények színvonalának 

emelése, új elemekkel való bővítése a rehabilitációs eredmények 

hasznosításával: pl. új főtér 

 

Családsegítő és munkaerő piaci integrációs szolgáltatás 

működtetése 

A projekt teljes időtartama alatt a kialakításra kerülő Közösségi 

Központban működni fog egy családsegítő és munkaerő piaci 

integrációs szolgáltatás. A szolgáltatás lényege, hogy a projekt 

eredményeinek hatékony elérése érdekében szükséges, hogy a 

hátrányos helyzetű csoportok hatékonyan részt tudjanak venni a 

kialakított intézmények nyújtotta programokban, elérjék a kínált 

szolgáltatásokat, és azonosulni tudjanak a kitűzött célokkal. Ez a 

program sikerének kulcsa. A kialakításra kerülő irodában heti 16 + 

16 órában folyamatos segítő szolgálatot biztosítunk a hátrányos 

helyzetű családok részére. 

 

Program alapból civil szerveztek részére kiírt pályázati 

programok: 

 

Városi rendezvények szervezése     

A programok keretében két új a helyi identitást erősítő rendezvény 

kerül lebonyolításra helyi civil szervezetek bevonásával: Egy 

egészségmegőrző nap megszervezése, sportrendezvényekkel, 
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szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, egy hagyományőrző nap a 

település természeti és történelmi értékeire, kulturális 

hagyományaira alapuló rendezvény. 

 

Zöld környezet kialakítása 

A fejlesztéssel érintett 3 épület környezetének rendbetételét 

vállalják fel helyi társadalmi szervezetek a közmunkaprogrammal 

karöltve. A projekt sikerének kulcsa, hogy a környezetük 

megszépítéséért a különböző szervezetek, társadalmi csoportok 

összefogva tesznek meg mindent. 

 

Bűnmegelőzési előadássorozat szervezése 

A program részletes tematikáját a közreműködők fogják 

összeállítani 

 

Célcsoport bemutatása A város, régió, ország lakossága, Város és kistérség vállalkozásai, 

Országos idegenforgalmi koordinációs intézmények és 

vállalkozások, utazási ügynökségek, A városban megforduló 

turisták, vendégek  

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A tervezett beavatkozás indokoltságát az adja, hogy a régi-új 

értékek létrehozását és hasznosítását elősegítik olyan marketing 

és kommunikációs, PR eszközök, melyek révén elérhető a 

fejlesztés célközösségét képező privát és vállalati, intézményi 

szféra. 

Annak érdekében, hogy a fejlesztés eredményei valóban 

hasznosuljanak és hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, 

fontos az eredmények és a teremtett lehetőségek intenzív és 

testre szabott kommunikálása a célközönségek irányában. 

 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év:2013 Hónap:07 Nap:01 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év:2014 Hónap:10 Nap:31 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

32.029.400 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

32.029.400 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

32.029.400 Ft 
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Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 100 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 

0 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés helyzete Részletes koncepció elkészült.  

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

- 

 

 

3.5 Szinergia vizsgálat 

 

A tervezett beruházásokat vizsgálva számos egymást erősítő hatás fedezhető fel. A kialakításra 

kerülő szomszédos épületben lévő közösségi funkció egyértelműen erősítik egymást. A 

hozzájuk tartozó Óvoda utca, mint feltáró út nélkülözhetetlen a projektelemek zavartalan 

működéséhez. A kialakított soft elemek egyenként is szükségesek a projekt elemek teljes 

megvalósításához, de együttesen hatványozottan erősítik az infrastrukturális fejlesztéseket. Az 

épületekben kialakítandó szolgáltatások is kiegészítik egymást, erősítik egymás hatásait. A 

városközpontban kialakult szép vonzó környezet megállítja az átmenő forgalmat, hosszabb 

tartózkodásra ingerli a városba érkező, a vonzáskörzetben élő és egyes közigazgatási feladatok 

ellátására a városba érkező lakosokat. A gazdasági szolgáltatók kínálat, az új környezetben 

ösztönzi a lakosságot a városközpont többcélú használatára.  

 

3.6 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés 

érdekében 

 

Partner neve: Tiszacsegei Polgárőr Egyesület 

Partner gazdálkodási/jogi formája: Egyesület 

A partner által végzett tevékenységek 

teljes összege (Ft) 

13 652 500 Ft 
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Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás 

összege (Ft) 

13 652 500 Ft 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 

 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Polgárőrség – Rendőrség épületének felújítása 

Partner szerepe a tervezésben: Együttműködik a tervek kialakításában, 

előkészítésében 

Partner szerepe a végrehajtásban: Együttműködik a főkedvezményezettel 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A rendőrséggel közösen üzemelteti a felújításra 

kerülő épületet 

 

Partner neve: Dr. Papp József Városi Könyvtár és a 

Művelődési Otthon 

Partner gazdálkodási/jogi formája: Intézmény államháztartáson belül 

A partner által végzett tevékenységek 

teljes összege (Ft) 

0 Ft 

 

 

 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 

Nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás 

összege (Ft) 

 

Biztosít-e önerőt? Nem 

 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 

 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

A szakmai irányításban vesz részt a főpályázó 

mellett, mivel az intézmény lesz a két 

kialakításra kerülő épület üzemeltetője  

Partner szerepe a tervezésben: Együttműködik a tervek kialakításában, 

előkészítésében 

Partner szerepe a végrehajtásban: Együttműködik a főkedvezményezettel 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Üzemelteti a Közösségi és Konferencia 

Központot 

 

 

3.7 A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 
 

Szükséges feladat Tevékenység 

Közösségi Központ kialakítása A teljes folyamat lebonyolítása (tervezés, engedélyes, 

kivitelezés műszaki átvétel) 

Konferencia Központ A teljes folyamat lebonyolítása (tervezés, engedélyes, 
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kialakítása kivitelezés műszaki átvétel) 

Az akcióterületen belüli út-, és 

közműhálózat felújításával 

illetve fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

Útfelújítás: Óvoda utca teljes felújítása. 

 

Soft elemek megvalósítása A vállalt feladatok megfelelő szintű megvalósítása 

(városmarketing, családsegítő szolgáltatás működtetése), a 

programalap kezelése társadalmi szervezetek pályáztatása, 

források felhasználása. 
 

A város méretéből adódóan az önkormányzat által tervezett nem fejlesztési jellegű 

beavatkozások a város egész területére érvényesek, nem korlátozódnak csupán az 

akcióterületre. Itt tehát az általános érvényű beavatkozások kerülnek bemutatásra. 

A partnerség jegyében és a magántőke mozgósításának érdekében az önkormányzat 

folyamatosan egyeztet a magán befektetőkkel. A város, a fejlesztési célok megvalósulása 

érdekében szükség esetén szabályozási engedményeket is tesz a magántőke mobilizálása 

érdekében. 

A város különösen figyel a lakosság elkötelezettségének javítására, a helyi büszkeség 

erősítésére. Ennek alapja a történelmi múlt gyökereihez visszanyúló programok és 

hagyományőrző rendezvények megvalósítása.  

 

3.8 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései 

nyomán 
 

Projekt neve Szabadidő központ építése 

Projekt rövid leírása Zöldmezős beruházásban teljesen új 

szabadidős központ építése az alábbi 

szolgáltatásokkal (bowling, billiárd, 

szórakozó hely, vendéglátó hely)  

Projekt helyszíne Tiszacsege, Fő u.8 

Projekt gazda  

Előkészítettség Tanulmányterv 

Tervezett összköltség 115 millió 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2014 09 – 2015 06 

 

 

3.9 Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által 

megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen 
 

Megvalósítás alatt lévő projekt 

A kijelölt akcióterületen jelenleg megvalósítás alatt lévő projekt nincs folyamatban. 
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Tervezett projektek 

 

Projekt neve Sportcsarnok építése 

Projekt rövid leírása Zöldmezős beruházásban teljesen új D típusú 

sportcsarnok építése 

Projekt helyszíne Tiszacsege, Bocskai u. 10 

Projekt gazda Önkormányzat 

Előkészítettség Tanulmányterv 

Tervezett összköltség 260 millió 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2014 04 – 2015 10 

 

 

Projekt neve Tiszacsegei sportlétesítmény infrastrukturális 

fejlesztése, új sportolási lehetőségek 

kialakítása 

Projekt rövid leírása A meglévő sporttelepen a kialakított pályák 

felújítása, új sportolási lehetőségek 

kialakítása 

Projekt helyszíne Tiszacsege, Bocskai u. 10 

Projekt gazda Önkormányzat 

Előkészítettség Tervezés előkészítés alatt 

Tervezett összköltség 110 millió 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2014-2015 

 

Projekt neve Kossuth utca felújítása 

Projekt rövid leírása A rossz állapotú önkormányzati út teljes 

felújítása 

Projekt helyszíne Tiszacsege Kossuth u. 

Projekt gazda Önkormányzat 

Előkészítettség Tervezési előkészítési fázisban 

Tervezett összköltség 45 millió 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013-2014 

 

Projekt neve Térfigyelő hálózat kiépítése 

Projekt rövid leírása A városközpont valamennyi utcájában több 

ponton térfigyelő kamerák kihelyezése.  

Projekt helyszíne Tiszacsege 

Projekt gazda Önkormányzat 

Előkészítettség Tervezési előkészítési fázisban 

Tervezett összköltség 21 millió 

Megvalósítás tervezett kezdete és vége 2013 
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3.10 A tervezett fejlesztések várható hatásai 

3.10.1 Társadalmi-gazdasági hatások 

 

A város-rehabilitációs tevékenységnek a foglalkoztatási területre van a legkevesebb közvetlen 

ráhatása, hiszen a beavatkozás nem munkahelyteremtő jellegű. Ugyanakkor a központi 

funkcióknak megfelelő közcélú szolgáltatások fejlesztése közvetlenül is hozzájárulhat á 

humán jellegű képzettséggel rendelkező fiatalok szélesebb foglalkoztatásához. 

A beavatkozások munkaerőpiacra gyakorló hatása jóval inkább közvetettnek mondható. A 

vonzó településkép, a rendezett közterületek és funkcionálisan megkomponált városkép 

vonzerőt jelent az üzleti és turisztikai céllal ide érkező látogatók és befektetők számára. A 

fejlesztések hatásaként a városban a kereskedelmi, szolgáltató és turisztikai vállalkozások 

életképessége javul, és több lakos számára kiegészítő vagy fő megélhetési forrást biztosítanak. 

A településkép vonzó volta és a központi - műszakilag is megalapozott - funkciók magas 

minősége pozitívan hat a befektetővonzásra, azaz közvetve a munkahelyteremtésre is. 

Természetszerűleg ez a szempont másodlagosnak mondható, az egyéb szigorúan 

gazdaságossági döntési szempontokkal szemben, mégis amikor a befektetők meghozzák végső 

döntésüket a település esztétikai sajátosságai jelentős mértékben befolyásolják annak 

eredményét. Elmondható tehát, hogy a város-rehabilitációs tevékenység közvetve a befektetői 

kedvre is kihat, kedvező esetben hozzájárulva a helyi foglalkoztatottság növekedéséhez. A 

projekt részét képező munkaerő piaci integráció, a közmunka program szervezése várhatóan 

szintén kedvező hatású a foglalkoztatás alakulására. 

 

Önkormányzatiság, nyilvánosság, igazságosság, erkölcs 

A magasabb minőségű városi tér megteremtése sok esetben azt az érzést kelti a közösség 

egyes tagjai számára, hogy a fejlődés a közösség tagjainak részvétele nélkül külső források 

igénybevételével könnyen lezajlik. Sok esetben a társadalom tagjai nem éreznek felelősséget 

és így - az egyébként nem túl kedvező életkilátások mellett romló erkölcs és viselkedéskultúra 

mellett - a város közösségi használatban lévő területei sokszor esnek a vandalizmus és 

nemtörődömség áldozatául. 

Az ember-környezet viszony meghatározottságának érvényessége — miszerint jelen állapot 

szerint az ember környezetére nagyobb hatással van, mint a környezet az emberre - a magas 

minőségű terek megteremtésén keresztül tompul, azaz az igényesen kialakított és használható 

tér pozitívan hat használóira, a lakosság felelősségérzete növekszik. Fontos, hogy a lakosság 
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felkészült legyen az új, a jobb befogadására. Lényeges, hogy a nyilvánosság különféle elemein 

keresztül kapcsolat legyen a lakossággal: mi, miért és milyen következményekkel zajlik a 

munkálatok során. Lényeges ezen kapcsolat későbbiek során történő fenntartása is, amikor 

már az új közösségi terek közhasználatban vannak. 

 

Közegészségügy, közbiztonság 

A városi közterületek fejlesztésének eleme azon térelemek megszűntetése, amelyek 

átláthatatlanok, tehát a közbiztonság szempontjából kevésbé elfogadhatóak. A város-

rehabilitáció a közterületek és a közlekedési rendszerek rendezésére vonatkozó elemei ezeket a 

területeket teszi a jelenleginél jóval átláthatóbbá. Ezek együttes hatásaként a közbiztonság és a 

lakosság biztonságérzete fokozódik. 

 

A projekt közszférát érintő gazdasági hatásai 

A központ fejlesztése túlnyomórészt az önkormányzat által üzemeltetett, illetve kezelt 

közterületeket, és közfunkciót betöltő objektumokat érint, ezért a fejlesztéseknek közvetlen, 

vagy közvetett módon számos következményük van a város gazdálkodására nézve. A projekt 

megvalósulásával az önkormányzati költségvetésben új bevételek és költségmegtakarítások 

jelennek meg, de ezzel párhuzamosan új kiadási tételek is jelentkeznek. 

A városközpont rehabilitáció eredményeként közvetlenül megjelenő bevételek a felújított tér 

és épületek fenntartási költségeinek csökkenéséhez kötődnek.  

A fenntartási költségeinek csökkenése mellett azonban megemelkednek az épületek és  

zöldfelületek fenntartásának költségei. A beruházással jelentős épülettömegek jönnek létre 

igényes terek, melyek rendszeres gondozása és karbantartása új eszközök beszerzését és 

jelentős élőmunka felhasználását teszik szükségessé, új terheket róva ezzel az önkormányzati 

költségvetésre. 

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét közvetetten befolyásoló hatások révén felmerülő 

járulékos hasznok közül a város és térsége befektetővonzó képességének javulásából származó 

bevételeket kell elsőként megemlíteni. A városközpont megújulása vonzóbbá teszi a 

befektetők és turisztikai céllal ide érkezők számára Tiszacsegét, amely a beruházói érdeklődés 

megnövekedésében és a megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan új munkahelyek 

létrejöttében is kifejeződik. Az akcióterület központi részének komplex megújulása pozitív 

hatással lesz az akcióterület más részein tervezett, elsősorban magántőkére alapozott 

fejlesztésre is. 
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A projekt közvetlen és közvetett módon is pozitívan hat a városközpont ingatlanpiaci 

viszonyaira, különös tekintettel a rehabilitált területen található ingatlanokra. Ez egyfelől 

megnöveli az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékét.  

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések összességükben a lakosság életminősége 

javulásának irányába hatnak. A javuló életminőség a város népességmegtartó erejének 

javulását vonja maga után, ami mérsékli az elvándorlás mértékét, s ezzel hozzájárul a 

közintézmények gazdaságos működéséhez szükséges optimális kapacitáskihasználtság 

biztosításához. 

 

A projekt magánszférát érintő gazdasági hatásai 

A kialakított fejlesztések a szegregátumokban élő hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkóztatását eredményezi. Ez pozitív hatással van a gazdaság fejlődésére, és így 

középtávon nő a városban a fizetőképes kereslet. Javul a közbiztonság, erősödik a turizmus. 

Összességében ezek a hatások javítják a gazdasági szféra lehetőségeit a városban. 

 

3.10.2 Esélyegyenlőségi hatás 

 

Társadalmi integráció, társadalmi csoportok védelme, esélyegyenlőség 

A város-rehabilitációs tevékenységek minden formája jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a 

helyi lakosság minden kor- és társadalmi helyzetű csoportja egyenlő eséllyel férjen hozzá a 

közszolgáltatásokhoz, korlátozás nélkül használhassa azokat közintézményeket, közösségi 

tereket, szolgáltatásokat és a közterületek (parkok, pihenőzónák) használata napi 

tevékenységévé váljék. 

Ez a mozgásukban korlátozott idősek és testi fogyatékkal élők valamint a babakocsival 

közlekedők számára a közszolgáltatásokat nyújtó épületek könnyebb fizikai hozzáférhetőségét 

(rámpák), a város közterületein való könnyebb, akadálymentes mozgást gyalogjárdák 

könnyebb megközelíthetőségét, az azokon történő akadálytalan haladást jelenti. 

A hátrányos helyzetű csoportoknak nyújtott szolgáltatások közvetlen elérhetősége jelentős 

előrelépés a város életében. Az ilyen irányú fejlesztések egyértelműen ezen hátrányos helyzetű 

csoportok fizikai védelmét és esélyegyenlőségének biztosítását rejtik magukban, ezzel 

elősegítve a jelenleginél fokozottabb társadalmi integrációjukat. 

A fejlesztések révén a város olyan magas minőségű közterületekhez jut, amelyek alkalmasak 

valódi agóra (találkozóhely) funkció betöltésére és a lakosokat integráló szerephez jutnak. A 
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megújuló közterületek egy része alkalmas arra, hogy a jeles napokon megrendezett városi 

programok a lakosság minél szélesebb tömegeit mozgassa meg, azok kulturáltan és 

biztonságos körülmények között szórakozzanak. 

A településen élő hátrányos helyzetű lakosság életminőségére a városközpont fejlesztése, a 

közművelődési feltételek javulása, a közösségi élet színtereinek megújulása tekintetében hat. 

A fejlesztések lehetőségeket jelentenek a hátrányos helyzetben lévő lakosság integrációját, 

képzettségének javítását és saját identitásának ápolását tekintve. Ezen túlmenően a magas 

környezetminőség az erre kevésbé érzékeny lakosságot is ösztönzi saját lakókörnyezete 

megóvására, rendben tartására. 

 

Területi kiegyenlítődés 

A város-rehabilitációs területe a kijelölt akcióterületre koncentrálódik, ezzel látszólag növeli a 

területi életminőséget érintő különbségeket az akcióterületen belül és kívül eső városi területek 

között. Fontos azonban látni, hogy ez az anomália csupán rövidtávon érvényes és látszólagos. 

A fejlesztések, olyan beavatkozásokat takarnak, amelyek végső soron a város egész lakosságát 

érintik. A lakóhelyükön kívül a város jelen fejlesztéssel érintett területe az, ahol az emberek 

napi ügyes-bajos dolgaikon túlmenően szabadidejüket eltölthetik. A beavatkozás fizikai 

következményeit tekintve egy magasabb minőségű városi tér keletkezik a város akcióterületén, 

ugyanakkor ez nem eredményezi közvetlenül az egyébként sem kifejezetten szélsőséges 

területi társadalmi egyenlőtlenségek megváltozását. A beavatkozások sokkal inkább az egész 

városi és tágabb értelemben a kistérségi lakosság számára jelent nivellálódást az életminőség 

tekintetében a megye és az ország hasonló nagyságrendű városaihoz képest 

3.10.3 Környezeti hatások 

 
A támogatott projektek eredményeként 

elért energia megtakarítás 

eredmény Nem releváns 

 

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 

csökkentése (CO2e) 

hatás  

Nem releváns 

 

Ártalmatlanításra kerülő hulladék 

arányának csökkentése (amennyiben 

releváns) 

output 

 

 

Nem releváns 

Partnerség építése a projekttervezés és 

megvalósítás során 

output igen 

Jobb összesített energetikai 

jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) 

rendelkező épületek száma 

output 3 db 
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A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai kvalitással 

bíró, közlekedési szempontból kedvezőbb, „szerethetőbb" városrész alakítható ki a városban, 

amely a társadalmi és gazdasági hozadékon túl pozitív hatást gyakorol a települési környezetre 

is. 

A rossz műszaki állapotú épületek felújításra kerülnek, közvetlen zöldfelületek nagysága 

növekszik, hisz a közpark tervezett területének jelenleg jelentős része lepusztult. Ezek mellett 

ugyan található zöldterület, azonban elhanyagolt, nem egységes inkább kiskerti jellegű. 

 Az adottságokhoz alkalmazkodó és a használók igényeit kiszolgáló zöldfelületek 

egészségesebbek, könnyebben fenntarthatók, egyben hozzájárulnak a lakosság 

környezettudatosságának fokozódásához. 

A fejlesztés a település levegőminőségére és a közlekedési rendszer fejlesztése is befolyással 

bír, de a városi zöldfelületek megújulása is kedvező hatást gyakorol a szennyezőanyagok 

megkötésével és a városklíma befolyásolásával. A tervezett közösségi funkciók energetikai 

ellátását részben megújuló energia biztosítja. A zöldfelületi elemek fejlesztése, átalakítása, 

elősegíti ezek egészségesebb működését, így a levegőminőségre gyakorolt kedvező hatások 

fokozódnak. 

A város-rehabilitációs program kis mértékben a burkolt területek arányának növekedésével jár, 

amely területfoglalásával a talajra, talajéletre kedvezőtlen hatást gyakorol. 

A zöldfelületek fejlesztése, rehabilitációja mindazonáltal kedvezően befolyásolja a talajok 

vízháztartását, oxigénellátottságát és anyagcseréjét. 

Városi környezet révén a biodiverzitást elsősorban a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek 

befolyásoljak kedvezően, de a zöldfelületi elemek hálózatba szervezése, az élőhelyi 

adottságoknak megfelelő, változatos növényalkalmazás is jelentősen hozzájárul a fajgazdagság 

növekedéséhez: élőhelyet, búvó, táplálkozó és fészkelő helyet biztosít az állatvilág települési 

környezetet toleráló fajai számára. 

A tervezett gazdasági szolgáltatóház épülete, kialakításában, benapozottságában, hő technikai 

paramétereiben maximálisan teljesíti a mai kor optimális feltételeit. 

A burkolt területek vízelvezetése a parkosított területen a zöldfelületekre történik. A közút és 

egyéb határoló burkolt területeken meglévő zárt csapadékvíz elvezető hálózat üzemel jelenleg, 

melybe a kialakuló burkolt felületek befogadása is megtörténik. A csapadékvíz területről 

történő levezetése élő befogadóba, a Tiszába kerül. 
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Közlekedés 

A projekt keretében végrehajtott út és környezetének rehabilitációja során: 

 Felújításra kerül az intézmények megközelíthetősége szempontjából rendkívül fontos 

Óvoda utca 

 Csökken a gépkocsi használat az akcióterületen,  

Környezeti minőség 

A projekt megvalósításával: 

 Az érintett lakosság számára a projekt ismertetésével egybekötve 

környezettudatosságra ösztönző előadások, rendezvények kerülnek tervezésre. 

 A kialakuló épületek a legmodernebb technológiai elvárásokat teljesítik.
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3.11 Kockázatok elemzése 

Az akcióterületi terv megvalósítása kapcsán az alábbi kockázatok foglalhatók össze. 

Szeretnénk megjegyezni, hogy a további tervezési munkák és gazdasági számítások jelentősen 

csökkenthetik a kockázatokat, vagy választ adhatnak még nem ismert kérdésekre. 

1. Általános kockázat beruházási típusú fejlesztéseknél a beruházási költségek pontatlan 

megítélése, illetve a közbeszerzések és a kivitelezés elhúzódása, amely az EU támogatás 

esetén a vonatkozó n+3 éves szabály tekintetében jelentős kockázati tényező. A kockázat 

elkerülése a mindenre kiterjedő, pontos költség-meghatározás útján és szakszerű 

projektmenedzseléssel csökkenthető. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

2. Kiemelt kockázat a partnerek hozzáállása a fejlesztési beruházások megvalósítása 

során. A kölcsönös előnyök ismeretében azonban mindkét fél a kockázat minimalizálására 

törekszik, megfelelő szakmai alapokra helyezett kapcsolatban. Ez a konzorciumi 

megállapodásban is megjelenik. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi 

Hatása a projekt céljaira közepes 

3. Egyes projektek kapcsán a végrehajtást hátráltathatja az ingatlanon belüli tulajdonosi 

érdekek különbözősége. Ezt kiküszöbölendő, a tervezett fejlesztések tulajdonosai az 

önkormányzat és konzorciumi partnere.  

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége  kicsi 

Hatása a projekt céljaira nagy 

4. Adminisztrációból eredő kockázatok. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

projekteket szigorú előírásoknak megfelelően kell lebonyolítani. Az átláthatóság, nyomon 

követhetőség az egyik legfontosabb alapelv. Az adatok feldolgozására, védelmére, a 

dokumentumok kezelésére iratkezelési szabályzatot kell készíteni, ezzel csökkentjük az 

adminisztrációs hibából eredő kockázatot. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi 

Hatása a projekt céljaira     nagy 
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5. A kivitelezés minőségéből eredő kockázat. A fejlesztés lebonyolítása során nagy 

tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőr foglalkoztatásával tudjuk csökkenteni az esemény 

kockázatát. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi  

Hatása a projekt céljaira     nagy 

6. Szabálytalanság elkövetéséből származó kockázatok. Jól szabályozott monitoring rendszert 

kell működtetni, hogy időben észleljük a hibákat és a megfelelő vizsgálat lefolytatása után ki 

tudjuk javítani a hibákat. A szabálytalansági eljárás megindítása negatívan befolyásolja az 

egész integrált városfejlesztési startégi megvalósíthatóságát, finanszírozhatóságát.   A 

szabályok betartásáért felelős szakemberek folyamatos képzésével csökkenthető a kockázat. 

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége   kicsi 

Hatása a projekt céljaira     nagy 

Kockázatok bekövetkezés valószínűsége és hatása 

 

 
Kockázat 

megnevezése 

Valószínűség 

(1-7) 

Hatás 

(1-7) 

A kockázat kezelésének 

módja 

Projekt/tevékenység 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Általános 

megvalósítás 

2 4 A kockázat elkerülése a 

mindenre kiterjedő, 

pontos költség-

meghatározás útján és 

szakszerű 

projektmenedzseléssel 

csökkenthető. 

 

Teljes projekt 

A partnerek 

hozzájárulása a 

fejlesztési 

beruházások 

megvalósításához 

2 4 Az önkormányzat 

átvállalja a beruházási 

értéket, az üzemeltetésbe 

új partnert von be 

Szolgáltatások 

fejlesztése 

Ingatlanviszonyok 

rendezetlensége 

0 5 Nem igényel kezelést Fejlesztendő 

közterületek 

Előkészítettség 2 3 Megfelelő tervezői és 

kivitelezői kör kiválasztása 

Egész projekt 

Adminisztrációból 

eredő kockázatok 

2 6 Az adatok feldolgozására, 

védelmére, a 

dokumentumok kezelésére 

iratkezelési szabályzatot 

kell készíteni, ezzel 

csökkentjük az 

adminisztrációs hibából 

Adatfeldolgozás és 

védelem, 

dokumentálás 
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eredő kockázatot. 

A kivitelezés 

minőségéből eredő 

kockázat 

2 6 Nagy tapasztalatú, hasonló 

projektben már 

tapasztalatot szerzett 

műszaki ellenőr 

alkalmazása 

Műszaki kivitelezés 

Szabálytalanság 

elkövetéséből 

származó kockázatok 

2 6 Jól szabályozott 

monitoring rendszer 

működtetése.  

Projekt belső monitoring 

rendszer, PEJ,ZPEJ, 

Törvények, szabályok, 

előírások 
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3.12 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

A tevékenységek ütemezése 
 Már 

rendelk

ezésre 

áll 

2012 2013 2014 2015 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Előkészítés 

 

IVS, ATT                  

Műszaki tervek                  

Tanulmányok, 

felmérések, 

üzleti terv 

                 

Feltételes 

közbeszerzés 

                 

Végrehajtás 

 

A projekt 

egészének 

végrehajtásához 

szorosan 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

                 

Projekt-

menedzsment 

                 

Gazdasági funkció 

 

Közösségi funkció 

 

Közösségi 

Központ 

kialakítása 
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Konferencia 

Központ 

kialakítása 

                 

Közszféra funkció 

 

Rendőrség – 

polgárőrség 

épületének 

felújítása 

                 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

Óvoda utca 

felújítása 

                 

Kiegészítő („soft”) elemek 

 

Közösségi 

programok 

                 

Családsegítő 

szolgáltatás 

                 

Városmarketing                  
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3.13 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi 

egyeztetések 

 

A városrehabilitációs tervek jövendőbeli partnerekkel történő egyeztetési folyamatai több 

formában és kommunikációs csatorna igénybevételével történtek. Egyeztetések történtek 

személyes konzultációk keretében, mind az Önkormányzat és hivatali munkatársaival, mind a 

polgármester Úrral, mind a tervezőkkel, mind pedig a tervet készítőkkel, az együttműködési, 

infrastrukturális, valamint a gazdasági és támogatási feltételek tisztázása érdekében. A 

kialakult partneri kör a véglegesített akcióterületi terv ismeretében, a pályázati 

együttműködésről szóló konzorciumi megállapodást 2013 februárjában írta alá.  

 

4 Pénzügyi terv 

 

4.1 A várható városfejlesztési kiadások meghatározása 

 

A várható fejlesztési költségek meghatározásakor figyelembevételre került a fejlesztési 

szükséglet, a funkcióbővítő támogatási feltételekben meghatározottak, valamint a törvényi 

kötelezettségek. 

 

Ezek alapján a következő költségek kerültek tervezésre. 

 

Előkészítési költségek: 28.663.900 Ft 

 

 Tervezési költségek – ebben tervezésre került az előkészítő tervezés, melyben szerepel 

valamennyi beruházás engedélyes, vagy engedélyes szintű tendereztetésre alkalmas 

tervdokumentációjának elkészítése.  

 A megvalósulásokhoz kapcsolódóan tervezésre került az összes beruházás kiviteli 

terve. 

 Figyelembe vettük a rehabilitációs szakmérnök díját 

 Valamit a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos költségeket is. 

 Tervezésre került az integrált városfejlesztési stratégia, valamint a akcióterületi terv 

kidolgozásának ára 
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Szolgáltatások: 9.258.300 Ft . 

 

A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekhez tartozó költségek: 

 A megvalósításhoz szükséges teljes külső projektmenedzsment díja: 4.064.000 Ft 

 A beruházások műszaki ellenőrzésére került költségtervezésre, az összes építési 

kivitelezési beruházásra vetítve. Így a költségek meghatározásakor figyelembevételre került az 

elszámolhatósági speciális feltételek. Tervezett költség: 3.581..400 Ft 

 A projekt kötelező feltételeinek megfelelően tervezésre került a projekt szintű 

könyvvizsgálat költsége. Ennek tervezett összege: 596.900 Ft 

 Szintén a pályázati kötelezően megvalósuló tevékenységek között tervezésre került a 

nyilvánosság feltételeinek biztosítására szükséges forrás az útmutatóban szereplő feltételek 

szerinti tartalommal. Költsége: 1.016.000 Ft 

 

Építés átalakítás beruházás: 371.335.300 Ftt 

 

 A megvalósításhoz kapcsolódó kivitelezési költségek 

 A Közösségi Központ kivitelezési költsége: 209.550.000 Ft 

 A Konferencia Központ kivitelezési költsége: 69.850.000 Ft 

 A Rendőrség – Polgárőrség épületének felújítása: 12.827.000 Ft 

 Az Óvoda utca felújítása: 37.846.000 Ft 

 

Kiegészítő kisléptékű elemek (Soft tevékenységek) : 32.004.000 Ft 

A program megvalósításához kapcsolódóan szükségesek Soft tevékenységek tervezése. Ezen 

belül tervezésre kerültek rendezvények, melyek a városi lakosság identitásának növeléséhez 

járulnak hozzá, tervezésre került a megvalósításról a kidolgozott tervekről szóló tájékoztatók 

megtartása, tervezésre kerültek a családsegítő szolgáltatások megszervezésének költsége is. 

 A város fejlődéséhez tervezésre kerültek komplex városmarketing munkák és anyagok, 

melyek a város gazdasági és turisztikai vonzásához járulnak hozzá. Beépítésre kerül a város 

honlapjának fejlesztése is, melyben így külön lehetőség nyílik kimondottan marketing típusú 

megjelenésre a világhálón. A három intézményi fejlesztéshez a közösségi zöldfelületek 

fejlesztése társadalmi szervezetek bevonásával valósul meg. 
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4.2 A megvalósításhoz szükséges források meghatározása 

  

A tervezett fejlesztések forrásainak meghatározásában a következőket kell vizsgálni: 

 ÉAOP pályázati támogatási feltételek 

 Megvalósított tevékenységek 

 A pályázó és a bevont partnereket 

 A pályázó és a partnerek forráslehetőségeit 

Természetesen a három feltételt egyben kell vizsgálni. Az ÉAOP pályázati feltételek 

tekintetében meg kell vizsgálni, hogy a megvalósított tevékenységek milyen támogatottsági 

feltételeket teljesítenek. Ezek lehetnek:  

 Közösségi, versenyjogi szempontból állami támogatásnak minősülő tevékenységek 

Melyeken belül megkülönböztetünk: 

 Regionális beruházási támogatást 50% támogatási mértékkel 

 Kulturális célú támogatást 100% támogatási intenzitással 

 Csekély összegű támogatást 100% támogatási aránnyal 

 Közösségi versenyjogi szempontból nem állami támogatásnak minősülő támogatás 

100%-os támogatási intenzitással 

A megvalósított tevékenységeket ezen tevékenységeknek illetve a pályázó státuszának 

megfelelően kell besorolni a különböző támogatási formákba. 

A pályázó, illetve a partnere tekintetében vizsgálni kell a gazdasági formájukat, illetve, hogy 

az érintett tevékenységre rendelkeznek-e ÁFA visszaigénylési jogosultsággal. 

Jelen projekt keretében a pályázó, alanya az ÁFÁ-nak, de jelen projekt keretében ÁFA 

visszaigénylési jogosultsága nincs. A Tiszacsegei Polgárőr Egyesület nem alanya az ÁFÁ-nak 

és nincs levonási joga. 

Az ROP támogatásokon túlmenően, a projekt megvalósítása a pályázó önkormányzat, és 

konzorciumi partnere tekintetében nem igényel saját forrást.   

Az önkormányzat, a fő kedvezményezett finanszírozta az előkészítési költségeket 

költségvetéséből.  

Elemezve a szükséges források körét, megállapítható, hogy a támogatás elnyerése esetén a 

beruházások és a hozzákapcsolódó tevékenységek forrásoldalról biztonsággal 

megvalósíthatók. 
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A források adatai:(Ft) 

Elszámolható költségek: 399 999 200 

 

Támogatási kérelem 399 999 200 

 

Önkormányzati 

hozzájárulás:       

0 

Konzorciumi partner 

hozzájárulása:     

0 

 

Nem elszámolható 

költségek:      

0 

Projekt mindösszesen:       399 999 200 

 

 

  

4.3 Pályázat pénzügyi terve,  
 

A projekt költségvetésének meghatározásakor, az elszámolható költséget a következők szerint 

határoztuk meg: 

 A nyilvánosság illetve a "soft" tevékenység árait költségbecsléssel határoztuk meg.  

 Az IVS valamint az ATT költségeit szerződés alapján  

 A tervezési költségekből, az útfelújítás engedélyezési tervét szerződés alapján, a 

további mélyépítési költségek tervezését árajánlat alapján irányoztuk elő.  

 A Közösségi Központ és Konferencia Központ tervezését szerződés alapján határoztuk 

meg.  

 Közbeszerzés várható költségeit árajánlat alapján.  

 A projektmenedzsment költségeket szintén árajánlat alapján határoztuk meg.  

 A műszaki ellenőrzés várható összes költségeinek meghatározásakor, irányadó 

árajánlatot kértünk.  

 A könyvvizsgálat és a jogi szolgáltatás ellátására, szintén árajánlat alapján kalkuláltuk 

a költségeket.  

 Az építési költségeket tervezői költségbecslések alapján határoztuk meg.  
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A projekt megvalósulásához kapcsolódó beruházási fajlagos költségek vizsgálata: 

 A közösségi központ, konferencia központ átalakításának fajlagos négyzetméter ára 181 

864 Ft/m2 és 172 337 Ft/m2, mely megfelel a maximálisan elszámolható 200 ezer forintos 

küszöbértéknek.  

 A útfelújítás költségeit vizsgálva megállapítható, hogy az egységnyi útfelületre eső 

fajlagos összeg ( 8736 Ft/m2) alacsonyabb négyzetméterárat mutatnak, mint a 

maximálisan elszámolható fajlagos költség. 

 A polgárőrség – rendőrség épületének külső felújítása az épület hasznos alapterületére 

visszavetítve 121 855 Ft/m2és 37 983 Ft/m2, ami jelentősen alacsonyabb a megengedett 

mértéknél. 

 A projekt megvalósításával az épületek és közterületi fejlesztések kiviteli szintű 

tervdokumentációi alapján a tervezett költségbecslések pontosításra kerülnek.
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A projekt likviditási terve 

 

 

  2012. II. 2013. I. 2013. II. 2014. I. 2014.1I. 2015.I. 2015. II. összesen 

Kiadás összesen   29.115.456 95.054.667 229.532.667 46.296.410   399.999.200 

Bevételek   119.760.000  65.550.000 165.965.000 48.724.200   399.999.200 

Önkormányzati önrész          0 

Ebből: önkormányzati 

előleg 
         0 

Támogatási előleg    119.760.000         119.760.000 

támogatás lehívása     65.550.000  169.965.000  44.724.200    280.239.200 

Partnerek hozzájárulása             0 

Egyenleg 0 91.210.000 61.705.333 2.137.666 0 0 0 0 

 

 

 

5. Megvalósítás intézményi kerete 

 

A városfejlesztési tevékenység, a városfejlesztési irányok meghatározása Tiszacsege esetében 

a Polgármesteri Hivatal városfejlesztési munkacsoportjának feladata. Feladatuk, hogy a 

tervezett városrehabilitációs projektek, akcióterületi tervek közül melyek azok, amelyek 

megvalósítására lehetőség nyílik pályázatokból vagy saját forrásból. A munkacsoport tagjai: 

polgármester, pénzügyi bizottság elnöke, hivatal pénzügyi vezetője, műszaki ügyintéző. A 

munkacsoport felelős a stratégiák, fejlesztési irányok kialakításáért és áttekintéséért, valamint 

javaslatokat tesz a képviselőtestület felé a stratégiai döntések meghozatalához. Az egyes 

fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat kiválasztott külső 

projektmenedzsment szervezet végzi.   

 

A jelen akcióterületi tervben szereplő fejlesztési tevékenységek megvalósításáért elsődlegesen 

a projektgazda önkormányzat felel. A projekt megvalósításban és kedvezményezetteiként és 

saját forrást biztosítóként konzorciumi partner kerültek bevonásra. A partneri egyeztetések 

során megállapodás született nem csak az akcióterületi tervben szereplő beruházások 

megvalósításáról, de a projekt megvalósítása során a feladatok meghatározásáról is. 
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5.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 

A projekt menedzsment feladatok ellátását jelen projekt megvalósítása esetében kiválasztott 

külső szakértők bevonásával kívánja biztosítani. 

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a projekt menedzseléséhez szükséges 

szaktudással és tapasztalattal rendelkező alkalmazottai, az önkormányzati feladattal ellátásával 

kapcsolatban valamint az önkormányzat elnyert támogatásainak megvalósításával 

kapcsolatban olyan mértékig terheltek, hogy jelen projekt közvetlen és folyamatos irányítási, 

elszámolási feladatainak biztosítását az elvárható módon biztosítani nem tudják.  

Természetesen, mint projekt gazda a projekt megvalósítása során, a hivatal szervezete 

maximálisan együttműködik a kiválasztott projekt menedzsment feladatokat ellátó külső 

szakértőkkel.  

Fenti indokok alapján, a projekt törvényi, támogatási szerződés szerinti megvalósításának 

biztosítása érdekében, külső megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkező szervezetet 

kíván megbízni a projekt menedzsment feladatok teljes körű ellátására.  

A projektmenedzsment külső szolgáltató feladatai: 

- Projektmenedzsment szervezet és külső szakértők által jóváhagyott anyagok jóváhagyása, 

felterjesztése 

- Projektjavaslat előkészítésének, és a projekt végrehajtásának koordinálása 

- PMSZ tagok feladatainak koordinálása, számonkérése 

- Projektirányító testület megbeszéléseinek vezetése 

-PMSZ tagjainak és külső szakértők teljesítési igazolásainak szignózása 

- Kapcsolattartás a projekt előkészítésében résztvevőkkel 

- Költség és ütemezés menedzsment 

- Projekt előrehaladási jelentések előkészítése  

- Dokumentálási, nyilvántartási feladatok  

- Operatív végrehajtási feladatok ellenőrzése  

- Döntés-előkészítő anyagok előkészítésének koordinációja 

- Finanszírozás tervezése 

- Szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása 

 

A projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet munkáját a hivatal szakirányú feladatait 

ellátó köztisztviselők is segítik.  
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A projekt menedzsment szervezet külsős tagjaiként be kell vonni a megvalósításba a 

kiválasztott közbeszerzési szakértőt, a tervezőket, a nyilvánosság biztosításával megbízott 

szolgáltatót, a kiválasztott műszaki ellenőrt illetve ellenőröket, a kiválasztott könyvvizsgálót. 

Kedvezményezett részéről be kell vonni a szervezet működésébe a polgármestert, pénzügyi 

vezetőt, műszaki munkatársat. 

5.2 Üzemeltetés, működtetés 

A tervezett fejlesztések típusát tekintve (közterület-rendezés, közlekedési feltételek javítása, 

közösségi és közszféra beruházások tekintetében) külön-külön kell vizsgálni a működtetési és 

üzemeltetési költségek biztosítását.  

Az önkormányzati üzemeltetési feladatok (Közterület, közpark) tekintetében az önkormányzat 

város és településüzemeltetési feladatait saját maga szakfeladaton biztosítja. 

A közösségi feladatokat a város intézménye, az épületeket korábban is működtető Dr. Papp 

József Városi Könyvtár és Művelődési otthon végzi a jövőben is. 

A szervezet rendelkezik az épületek üzemeltetéséhez szükséges eszköz és forrásállománnyal, 

melyet az önkormányzat költségvetéséből biztosít számára. Az új épületek fenntartása 

kedvezőbb, mert a passzív és aktív rendszerek jelentősen segítik a fenntartási költségek 

lefaragását. A pótlási feladatok tekintetében a garanciális időszakra nem kell forrásokat 

tervezni, a későbbi forrásokat az önkormányzat költségvetéséből biztosítja. Az 

önkormányzatnak a beruházásokkal közvetlen költségmegtakarítása lesz. Közvetett módon kis 

mértékben a városba települő vállalkozások jövedelme után többlet helyi iparűzési adóbevétel 

származik, mely szintén hozzájárul a fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátásához. 

A Polgárőrség – Rendőrség fenntartási és működtetési kötelezettsége magát a szervezetet 

érinti. A homlokzati felújítással fenntartási kötelezettségei csökkennek, melynek saját forrása 

biztosított. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉAOP-5.1.1/A-12 

Tiszacsege Város Akcióterületi Terv 

131 

A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 

(Ft-ban) 

 

Közösségi Központ működtetése 

 

Üzemeltetési és karbantartási 

költség 

Költség Költség Költség Költség Költség Költség 

0. évben  1. évben  2. évben  3 évben  4. évben  5. évben  
1. Üzemeltetési költségek 32 357 000 32 030 000 33 631 500 35 313 075 37 078 729 38 932 665 

1.2. Állandó költségek 32 357 000 32 030 000 33 631 500 35 313 075 37 078 729 38 932 665 

1.2.1 Szem. Jell. Ktg 8 560 000 14 580 000 15 309 000 16 074 450 16 878 173 17 722 081 

1.2.2. Közüzemi díjak 15 960 000 10 250 000 10 762 500 11 300 625 11 865 656 12 458 939 

1.2.3. szervezési ktg 3 125 000 4 250 000 4 462 500 4 685 625 4 919 906 5 165 902 

1.2.4.Egyéb ktg 4 712 000 2 950 000 3 097 500 3 252 375 3 414 994 3 585 743 

2.Karbantartási költségek 1 950 000 1 120 000 1 187 200 1 258 432 1 333 938 1 413 974 

3. Pótlási költségek 200 000 0 0 150 000 250 000 280 000 

 

Konferencia  Központ működtetése 

 

Üzemeltetési és karbantartási 

költség 

Költség Költség Költség Költség Költség Költség 

0. évben  1. évben  2. évben  3 évben  4. évben  5. évben  
1. Üzemeltetési költségek 9 252 000 11 874 000 12 467 700 13 091 085 13 745 639 14 432 921 

1.2. Állandó költségek 9 252 000 11 874 000 12 467 700 13 091 085 13 745 639 14 432 921 

1.2.1 Szem. Jell. Ktg 2 560 000 2 680 000 2 814 000 2 954 700 3 102 435 3 257 557 

1.2.2. Közüzemi díjak 4 890 000 6 590 000 6 919 500 7 265 475 7 628 749 8 010 186 

1.2.3. szervezési ktg 1 240 000 1 950 000 2 047 500 2 149 875 2 257 369 2 370 237 

1.2.4.Egyéb ktg 562 000 654 000 686 700 721 035 757 087 794 941 

2.Karbantartási költségek 681 000 895 000 948 700 1 005 622 1 065 959 1 129 917 

3. Pótlási költségek 140 000 0 0 165 000 178 000 148 555 
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Polgárőrség - Rendőrség külső felújítása 

 

 

Üzemeltetési és karbantartási 

költség 

Költség Költség Költség Költség Költség Költség 

0. évben  1. évben  2. évben  3 évben  4. évben  5. évben  
1. Üzemeltetési költségek 19 330 000 18 490 000 19 414 500 20 385 225 21 404 486 22 474 711 

1.2. Állandó költségek 19 330 000 18 490 000 19 414 500 20 385 225 21 404 486 22 474 711 

1.2.1 Szem. Jell. Ktg 12 450 000 13 050 000 13 702 500 14 387 625 15 107 006 15 862 357 

1.2.2. Közüzemi díjak 3 450 000 2 150 000 2 257 500 2 370 375 2 488 894 2 613 338 

1.2.3. szervezési ktg 1 650 000 1 710 000 1 795 500 1 885 275 1 979 539 2 078 516 

1.2.4.Egyéb ktg 1 780 000 1 580 000 1 659 000 1 741 950 1 829 048 1 920 500 

2.Karbantartási költségek 165 800 169 000 179 140 189 888 201 282 213 359 

3. Pótlási költségek 75 000 48000 49500 112 000 118 000 124 000 

Költség összesen 19 570 800 18 707 000 19 643 140 20 687 113 21 723 768 22 812 069 

Üzemeltetési és karbantartási 

költség Költség Költség Költség Költség Költség Költség 

 
Óvoda utca felújítása 

 

 

Üzemeltetési és karbantartási 

költség 

Költség Költség Költség Költség Költség Költség 

0. évben  1. évben  2. évben  3 évben  4. évben  5. évben  
1. Üzemeltetési költségek 455 000 284 000 298 200 313 110 328 766 345 204 

1.2. Állandó költségek 455 000 284 000 298 200 313 110 328 766 345 204 

1.2.1 Szem. Jell. Ktg 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Közüzemi díjak 195 000 199 000 208 950 219 398 230 367 241 886 

1.2.3. szervezési ktg 0 0 0 0 0 0 

1.2.4.Egyéb ktg 260 000 85 000 89 250 93 713 98 398 103 318 

2.Karbantartási költségek 114 000 86 800 92 008 97 528 103 380 109 583 

 

 

A 0-dik év összehasonlításra került be a projekt előtti időre vonatkozóan.  

Az önkormányzat keretén belül a forrás nem különíthető el a magvalósuló beruházások 

működéséhez. 
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Természetesen a magvalósuló beruházások keretét a jövőben az önkormányzati határozatban 

különítik el. Az önkormányzat működésében nem okoz ez hiányt, mint a táblázatból kitűnik ez 

a forrás az önkormányzat rendelkezésére áll. A meglévők korszerűsítése egyértelműen 

megtakarítást eredményez. 

 

 

 


