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BEVEZETŐ
Nagymányok város középtávú fejlesztési elképzeléseinek meghatározásához szükséges a
jogszabályi követelményeknek megfelelő Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
kialakítása és elfogadása.
Az ITS alapja a Településfejlesztési koncepció, mely a városfejlesztés hosszú távú vízióját és
értékrendjét határozza meg, ill. a szándékolt fejlesztési irányokat jelöli ki. A koncepcióban
megfogalmazott célok többféle módon érhetőek el. A stratégia funkciója, hogy bemutassa a
koncepcióban megfogalmazott hosszú távú célok megvalósíthatóságát. Nagymányok Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere az Európai Unió „Európa 2020”
dokumentumában definiált alapelvekre épül. Az átfogó célok a Településfejlesztési
koncepcióban meghatározott hosszú távú célkitűzésekkel állnak összhangban.
Nagymányok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet alapján meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra. Az épített
környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerint
az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források
ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban rögzített célok megvalósítását
egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és
nyomon követését.
Nagymányok Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 kódszámmal, A Barnamezős terület rehabilitációja
Nagymányok Városában címmel, mintegy 415 MFt keretösszeggel pályázatot nyert az egykori,
a szénbányászat által érintett városi területek rehabilitációjára. A pályázat megvalósítása nem
nélkülözheti a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalkotását. Jelen
dokumentum elkészítése ezen követelményre is figyelemmel készült.
A stratégia az alábbi joganyagok és dokumentumok figyelembe vételével került megalkotásra:
Törvények, rendeletek és határozatok
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakulásáról és védelméről
• 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről
• A Kormány 1702/2014. (XII.3.) határozata a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
• Országgyűlés 1/2014. (I.3.) határozata a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról
• 18/2013. (III.28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról
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• A Kormány 1122/2014. (III.6.) határozata a 2014-2020 közötti Partnerségi Megállapodás
elfogadásáról
Stratégiák
• Nemzeti Energiastratégia 2030
• Wekerle Terv. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája
• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
• Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-2019
• Nemzeti Közlekedési Stratégia
Útmutatók
• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014-2020
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2014-2020
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A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI
A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott
tartalom szerint készült, így az ITS készítését megelőzte a helyzetfeltáró, helyzetelemző és
helyzetértékelő munkarészek, továbbá ezeken az alapokon a Településfejlesztési koncepció
elkészítése. A vizsgálat a város térségére is kitekintett.
A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a koncepció, majd jelen
stratégia elkészítéséhez kulcsfontosságú területek legfontosabb tendenciái kerültek
bemutatásra, szakterületenként áttekintve a város és térsége esetében a jelenlegi helyzetképet,
kiemelve az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, a fejlesztési
szükségleteket és a konfliktusterületeket.
A helyzetelemzés áttekintésével látható, hogy Nagymányok Tolna megyén belüli periférikus
elhelyezkedését ellensúlyozza, hogy a járás központjától csak néhány kilométerre helyezkedik
el, míg a térségben lévő megyei jogú városoktól (Szekszárd, Pécs) is elérhető távolságra
fekszik. Közlekedési viszonyait tekintve kedvező helyzetben van a 6-os számú főúthoz való
közelsége miatt.
Nagymányok számára fontos a Völgységben térségi központ szerepkört ellátó Bonyhád
városával való szoros együttműködés. A város a környező falvak számára városi
alapszolgáltatásokat nyújt, javítva ezzel a kistelepülések lehetőségeit és közszolgáltatásokhoz
való hozzáférését. A város minőségi, széles körű városi funkciók kialakításával a megyén belüli
pozícióját is erősítheti.
Nagymányok hosszú távon kiegyensúlyozott és magas foglalkoztatással rendelkezik, szoros
együttműködést tart fenn a helyben működő kis- és közepes vállalkozásokkal annak érdekében,
hogy a lehetőségekhez mérten kiszámítható környezetet tudjon biztosítani számukra. A
település vezetése fontosnak tartja a kulturális hagyományok ápolását, a hagyományos
településkép megőrzését, ugyanakkor erősíteni kívánja a megújulásra való képességet, az
innovatív termelési módok megtelepedését.
A település megújulása, a városközpont fejlesztésének igénye előrevetíti a fenntartható városi
környezet kialakításának lehetőségét. Az épített környezet rehabilitációjával a település
városias jellege erősödik, zöldfelületeinek növelésével egyre élhetőbbé válik. A településen
tapasztalható demográfiai folyamatok ismeretében az időskorú lakosság gondozására egyre
nagyobb figyelmet kell fordítani, hogy életkörülményeik javuljanak. A minőségi
közszolgáltatások, a magas színvonalú oktatás, a komfortos városi környezet mérsékli a város
népességvesztését.
A térség egyedi természeti adottsága az itt fellelhető ásványi nyersanyag (szén, mészkő) is. Bár
a bányászat újbóli elindítása időről-időre felmerül, ez a kőbánya tekintetében realizálódott. A
szénkitermelést mindeddig az új eljárások mentén történő hasznosítás esetleges lehetőségei sem
tudták reális közelségbe hozni. A térségben komoly tradícióval rendelkezik a mezőgazdaság,
azon belül is a növénytermesztés. A térség kiváló adottságai miatt napjainkban is vonzó
lehetőség a mezőgazdasági termelés.
A stagnáló népességszámú város infrastrukturális ellátottsága, intézményrendszere, s nem
utolsó sorban munkahelyi lehetőségei, valamint lakóinak igyekezete, tenni akarása a biztosítéka
annak, hogy Nagymányok megőrizze szerepkörét, és biztosítsa lakóinak a kulturált
életminőséghez szükséges feltételeket.
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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
Nagymányok Város településfejlesztési koncepciójában olyan kisvárosként határozta meg
jövőképét, ahol a lakosság jólétét biztosító vállalkozások kedvező feltételeket találnak, fontos
a hagyományok ápolása, a települési környezet folyamatos megújítása, a fenntarthatóság
alapelveinek érvényesítése.
Átfogó fejlesztési célok a következők:
1. Erős helyi gazdaság
Nagymányokon erős helyi gazdasági bázis alakul ki. A nyereségesen működő stabil
vállalkozásokra alapozva biztosított a város lakosságának megfelelő jövedelmi szintje. A
városban működő vállalkozások számára előnyt jelent a város jó elérhetősége, infrastrukturális
ellátottsága, az elérhető szolgáltatások minősége és költsége, megfelelő mennyiségű és
minőségű munkaerő. A rendelkezésre álló ásványi nyersanyag készlet környezetbarát és
gazdaságos hasznosítása révén nem csak a város, hanem az egész térség is felértékelődik. A
város gazdasági versenyképességét földrajzi helyzetén túl, a továbbiakban az is kedvezően
befolyásolja, hogy a település rendelkezik olyan kiépített iparterülettel, mely már most is
számos vállalkozás telephelyéül szolgál. A területen az alapinfrastruktúrák kiépítettsége
megfelelőnek tekinthető, azonban az önkormányzat elkötelezett az iparterület fejlesztése
kapcsán. A város térségében lévő barnamezős területek és a település alacsony ingatlanárai
további vonzó tényezőt jelenthetnek.
A gazdaságfejlesztési cél a foglalkoztatással és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos célokat
integrálja. A város gazdasági stabilitásának megteremtése érdekében törekedni kell a gazdaság
diverzifikációjára. A település alapvetően olyan gazdasági vállalkozásokat kíván támogatni,
amelyek magas hozzáadott értékű tevekénységet folytatnak, s környezetbarát technológiákat
alkalmaznak. Mindezek kapcsán kulcsfontosságú terület az oktatás, képzés fejlesztése, az
oktatás minőségi színvonalának folyamatos emelésére, és a magasan kvalifikált munkaerő
letelepítésére való törekvés.
A célállapot fő jellemzői:








korszerű, hatékony, diverzifikált gazdaság;
az ipari és szolgáltató szektor növekvő hozzáadott értéktermelése, részben a helyi kisés közepes méretű vállalkozások, részben a betelepülő vállalkozások teljesítménye
révén;
a város jól megközelíthető, korszerű, relatíve olcsón üzemeltethető és változatos
telephelykínálattal áll a befektetők rendelkezésére;
a helyi munkaerő szakmai felkészültsége, motiváltsága kiváló, illeszkedik a kereslethez,
a folyamatos tovább- és átképzés lehetőségei rendelkezésre állnak;
a város aktív vállalkozásfejlesztési és befektetés ösztönzési politikát folytat, a gazdaság
és a település vezetése között érdemi párbeszéd van;
az újonnan betelepülő vállalkozásoknak köszönhetően növekednek a helyi
adóbevételek, amelyek hozzájárulnak a város fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez.
8

Nagymányok Város Önkormányzata

Integrált Településfejlesztési Stratégia

2. Környezeti és gazdasági fenntarthatóság
A környezeti és gazdasági fenntarthatóság egyik eleme a települési környezet. Törekedni kell
arra, hogy a gazdaság fejlődésével párhuzamosan az épített környezet által igénybe vett
területek nagysága a lehető legkisebb mértékű legyen. Az alapanyagok helyben történő
hasznosítása révén ökológiai szempontból kedvezőbb települési környezet hozható létre, a
környezeti terhelés minimalizálása a lakosok lakóhelyükkel kapcsolatos elégedettségét növeli.
A település vonzerejét, élhetőségét kedvezően befolyásolhatja a városközpont zöldterületeinek
fejlesztése, rendszerbe szervezése. Fontos, hogy a fejlesztési elképzelések integrált
szemléletben kerüljenek megtervezésre, mert ez javítja a település fenntarthatóságát. A
széleskörű partnerséggel meghozott fejlesztési döntések szemléletformáló hatással bírnak.
A fenntarthatóság elve kiterjed a természeti, az épített környezet, a gazdaság, valamint a
társadalom valamennyi elemére. Alkalmazása révén a jövő generációi számára is biztosítható
az élhető települési környezet, a kiegyensúlyozott fejlődés lehetősége.
A célállapot fő jellemzői:










minőségi lakókörnyezet és ellátórendszer teszi vonzóvá és élhetővé a várost;
a város területfelhasználási politikáját az energiahatékonyság kiemelt figyelembe
vételével alakítja, törekszik a város relatív kompaktságának megőrzésére, a környező
mezőgazdasági és erdőterületek megőrzésére, a zöldfelületek és városi nyitott terek
aranyának további növelésére, a tájhasználat optimalizálására;
energiaellátásának biztosítására egyre növekvő arányban kerülnek hasznosításra a
megújuló energiaforrások, s kiemelten kerülnek figyelembe vételre az
energiahatékonyság szempontjai mind az új épületek építésénél, mind a meglevő
épületállomany felújításánál;
a klímaváltozásra a város megfelelő válaszokat ad, mind az adaptáció, mind a mitigáció
területén. Többek között nő az elvezetett és visszatartott csapadékvíz mennyisége, s a
víz jelentősége a városképben is egyre markánsabban megjelenik;
megvalósul a belső közúti közlekedési hálózat fejlesztése, a közlekedésbiztonsági elvek
jobban érvényesülnek;
a közösségi közlekedés kevesebb közlekedési terheléssel és jó színvonalon szolgálja ki
a város és térsége lakóinak az utazási igényeit. Az autóbuszos közlekedés mellett a
kerékpárutak megléte által a kerékpározás is egyre vonzóbb alternatíva a városkörnyék
és a város kapcsolatában is.

3. Városi funkciók erősítése
Nagymányok 2009-ben kapott városi rangot. A település külső megjelenése jelenleg inkább
falusias, hiányoznak azok a közterek, térfalak, amik a városias külsőt megadnák. A település
mikrotérségben betöltött szerepének erősítése a környező településekkel való szorosabb
együttműködésen kell alapuljon. Fontos a térségi kapcsolatokat ápolni, a városi alapfunkciókat
fejleszteni (egészségügy, oktatás, hivatal elérhetősége, kereskedelmi lehetőségek,
foglalkoztatás stb.).
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A város népessége folyamatosan elöregedik, lakosságszáma csökken, kedvező esetben stagnál.
A környező településekről érkező munkaerő és fogyasztóréteg pótolhatja a demográfiai
okokból fellépő veszteséget.
A város megközelíthetősége megfelelőnek mondható a közúthálózat tekintetében. A közösségi
közlekedés feltételeit tekintve bár alapvetően megfelelő a távolsági buszjáratok száma a
vonzáskörzet nagy részében, vannak azonban olyan, a járásba tartozó települések,
melyekre/melyekről nincs közvetlen buszkapcsolat a járásközponttal. A térségi közlekedés
bővítése nem csak a távolsági buszközlekedésen keresztül valósulhat meg, hanem alternatív
közlekedési formákkal, például kerékpárutak kialakításával és a kerékpáros közlekedés
népszerűsítésével is. A közlekedési infrastruktúra átfogó fejlesztése nélkül a város fejlődése
mind gazdasági, mind ellátási értelemben is gátakba ütközhet.
A városias arculat megteremtésének egyik lehetősége a megfelelő városi köztér, rendezvénytér
kialakítása, amely térfalaival alkalmas a városi rang vizuális megjelenítésére is.
Nagymányok 2009-ben nyert városi ranot. A település városi rangja a helyi identitás erősítését,
a helyi társadalom kohézióját célozza és a térségi együttműködések javítására fokuszál. A város
jelentős erőfeszítéseket tesz a fiatalok vonzására, a közösség egyűvé tartozásának erősítésére,
ami a város jövője szempontjából meghatározó, s hozzájárul a városi imázs fejlődéséhez. A
szolidáris és befogadó társadalom képéhez hozzátartozik a különböző társadalmi helyzetű
csoportok közötti kohézió javítása, a város környéki településekkel váló kapcsolatrendszer
folyamatos fejlesztése, az együttműködések mindkét fél számára előnyös voltának generálása,
a település városi rangjából adódó felelőssége.
A célállapot fő jellemzői:









a város intézményei a kor elvárásainak megfelelő színvonalon segítik és elégítik ki a
lakosság igényeit;
az idősödő társadalom elvárásaira figyelemmel kerül sor az egyes közintézmények
megújítására, tartalmi kialakítására, melyek között a környezetvédelmi, energetikai és
fenntarthatósági szempontok is dominánsan megjelennek;
a szociális ellátó intézmények maradéktalanul kielégítik a közösség igényeit, hatékony
és adekvát választ adnak a felmerülő problémákra;
Nagymányok javuló népesség megtartó és népesség vonzó képességnek köszönhetően
a lakosság összetételé kedvezőbbé válik, s a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok
integrációja révén a társadalmi különbségek csökkennek, miközben a lokálpatriotizmus
és a helyi közösségi élet erősödik, a város a fiatalok számára vonzó marad, s
tanulmányaik elvégzése után mind többen visszatérnek a településre;
a helyi társadalom országos összehasonlításban kiemelkedően aktív és egészséges, ezen
értékek megjelennek a városról alkotott képben is;
Nagymányok, mint a térség városi rangú települése aktív vonzást gyakorol a térségbeli
településekre és azok lakosságára, városi funkciója nem csak közigazgatási, hanem az
élet minden területére kiterjedően megerősödik.
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1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása
1. Tematikus cél (T1): Vállalkozóbarát gazdasági környezet fenntartása
Nagymányok logisztikai központ létesítésére alkalmas területet tud felmutatni a vasút közvetlen
közelében. Az önkormányzat tulajdonában lévő területen vasúti és közúti logisztikai központ
kialakítására nyílhat lehetőség a mezőgazdasági termények szállításának, az ipari terület és a
bányák kiszolgálására. A logisztikai központ a tervezett egyéb fejlesztésekhez kapcsolódna. Az
iparterület kialakításával az ipar fejlődése megindult, nagyobb vállalkozások betelepülése
folytatódhat. A logisztikai központ további nagy vállalkozások, nemzetközi cégek letelepedését
segítené elő, fellendítve a település, a kistérség iparát, munkahely-teremtő képessége megyei
szinten is megmutatkozna. A város jelentős mintegy 415 MFt pályázati forrást nyert el a
feladatra, melyet legkésőbb 2022-ig megvalósít.
A helyben működő vállalkozások részéről igény mutatkozik az iparterület
infrastruktúrafejlesztésére. A kialakításra került iparterületen a közművek megépítése a
betelepült vállalkozások számára kiemelten fontos, a későbbiekben betelepülő cégek számára
pedig vonzó lehet. A város e projekt megvalósítáához 80 MFt pályázati forrást nyert el.
Szükség van a Nagymányok Város Önkormányzata tulajdonában lévő kőbányához és a
tervezett szénbányához („Máza-Dél”) vezető, települést elkerülő út megépítésének folytatására.
Környezetvédelmi szempontból és a lakosság nyugalmának érdekében az önkormányzat
elkötelezett abban a tekintetben, hogy a gazdasági területekre irányuló teherforgalom a
település belterületét ne terhelje. Az út megépülésével a meglévő mészkővagyon hasznosítása
gazdaságosabb lesz, ezáltal növekedhet az önkormányzat bevétele, további munkahelyteremtés valósulhat meg. A projekt állami kötelezettségvállalás keretében valósulhat meg.
Az önkormányzat és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatokat tovább kell erősíteni, a város
adópolitikájának transzparenciáját növelni kell.
2. Tematikus cél (T2): A közművelődési és oktatási infrastruktúra fejlesztése, a fiatalok
helyi identitásának erősítése
Az óvodai nevelés és az iskola infrastrukturális hátterét folyamatosan fejleszteni szükséges. A
gyermekek környezeti neveléséhez szükséges alapfeltételek megteremtése révén korszerű
intézményhálózat alakulhat ki. Ennek részeként az iskolaépület korszerűsítése 2018-ban
megvalósult, az óvóda épületének energetikai korszerűsítésével párhuzamosan. Mindemellett
új igényként jelent meg bölcsőde kialakítása is.
A közművelődési intézmények folyamatos korszerűsítése révén megújult a Könyvtár és a
Művelődési Központ. Az intézménynek otthont adó ingatlan korszerűsítésére,
eszközbeszerzésre Európai Uniós pályázatot nyert el az Önkormányzat, melyre pályázati
forrásból 2018-ban került sor.
A fiatal korosztály igényeit fel kell mérni és biztosítani kell azokat az infrastrukturális és
szolgáltatási elemeket, melyek segítenek abban, hogy a fiatalok kötődése a településhez
erősödjön, ami csökkentheti az elvándorlást a városból.
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3. Tematikus cél (T3): Hagyományőrzés, sport, nemzetiségi kulturális örökség védelme
Az épített örökség megóvásának egyik legjelentősebb eleme a város műemléki környezetének
rehabilitációja lenne. Nagymányok központi részén, a templom, iskola, könyvtár, orvosi
rendelő környezetében lévő műemlék-, illetve műemlék jellegű- és helyi védett épületek eredeti
formában történő helyreállítása, a meglévő közpark és a környező területek helyén méltó
templom és iskola tér kialakítása esztétikus településképet eredményezne, egyben a
műemléknek minősülő katolikus templom állagmegóvására is lehetőséget teremtene.
Az egészséges, sportos életmód kialakításában és életvitelszerűvé válásában a sportolásnak
jelentős szerepe van. Igény mutatkozik a régi salakos atlétikai pálya, sportpálya felújítására,
műfüves sportpálya, valamint tenisz-pálya kialakítására. A beruházások célja, a legszélesebb
kör számára lehetőséget biztosítani a sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges
életmód szemléletének terjesztésére.
A brikettgyár területén kialakuló sportlövészet célját szolgáló terület fejlesztésével nemzetközi
igényeket is kielégítő speciális idegenforgalmi kínálat alakulhat ki a városban. Ehhez a háttér
infrastruktúra és szolgáltatások – szálláshely, vendéglátás – további fejlesztésére lehet szükség.
Idegenforgalmi és hagyományőrzés szempontjából is jelentőséggel bírna a település bányász
múltjának bemutatása tárlat keretében. A korábbi Brikettgyár területén, összekapcsolva egy
ipari tanösvénnyel életszerűen bemutathatóvá tehetők a korabeli technikák és módszerek, a
bányászok élete. Turisztikai célú fejlesztések alapozhatók a Mecsek közelségére, valamint a
szomszédos településekkel közös turisztikai programokra is.
4. Tematikus cél (T4): Növekvő időskorú népesség ellátási hátterének biztosítása,
humán közszolgáltatások fejlesztése
A város meg kívánja teremteni a minőségi egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeit. Az
új egészségügyi centrum kialakításával egy épületben kapna helyet a háziorvosi, fogorvosi
rendelő, védőnői tanácsadó és minden kiszolgáló helyiség. Az Egészségügyi Centrum
megújítása 2020-ig pályázati forrásból megvalósul.
Cél egy gazdaságosabban működtethető, a növekvő időskorú népesség ellátását kiemelten
kezelő, magas minőségű egészségügyi intézményrendszer biztosítása a megfelelő színvonalú
ellátás nyújtása érdekében, ezzel is hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának,
életminőségének javításához, valamint a prevención keresztül a megbetegedések számának
csökkentéséhez.
A város népessége elöregszik, ezért szükséges az időskorú lakosság ellátási feltételeinek
továbbfejlesztése. Cél a jelenlegi szociális ellátórendszer továbbfejlesztése annak érdekében,
hogy az öregedő lakosság megfelelő minőségű ellátásban részesüljön, ezzel is hozzájárulva az
öregedő lakosság gondozásának, életminőségének javításához. A Váraljai Őszikék Szociális
Intézmény, Nagymányoki Szociális Intézményének energetikai korszerűsítéséhez az
Önkormányzat pályázati forrást nyert, mely lehetőséget teremtett az intézménynek otthont adó
ingatlan energetikai korszerűsítésére.
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5. Tematikus cél (T5): Városias településkép kialakítása, közösségi zöldfelületek
minőségi fejlesztése
Volt brikettgyári területek teljes rekultivációja, rehabilitálása a település fejlődésére nagy
hatással lehetne. Jelentős feladatot jelent az állam által okozott károk felszámolása, a
felhalmozott hulladékok elszállítása, szükséges talajcserék végrehajtása, kőolaj
származékokkal, nehézfémekkel szennyezett területek kármentesítése, védett épületek
állagmegóvási munkálatai. A rekultiválásra kerülő területek egy része ipari, más részei pedig
idegenforgalom célokra hasznosítható.
A város déli részén található bányászkolónia egyes épületeinek állapota leromlott, a
településrészen szegregációs folyamatok indultak el, melyek kezelése, visszafordítása
elengedhetetlen cél.
A városkép megjelenésében kiemelt jelentőségűek az építészetileg értékes épületek, valamint
az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása. Infrastrukturális beavatkozások révén
elősegíthető a településkép javítása, amelyek hozzájárulnak a lakosság elégedettségi szintjének
növekedéséhez. Az intézmények parkoló igényének megfelelő parkolási lehetőségek
kialakítása, a város lakosságát vonzó, esztétikus tér kialakítására igény mutatkozik.
Elő kell segíteni a védett értékek jó karban tartását, megőrzését, a város építészeti örökségének,
arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartását. Az általános környezetkultúra, az
építészeti kultúra szemléletformáló terjesztését, és az erre való nevelés támogatását a
városvezetés kiemelt célkitűzésnek kell, tekintse.
6. Tematikus cél (T6): A városi közlekedési kapcsolatok javítása
A belterületi utak felújítása, valamint a gyalogos közlekedési felületek hiányzó szakaszainak
kiépítése révén akadálymentesített közterületi hálózat alakítható ki. A településen található,
összességében mintegy 16 km hosszúságú gyalogjáró rehabilitációját folyamatos feladatot
jelent, melyet elsősorban saját forrásból old meg az Önkormányzat.
Szükség lenne a gazdasági területeket a városközponttal összekötő kerékpárút megépítésére. A
kerékpáros munkába járás jelentősen csökkentheti a környezetterhelést is a térségben, így
környezetvédelmi szempontból is fontos. A kerékpárút-hálózat fejlesztését a szomszédos
települések irányában is el kell végezni.
A megye távlati céljai között szerepel az M9 gyorsforgalmi út megépítése, amely a város
számára is pozitív változást eredményez majd, a település megközelíthetősége javulni fog.
7. Tematikus cél (T7): Energiahatékonysági beruházások előnyben részesítése
Az energiahatékonysági intézkedések megtétele egyre fontosabbá válik, hiszen a város
közintézményeinek fenntartása költségigényes. Az önkormányzat költségvetésének jelentős
részét teszi ki az épületenergetikai szempontból korszerűtlen épületállomány üzemeltetése.
Kiemelt cél a város középületeinek, intézményeinek komplex szemléletű, így
energiahatékonyság központú korszerűsítése, amely magában foglalja az épületek
hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint a hő termelő és hő leadó rendszerek fejlesztését.
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A megújuló energiaforrások hasznosítását célzó további önkormányzati fejlesztések a
rendelkezésre álló támogatások felhasználásával már rövid távon is érzékelhető megtakarítást
eredményezhetnek. Ide tartozik a közvilágítás korszerűsítése is, mely az E-ON-nal közös
megtakaírtás alapú szerződés keretében valósul meg 2020 közepére.
Kiemelt célként fogalmazható meg az ún. passzív épületenergetikai fejlesztések mellett a fűtési
rendszerek korszerűsítésével a megújuló energiahordozók használatának növelése, a
geotermikus energia felhasználási területén meglévő adottságok kiaknázása.
A városüzemeltetési költségek további csökkentésének lehetséges módja a város közvilágítási
rendszerének további korszerűsítése részben energiatakarékos fényforrások alkalmazásával,
részben megújuló energiaforrások felhasználásával.
8. Tematikus cél (T8): A közműhálózat fejlesztése
Szükség van a Petőfi S. u. „falusi” szakaszának teljes rekonstrukciójára, mert az jelenlegi
állapotában már nem képes betölteni a funkcióját. Csapadékvíz-csatornák, vezetékek elavultak,
az útburkolat és a kísérő létesítmények teljes mértékben elhasználódtak.
Ugyancsak szükséges a pincesor előtti közterület megfelelő burkolására.
Nagymányok-Kismányok-Váralja közös vízmű fejlesztése mindhárom település érdeke, mivel
a jelenleg üzemelő kutak nem nyújtanak biztonságos vízellátást. Új, egészséges ivóvíz-bázis
megteremtése révén új kutak fúrásával, új víztisztító-mű, vas- és mangántalanító megépítésével,
valamint az elavult újtelepi vezetékrendszer felújításával az ivóvízellátás hosszú távon
megoldható lenne. A projekt tervei már elkészültek.
Jelenleg zajlik az újtelepi szennyvízhálózati rekonstrukció Európai Uniós pályázati forrás
felhasználásával, mely 2020-ra megvalósul.
1. Területi cél (V1): A városközpont minőségi fejlesztése
A városközpontban elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek
javítják a településképet, lehetőséget adnak egy valódi városközpont kialakulására, továbbá
javítják annak általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára
állítását, a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek
környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település
működését, elősegítik a fenntartható fejlődést.
A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a város térségi gazdasági
szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában cél a kijelölt
akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban
lévő infrastruktúraelemek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a
helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által
tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság
fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti. A fejlesztések megvalósítása során
elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát
megújítására. Figyelni kell arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a
fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltésére. Mindeközben a fejlesztések a környezeti
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fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek
gazdaságos fenntartásához járulnak hozzá.
2. Területi cél (V2): Közterületek fejlesztése a lakóterületeken
Cél a város lakóövezeteiben a környezet alakítása annak érdekében, hogy az minél teljesebben
szolgálja a helyi lakosság igényeit, szükségleteit. Ennek keretében a gyalogjárók fejlesztése az
alapinfrastruktúra korszerűsítése, rehabilitációja jelent folyamatos feladatot.
A sport és a szabadidős funkciók kialakítása/javítása – ahol lehet, a zöldfelületek fejlesztésével
összekötve – sok esetben komplex hatást fejt ki a lakosság alapvető szükségleteit kiszolgáló
megfelelő életkörülmények és az egészséges környezet kialakításában. Fontos célkitűzés emiatt
ezek megvalósítása, részben a sportlétesítmények rehabilitációjával, részben a közterületek
sportolásra és szabadidő eltöltésre alkalmassá tételével.
A közterületek tisztasága, gondozottsága kellemes összképet teremt a lakosok és az itt
megforduló utazók számára.
Figyelmet kell fordítani az önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot
segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő úthoz
kapcsolódóan a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó
közlekedési fejlesztésekre.
3. Területi cél (V3): Öregtelep szegregációs folyamatainak megállítása
Völgységi pataktól délre jött létre az egykori szénbánya szomszédságában az „Öregtelep”, a
bányász kolóniákra jellemző sorházas beépítési mód alkalmazásával. E terület déli, délkeleti
irányban igényesebb kialakítású családi házas területtel bővült. E településrész foglalja
magában az egykori bányaüzemi – a jelenlegi brikettgyári területeket, a meddőhányók térségét
is.
A bányász kolónia területén szegregációs folyamatok indultak el, mely az alacsony jövedelmű
lakosság koncentrációjához vezet, illetve az épületállomány leromlásához. Ezt a folyamatot
célzott beavatkozásokkal meg kell állítani.
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A fejlesztési célok közötti kapcsolatok bemutatása:
Területi fejlesztési célok

Tematikus fejlesztési célok

Tematikus és területi célok közötti
összefüggések

V1: A városközpont
minőségi fejlesztése

V2: Közterületek
fejlesztése a
lakóterületeken

V3:
Öregtelep
szegregációs
folyamatainak
megállítása

T1:Vállalkozóbarát gazdasági
környezet fenntartása
T2: A közművelődési és oktatási
infrastruktúra fejlesztése, a fiatalok
helyi identitásának erősítése
T3: Hagyományőrzés, sport,
nemzetiségi kulturális örökség
védelme
T4: Növekvő időskorú népesség
ellátási
hátterének biztosítása, humán
közszolgáltatások fejlesztése
T5: Városias településkép kialakítása,
közösségi zöldfelületek minőségi
fejlesztése
T6: A városi közlekedési kapcsolatok
javítása
T7: Energiahatékonysági beruházások
előnyben részesítése
T8: A közműhálózat fejlesztése

1.

táblázat: Tematikus és Területi célok kapcsolata

Jelmagyarázat:
erős kapcsolat
közepes kapcsolat
nincs vagy gyenge kapcsolat
A tematikus fejlesztési célok az átfogó fejlesztési célok mentén, míg a középtávú területi
fejlesztési célok a tematikus fejlesztési célokra alapulva kerültek meghatározásra.
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatáro lás indoklásával
Az ITS-ben azok a lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások szerepelnek, amelyek a város
életében középtávon jelentősebb változást eredményeznek. A stratégia operatív jellegéből
következően a projektek legfontosabb jellemzői szerepelnek a következő leírásokban, illetve
annak igazolása, hogy a tervezett projektek a stratégiában kitűzött célok elérése érdekében
szükségesek. Mindemellett fontos annak szem előtt tartása is, hogy az előkészítettség
különböző fázisaiban levő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető
leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését.

1.

ábra: A kijelölt Akcióterület
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Az ITS-ben négy projekt típust különböztetünk meg:


Kulcsprojekt: azok a tervezett fejlesztések, amelyek alapvetően szükségesek ahhoz,
hogy az átfogó városi célok teljesüljenek.
Abban az esetben, ha a projekt valamilyen oknál fogva nem valósul meg, akkor a célok
jelentősen sérülhetnek. A kulcsprojekt megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett
fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.



Hálózatos projekt: a város több, egymáshoz kapcsolódó projekteleméből összetevődő
projektje.
A közigazgatási terület jelentős részére kiterjed, valamint a projektelemek szoros
összefüggésben vannak egymással. A hálózatos projekt olyan integrált projekt,
amelyben a szektorális fejlesztések egységes keretben kerülnek meghatározásra.



Akcióterületi projekt: egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen elhelyezkedő
projekt.
A projektelemek az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek
megvalósításra, valamint várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek
elő az akcióterületen.



Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb szempontból fontos fejlesztési
beavatkozás.

Az önkormányzat az Akcióterület kijelölése alkalmával és a kapcsolódó egyes beavatkozások
meghatározásakor a stratégiai célok minél hatékonyabb elérését tűzte ki. A település a
fejlesztéseket saját maga hajtja végre, mivel így tervezhető azok sikeres megvalósítása. Ehhez
elsősorban külső – állami és európai uniós, valamint egyéb pályázati – támogatásokat kíván
igénybe venni, de ahol erre mód külső piaci szereplők bevonását is tervezi a projektekbe.
A város a piaci szereplőket és a lakosságot is már az ITS tervezési fázisában bevonta a
partnerségi egyeztetések keretében. Az önkormányzat a jogszabályban előírt lakossági fórumok
megtartása melett a stratégiai dokumentumokat elektronikus formában is folyamatosan
elérhetővé teszi, és tájékoztatja erről az érintetteket, felhívva a figyelmet az együttműködés és
a vélemény nyilvánítás lehetőségére.
A város projekjeinek csoportosítása:
Sorsz.

Projekt neve

Kulcsprojekt

Hálózatos
projekt

Akcióterületi
projekt

Városüzemeltetés
1.
2.

3.
4.

Nagymányok Petőfi S. u. „falusi”
szakaszának teljes rekonstrukciója
Nagymányok Város Önkormányzata
tulajdonában lévő kőbányához és a tervezett
szénbányához („Máza-Dél”) vezető, települést
elkerülő út megépítése
Nagymányok műemlékvédelmi környezet
rehabilitációja
Nagymányok iparterület infrastruktúrafejlesztés - 1.ütem
18

H1

H2

AT1
K1

Egyéb
projekt

Nagymányok Város Önkormányzata
5.
6.

7.
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Nagymányok iparterület infrastruktúrafejlesztés - 2.ütem
Petőfi u. átmenő úthoz való becsatlakozásától
a helységnév-tábláig történő felújítása tulajdonba kerülést követően
Gyalogjárók 80 %-ának felújítása

K2
H3
H4

10.

Ady utcai védett pincesor utcaképbe
illeszkedő útburkolattal való ellátása
(macskakő, térburkoló) és csapadékvízelvezetés megoldása
Építő- és Karbantartó Csoport új
telephelyének kialakítása és gépparkfejlesztés,
rendelkezésre álló eszközrendszer szüksége
szerinti bővítése
József A. u. felújítása

11.

Béke u. rekonstrukciója, vízrendezése

12.

Új lakótelkek kialakítása - 1. ütem

AT2

13.

Új lakótelkek kialakítása - 2. ütem

AT3

14.

Béke u - Hunyadi u. közötti terület teljes
parkosítását
Megújuló és hasznosítható geotermikus
energiák kiaknázási lehetőségeinek keresése,
hasznosítása
A Várfő utcában a Völgység-patak felett, az
elbontásra került vasúti híd helyén gyaloghíd
létesítése
Helyi piac kialakítása Nagymányok
Városában

8.

9.

15.

16.

17.

H5

E1
H6
H7

AT4
H8

E2
AT5

Ingatlanhasznosítás
18.
19.

20.
21.

22.

Volt brikettgyári területek teljes
rekultivációja, rehabilitálása
Nagymányok Város Önkormányzata
tulajdonában lévő vasúti pályaudvaron vasúti
és közúti logisztikai központ kialakítása az
ipari terület és a bányák kiszolgálására
Várfő utcai Sportpálya épület és
környezetének felújítása
A József A. u. 8/C szám alatti ingatlan és
környezete felújítása, az ingatlan kertjében
található korábbi atlétikai pálya felújítása és
bővítése
Volt Brikettgyári ingatlanok hasznosítása:
volt Irodaház hasznosítása szálláshely céljára,
környezetének helyreállítása, park létesítése

K3

K4

AT6

AT7

K5

MÁV terület önkormányzati tulajdonba
vételével új városháza építése a
városközpontban
24.
Bartók B. u. 1/A. szám alatti ingatlan
felújítása
Közszolgáltatások (részben ingatlanhasznosítás)
23.

AT8
E3

25.

Nagymányok városközpont kialakítása

26.

Egészségügyi centrum kialakítása

H9

27.

Ivóvíz-minőség javítása

H10

28.

Szennyvíz-hálózat rekonstrukciója az
Újtelepen

H11

AT9
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30.

1. számú orvosi rendelő felújítása,
akadálymentesítése
Közvilágítás korszerűsítése

31.

Zöldhulladék feldolgozás

29.
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H12
H13
E4

Iskolai konyha és étterem felújítása (József
Attila utca 8/A-C)
33.
Váraljai Őszikék Szociális Intézmény,
Nagymányoki Szociális Intézménye felújítása
(Dózsa György u. 28)
Oktatás, nevelés
32.

34.

35.
36.

Arany J. u. 1. szám alatti Nagymányoki
Pitypang Óvoda félemeletén található szárny
felújítása, teljes épület hőszigetelése, parkoló
kialakítása
Nagymányoki Pitypang Óvoda korszerű
kültéri játékokkal való felszerelése
Bölcsőde kialakítása

H14
H15

H16

E5
H17

Táncsics u. 2. szám alatti Nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola épületének
akadálymentesítése, hőszigetelése,
fűtéskorszerűsítése, nyílászáró-cseréje,
villamos-hálózat korszerűsítése
Közművelődés
37.

38.
39.

40.

Bányászmúzeum kialakítása, ipari tanösvény
létrehozása
Nagymányoki Közművelődési Központ
épületei fűtéstechnikai és rekonstrukciós
munkáinak az elvégzése, a régi nyílászárók
cseréje, vizesblokk felújítása,
akadálymentesítés, az épületek elektromos
hálózatának teljes korszerűsítése
Városi Könyvtár épületének felújítása

H18

E6

H19

H20

Sport, rekreáció
41.

Brikettgyári területeken fejlesztés:
sportcentrum kialakítása
2.

AT10

táblázat: Nagymányok város projektjei és csoportosításuk
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jelmagyarázat:
Városüzemeltetés
Ingatlanhasznosítás
Közszolgáltatások
Oktatás, nevelés
Közművelődés,
sport, rekreáció

2.

ábra: A város projektjeinek területi elhelyezkedése az Akcióterülettel
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Nagymányok telelpülés 2014-2020 között megvalósuló 7 éves Európai Uniós ciklusban
tervezett projektjei meghatározó jelentőséggel bírnak az Akcióterület kijelölése tekintetében.
Különösen hangsúlyos ebből a szempontból a megyei önkormányzatok számára indikatív
forrásmegosztással létrehozott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, melynek
Barnamezős területek rehabilitációja címet viselő pályázati felhívása keretében megvalósuló
Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon című projekt ez idő
szerint a település legfontosabb városfejlesztési akciójának tekinthető. A projekt számos
további fejlesztés alapjául szolgál, illetve azok kapcsolódnak a területhez, így mintegy felfűzi
a további projektelemeket, melyekkel egyben ki is jelöli az Akcióterület gerincét. Az
Akcióterület kijelölésénél további szempont volt, hogy a város legfontosabb közigazgatási,
szolgáltatási intézményeit felfűzve kerüljön lehatárolásra, ahol a település működése
szempontjából meghatározó jelentőségű fejlesztési beavatkozásokat tervezi megvalósítani az
önkormányzat.
Elmondható, hogy a város erőforrásai további akcióterületek kijelölésére jelenleg nem
elegendőek, ugyanakkor megfontolandó, hogy a város egyes területeit érintő szegregációs
folyamatokra, és ebből fakadóan egy, a későbbiekben esetlegesen felmerülő városrehabilitációs
projekt igényeire figyelemmel a szegregátum határainak ismeretében újabb akcióterület
kerüljön lehatárolásra.
Hasonlóan megfontolandó a gazdaságfejlesztési, és ennek folyományaként iparterület
fejlesztési elképzelések kapcsán annak áttekintése, hogy a korábbi iparterületek lehatárolásával,
a területre eső projektek igényeire figyelemmel újabb akcióterület kerüljön lehatárolásra.
Fentiek relevaciáját a későbbiekben érdemes megvizsgálni, illetve a 2021-2027 közötti Európai
Uniós ciklus fejlesztéspolitikai irányelvei és forrásallokációja ismertében is alakítani.
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2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő
összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése

fejlesztések

2.2.1. Kulcsprojektek
Nagymányok város kulcsprojektjeit azok a projektek képzik, melyeket a város
elengedhetetlennek érez, és amelyek nélkül a középtávú átfogó cél nem tud, illetve csak
minimálisan tud teljesülni. Ezek közvetlenül vagy közvetve a gazdaságfejlesztési célokat
támogatják.
K1, K2 - Nagymányok iparterület infrastruktúra-fejlesztés 1. és 2. ütem
A kialakításra került iparterületen vonalas létesítmények, közművek tervezés és megépítése a
betelepült vállalkozások számára kiemelten fontos, a későbbiekben betelepülő cégek számára
pedig vonzó lehet. Célja a meglévő, részben betelepült iparterület infrastruktúrájának bővítése,
megépítése (vízvezeték, szennyvíz-csatorna, gyalogjárók, közvilágítás, helyi közút)
A projekt megvalósulásának helyszíne: 047/26, 040/26, 040/34 hrsz.
A projekt 1. üteme a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00005 kódszámú, A Nagymányoki Iparterület
alapinfrastruktúrájának és elérhetőségének fejlesztése című európai uniós pályázati projekt
keretében 80 MFt támogatással megvalósul. A projekt keretében az Iparos utcában új út és járda
létesítésére kerül sor a 0+420 – 0+585–ös szelvényig (út) valamint a 0+000 – 0+500 szelvények
között (járda), továbbá kiépül a gravitációs szennyvízcsatorna és vízgerinc vezeték
tűzcsapokkal a 0+000 – as út szelvénytől a 0+585 km szelvények között.
A területre eső projekt 2. ütemének becsült költsége: 600 MFt
K3 - Volt brikettgyári területek teljes rekultivációja, rehabilitálása
A szóban forgó barnaöv az extrém sportok befogadását, a szabadidő hasznos eltöltését, az
oktatás, képzés lehetőségét és vállakozói tevékenységet is magába foglaló, az ipari/szolgáltató
funkciók mellett turisztikai célokat is szolgáló komplex projekt területe, ahol első lépésben az
állam által okozott károk felszámolása jelentkezik feladatként. Ennek keretében el kell végezni
az évtizedek alatt felhalmozott hulladékok elszállítását, szükséges talajcserék végrehajtását,
kőolaj származékokkal, nehézfémekkel szennyezett területek kármentesítését, a védett épületek
állagmegóvási munkálatait. A projekt célja Nagymányok belterületének élhetőbbé tétele, mivel
ezek a területek a város középső részén helyezkednek el, elválasztva a városrészeket. Az ott
található veszélyes anyagok eltávolításán túl a városkép is pozitívan változna, a városrészek
elkülönültsége megszüntethető lenne, a települési környezet pedig rendezetté válna. Emellett
lehetőséget teremtene a rekultiválásra kerülő területek egy részének ipari, más részének pedig
idegenforgalom és turizmus körébe eső hasznosítására. A projekt állami kötelezettségvállalás
keretében, illetve pályázati forrásból valósulhat meg.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 673, 1066, 1076, 1227, 1230, 1231 hrsz.
A projekt becsült költsége: 5 Mrd Ft
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K4 - Nagymányok Város Önkormányzata tulajdonában lévő vasúti pályaudvaron vasúti
és közúti logisztikai központ kialakítása az ipari terület és a bányák kiszolgálására
A logisztikai központ a területet érintő komplex fejlesztési csomag része. Az iparterület
kialakításával az ipar települési fejlődése megindult a nagyobb vállalkozások betelepülésével.
A logisztikai központ célzottan elsősorban nagy vállalkozások, nemzetközi cégek letelepedését
segítené elő, fellendítve a település, a kistérség iparát, mellyel munkahely-teremtő képessége
megyei szinten is megmutatkozna. A logisztikai központ elsősorban az iparterület és a bányák
kiszolgálását célozza, de alapot ad a mezőgazdaság és a feldolgozó ipar logisztikai feladataihoz
is.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1223/2 hrsz
A projekt költsége 415 MFt, mely a TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 kódszámú, A Barnamezős
terület rehabilitációja Nagymányok Városban című projekt keretében valósul meg. A
nagymányoki iparfejlesztéssel közvetlen a kapcsolata, illetve a nagymányoki kőbánya
logisztikai kiszolgálása, a többször napirenden lévő és tervezett szénbánya logisztikai
kiszolgálása, a mikrotérség mezőgazdasági termékeinek kiszolgálása a feladata (Bátaszéktől
Szászvárig). Mivel egy már létező létesítmény újraindításáról, illetve felújításáról van szó, ezért
a központi városrész arculatát nem változtatja meg, ugyanakkor rendezettebb városközpontot
eredményez. A fejlesztés eredményeként létrejön egy olyan rehabilitált terület, mely közösségi
és gazdaságösztönzési célokra egyaránt alkalmas. A terület zöldítése mellett parkolóhelyek és
épületek kialakítására is sor kerül az említett célok érdekében.
K5 - Volt Brikettgyári ingatlanok hasznosítása: volt Irodaház hasznosítása szálláshely
céljára, környezetének helyreállítása, park létesítése
A projekt szorosan összefügg a K3 projekttel, egy komplex fejlesztési elképzelés része, ahol a
cél egy rehabilitált, a városképbe illő, rendezett terület kialakítása.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1227, 1230, 1231 hrsz.

2.2.2. Hálózatos projektek
Nagymányok város hálózatos projektjei azok, amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló
jellegű projektelemből állnak, vagy a város jelentős részére kiterjednek, és nem soroltak a
kulcsprojektek közé. Ilyenek lehetnek:




Korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közmű és egyéb hálózatok,
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése,
Kerékpárút-hálózat fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása.

H1 – Nagymányok Petőfi S. u. „falusi” szakaszának teljes rekonstrukciója
A nevezett út a település egyik fő közlekedési útja. Jelenlegi állapotában már nem képes
betölteni a funkcióját. Csapadékvíz-csatornák, vezetékek 50 évesek, az útburkolat és a kísérő
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létesítmények teljes mértékben elhasználódtak, gyalogjárók használhatatlanok. Vezetékes
infrastruktúra elhasználódott. Mindezek okán csak komplex rekonstrukció lehetséges.
Célja a lakókörnyezet élhetővé tétele és a vezetékes infrastruktúra üzembiztonságának
megteremtése.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 634 hrsz.
A projekt becsült költsége: 700 MFt
H2 - Nagymányok Város Önkormányzata tulajdonában lévő kőbányához és a tervezett
szénbányához („Máza-Dél”) vezető, települést elkerülő út megépítése
A bányák engedélyeztetési eljárása során környezetvédelmi szempontból és a lakosság
zajvédelmi szempontú védelme, nyugalmának érdekében az önkormányzat elkötelezett abban
a tekintetben, hogy a tervezett bányák elérése az érdekeltek számára ne a településen keresztül
történjen meg, ezért a várost elkerülő út engedélyes tervét elkészítette, az út megépítéséhez
szükséges kisajátítási eljárás lezajlott. Az út állami kötelezettség vállalás keretében valósulhat
meg.
Célja a meglévő mészkővagyon hasznosítása, ezáltal az önkormányzat saját bevételeinek
növelése, munkahely-teremtés. A szénbánya nyitásához és a szénbányászathoz kapcsolódó ipar
számára közlekedési utat biztosít.
A projekt megvalósulásának helyszíne: nagymányoki 056/34,056/14, 050/2, kismányoki
042/34, 042/27, 042/37, 061/8, 065/16, 065/18, 065/20, 039/12 hrsz.
A projekt becsült költsége 710 MFt, melyből mintegy 3 km-es szakasz megépítése 100 MFt
keretösszeg felhasználásával már megvalósult.
H4 - Gyalogjárók felújítása
A projekt folyamatos feladatot jelent az Önkormányzat számára. A település mintegy 16 km
hosszúságú járdafelületéből minden évben sor kerül a leginkább kritikus szakaszok
rehabilitációjára. 2019. évben az Önkormányzat 5 MFt-ot fordít mintegy 500 méter gyalogjáró
felújítására.
H5 - Ady utcai védett pincesor utcaképbe illeszkedő útburkolattal való ellátása
(macskakő, térburkoló) és csapadékvíz-elvezetés megoldása
A projekt megvalósulásának helyszíne: 248 hrsz.
A projekt becsült költségigénye: 40 MFt
H6 - József Attila utca felújítása
A projekt 2019. évben részben saját forrásból, részben pályázati források felhasználásával
megvalósult.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 690, 669/1 hrsz.
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H7 - Béke utca rekonstrukciója, vízrendezése
A projekt megvalósítása tervezett, melyhez az Önkormányzat pályázati forrást és saját erőt is
fel kíván használni.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 582 hrsz.
A projekt becsült költsége. 30 MFt (a híd megvalósítása esetén 70 MFt)
H8 - Megújuló és hasznosítható geotermikus energiák kiaknázási lehetőségeinek keresése,
hasznosítása
Az Önkormányzat hosszabb távú tervei között szerepel a község alatt 97%-os eséllyel jelen
lévő, 70 oC hőmérsékletűre prognosztizált termálvíz hasznosítása részben épületenergetikai
célzattal, részben egy helyi érdekeltségű fürdő kialakítása céljával. A brikettgyár területén az
első próbafúrások már megtörténtek.
H9 - Egészségügyi centrum kialakítása
A jelenlegi orvosi rendelő és védőnői tanácsadó a törvényi előírásoknak nem felel meg, elavult.
A fogorvosi rendelő nem központi helyen található, magántulajdonban van.
Célja, hogy az új centrum kialakításával egy épületben háziorvosi, fogorvosi rendelők, védőnői
tanácsadó és minden kiszolgáló helyiség helyet kapjon és megvalósulna a törvényben
meghatározott komplex akadálymentesítés is.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 685 hrsz.
A projekt becsült költsége: 94 MFt.
A TOP-3.2.1-16-TL1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című elnyert
pályázat keretében 2020-ban sor kerül az orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítására,
energetikai korszerűsítésére 68,8 MFt értékben.
H11 - Szennyvíz-hálózat rekonstrukciója az Újtelepen
KEHOP 2.2.1-15 Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására
című pályázat keretében realizálódó konzorciális csatorna felújítási projekt közel 30 településen
teremti meg a kor követelményeinek megfelelő szennyvízkezelés lehetőségét. A konzorcium
vezetője Bonyhád városa. Nagymányok érintett településrésze az újtelepi rész, melynek
keretében mintegy 155 MFt felhasználásával 2020 tavaszára sor kerül a hálózat
rekonstrukciójára.
H12 - 1. számú orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése
A projekt szorosan összefügg a H9-es számú projekttel, annak kiegészítése, melynek keretében
tervezetten hazai forrásból, mintegy 30 MFt felhasználásával kerül sor az egészségügyi centrum
felújítására, akadálymentesítésére. Ezzel a teljes tervezett projekt megvalósul.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 685 hrsz.
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H14 - Iskolai konyha és étterem felújítása (József Attila utca 8/A-C)
A projekt keretében az iskolai konyha és étterem energetikai felújítása, az épület energia
felhasználásának optimalizálása, a tetőszigetelés átalakítása és felújítása a cél.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 685 hrsz.
A projekt költségvetése a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00003 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése kódszámú és című elnyert projekt finanszírozásában 55,8 MFt felhasználásával
2019-ben megvalósul.
H15 - Váraljai Őszikék Szociális Intézmény, Nagymányoki Szociális Intézménye felújítása
(Dózsa György u. 28)
A projekt keretében a Váraljai Őszikék Szociális Intézmény, Nagymányoki Szociális
Intézménye esetében, a TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
pályázat finanszírozásában 55,9 MFt felhasználásával épületenergetikai korszerűsítés valósult
meg (homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, padlásfödém hőszigetelés,
kazáncsere, napkollektor telepítés). A pályázati kiírás alapján projektarányos
akadálymentesítés és azbesztmentesítés is megvalósult. A projekt 2018 évben zárt.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 686/1 hrsz.
H16 - Arany János utca 1. szám alatti Nagymányoki Pitypang Óvoda félemeletén található
szárny felújítása, teljes épület hőszigetelése, parkoló kialakítása
A 2018-ban megvalósult projekt a H15 jelű projekttel párhuzamosan, ugyanazon elnyert
pályázat keretében tette lehetővé a Nagymányoki Pitypang Óvoda épületének energetikai
korszerűsítését.
A felújítás keretében a homlokzat hőszigetelésére, a homlokzati nyílászárók részleges cseréjére,
a meglévő nyílászárók üvegszerkezetének cseréjére, a padlásfödém hőszigetelésére,
kazáncserére és fűtési rendszer korszerűsítésére került sor. A pályázati kiírás alapján
projektarányos akadálymentesítés is megvalósult.
A projekt 58,4 MFt költségvetéssel realizálódott.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 762 hrsz.
H17 - Bölcsőde kialakítása
Az Önkormányzat az óvoda mellett – az épülettel összekötve – tervezi kialakítani egy új
bölcsőde épületét, melyhez pályázatot is benyújtott.
A tervezett költségvetés: 115,4 MFt
A projekt megvalósulásának helyszíne: 762 hrsz.
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H18 - Táncsics u. 2. szám alatti Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
épületének
akadálymentesítése,
hőszigetelése,
fűtéskorszerűsítése, nyílászáró-cseréje, villamos-hálózat korszerűsítése
A Tamási Tankerületi Központ, mint projektgazda felügyeletével megvalósult projekt
keretében sor került a mindennapos testneveléshez szükséges sportudvar fejlesztésére, a
játszóudvar fejlesztésére, továbbá a tanári szoba megújítására. Mindemellett sor került az épület
energetikai korszerűsítésére (elektromos hálózat és a fűtési rendszer korszerűsítése) és
eszközbeszerzésre is.
A 2018-ban megvalósult projekt 128,8 MFt költségvetéssel realizálódott.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 348 hrsz.
H19 - Nagymányoki Közművelődési Központ épületei fűtéstechnikai és rekonstrukciós
munkáinak az elvégzése, a régi nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása,
akadálymentesítés, az épületek elektromos hálózatának teljes korszerűsítése
A projekt keretében a Művelődési ház tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú tere újult
meg, továbbá eszközbeszerzésre is sor került (bútorzat beszerzése).
A beruházás során megtörtént az intézmény belső felújítása, korszerűsítése. A földszinten és az
emeleten új vizesblokkok kerültek kialakításra, továbbá a földszinten egy akadálymentes
mosdó, pelenkázóval felszerelve, ami egyben női mosdókent is funkcionál. A földszinten új
padozat készült, valamint új padlóburkolatok kerültek kialakításra. Megújult a villamos hálózat
és az épületgépészeti hálózat (víz-, szennyvíz hálózat, fűtési rendszer radiátorokkal, új
szaniterek és szerelvények). A fűtési rendszer részeként új korszerű kondenzációs gázkazán
került elhelyezésre. Az Önkormányzat további tervei között szerepel napelemes rendszer
kialakítása is pályázati forrás felhasználásával.
A 2018-ban megvalósult projekt 20 MFt költségvetéssel realizálódott.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/3 hrsz.
H20 - Városi Könyvtár épületének felújítása
A projekt részeként tető-felújítás, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés és a bútorzat teljes
cseréje tervezett.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 348 hrsz.

2.2.3. Akcióterületi projektek
Nagymányok akcióterületi projektjeit meglehetősen nehéz elválasztani a kulcsprojektektől,
hiszen utóbbiak komplexitásukból adódóan nem pontszerűek, hanem jellemzően több helyrajzi
számot átfogó belterületi ingatlant érintenek, így kvázi akcióterületi projektnek is tekinthetők,
ahol szükségszerűen rehabilitációs folyamatok is megvalósulnak. Elválasztásuk jellemzően
abban ragadható meg, hogy míg a kulcsprojektek elsődleges célja a munkahelyteremtés, addig
az akcióterületi projektek célja a városkép javítása, a városi funkciók erősítése.
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AT1 - Nagymányok műemlékvédelmi környezet rehabilitációja
A város egyik központi részén (templom, iskola, könyvtár, orvosi rendelő) lévő műemlék,
műemlék jellegű épület és helyi védett épületek eredeti formában történő helyreállítása, a
meglévő közpark és a környező területek helyén méltó templom és iskola tér kialakítása. Az
intézmények parkolóigényének megfelelő parkolási lehetőségek kialakítása, a város lakosságát
vonzó, esztétikus tér kialakítására igény mutatkozik, egyben a műemléknek minősülő katolikus
templom állagmegóvására is lehetőséget teremtene. Az Önkormányzat az utcák által határolt
tér átalakítására már kész tervekkel rendelkezik.
Célja a Petőfi Sándor utca, Dózsa György utca, Táncsics Mihály utca által körülhatárolt
műemlékvédelmi környezet helyreállítása.
A projekt becsült költsége: 650 MFt
A projekt megvalósulásának helyszíne: 390/1, 347/1, 335, 348, 383, 390/2 hrsz.
AT2, AT3 - Új lakótelkek kialakítása
A projekt keretében az Önkormányzat elsősorban városképi és rehabilitációs célzattal kívánna
telkeket vásárolni garzonlakások, illetve családi házas telkek kialakítása érdekében. Az
Önkormányzat a terület előkészítést követően vállalkozóra bízná az ingatlanok felépítését.
A projekt megvalósulásának helyszíne az 1. ütem tekintetében 396-413, 026/31 hrsz., míg a 2.
ütem tekintetében 661/13, 09/4, 010/2, 012/2, 012/1 hrsz.
AT4 - Béke utca Hunyadi utca közötti terület teljes parkosítása
A projekt célja a városkép javítása, a városközpont élhetőbbé tétele érdekében.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/13, valamint 662, 09/4, 012/1, 011 és 010/2 hrsz.
AT5 - Helyi piac kialakítása Nagymányok Városában
A tervezéssel érintett ingatlan Nagymányok Város központi részén, a Petőfi Sándor utcában
helyezkedik el. Az ingatlan a város központi közösségi tereként funkcionál. Ezen az ingatlanon
helyezkednek el a város központi közintézményei közül a Sportcsarnok, Művelődési ház, Posta,
Rendőrség, továbbá egy központi játszótér. A Piac csarnok épülete a meglévő Sportcsarnok
épülete mögött, tőle északi irányban meglévő zöldterületen került elhelyezésre. A Piac csarnok
épülete egyszintes kialakítású, a csarnok épületbe, a szükséges közművek kiépítésre kerültek
(víz-, tüzivíz-, szennyvíz-, gáz-, erősáram-, csapadékvíz) Az új Piac csarnok épületre 3,5 kWp
teljesítményű napelem telep került telepítésre.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/13, 662 hrsz.
A projekt 2018-ban megvalósult 70 MFt pályázati forrás felhasználásával.
AT6 - Várfő utcai Sportpálya épület és környezetének felújítása
A projekt megvalósulásának helyszíne: 953, valamint 1076, 1077 és 952 hrsz.
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AT7 - A József Attila utca 8/C szám alatti ingatlan és környezete felújítása, az ingatlan
kertjében található korábbi atlétikai pálya felújítása és bővítése
Az ingatlan teljes felújítása keretében az önkormányzat általi, teljes körű vendéglátás
lehetőségét megteremtő önkormányzati szálláshely kialakítása (felszerelt szobák, vizesblokk,
konyha, étkező, közösségi helyiség) A régi salakos atlétikai pálya felújítása, műfüves
sportpálya kialakítása térvilágítással, tenisz-pálya kialakítás. A beruházás célja, a legszélesebb
kör számára lehetőséget biztosítani a sportolásra, elsősorban az óvodai, iskolai, valamint a
versenysport részére biztosítana teret, emellett a település lakosságának nyújtana lehetőséget
többféle sportolási lehetőség igénybevételére (atlétika, futball, tenisz, futás stb.). A felújítás
táboroztatásra (ifjúsági tábor, edzőtábor stb.), kulturális és sportrendezvények tartására és az
önkormányzati vendéglátás céljára tenné alkalmassá az épületet és parkját.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 685, valamint 690, 950 és 687 hrsz.
AT8 - MÁV terület önkormányzati tulajdonba vételével új városháza építése a
városközpontban
A projekt keretében a MÁV terület Önkormányzati tulajdonba vételével, új városközpont
kialakításával az Önkormányzat új épületbe költözne.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 666, valamint 667, 668 és 669/3 hrsz.
AT9 - Nagymányok városközpont kialakítása
Nagymányok 2009-ben városi rangot kapott, a címnek megfelelő városi infrastruktúra
megteremtése, a város tagoltságának megszüntetése, központi területen elérhető városi
létesítmények az itt lakók kényelmét és igényeit szolgálná ki. A kulturális és művelődési
létesítmények fejlesztése nem csak a város lakóssága, hanem a környező települések lakóinak
kulturális és művelődési igényeinek kielégítését is szolgálná.
Célja városközpont kiépítése, Városháza, kulturális és művelődési létesítmények létrehozása,
parkosítás.
A projekt becsült költsége: 550 MFt
A projekt megvalósulásának helyszíne: 661/13, valamint 662 hrsz.
AT10 - Brikettgyári területeken fejlesztés: sportcentrum kialakítása
A terület jellege alkalmassá teszi olyan modern sportlétesítmények kialakítására. A Rezsőtáróban fedett, nemzetközi versenyek rendezését is lehetővé tevő lőtér kialakítása. Az erős
területen erdei kötélpálya és kalandpark kialakítása, melyben a különböző nehézségi szintek
valamennyi korosztály aktív kikapcsolódására lehetőséget nyújtanak. A kalandparkban
mászófalak, íjászpálya, kerékpáros ügyességi pálya kialakítására is nyílik lehetőség.
A sportcentrum kialakításával összefügg a K5 kulcsprojekt keretében tervezett szálláshely
kialakítás.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1227, 1230, 1231, 072/23 hrsz.
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2.2.4. Egyéb projektek
A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projekteken kívül azonosításra kerültek egyéb,
pontszerű kisebb és/vagy a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek
között az infrastrukturális és beruházási jellegű beavatkozások mellett soft elemek is
szerepelnek.
E1 - Építő- és Karbantartó Csoport új telephelyének kialakítása és gépparkfejlesztés,
rendelkezésre álló eszközrendszer szükség szerinti bővítése
A projekt a brikettgyári terület rehabilitációjához kapcsolódik, annak része, ugyanakkor
megvalósításának esetleges elmaradása nem veszélyezteti a projekt egészét.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 1223/1 hrsz.
E2 - A Várfő utcában a Völgység-patak felett, az elbontásra került vasúti híd helyén
gyaloghíd létesítése
Közvetlen átjárási lehetőség a József Attila utca és a Várfő utca között, ezáltal a gyalogos
forgalom egy részének elvezetése az ipari övezetből, valamint már meglévő és tervezett
sportlétesítmények közötti átjárás biztosítása céljából.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 949 hrsz. (Völgység-patak)
E3 - Bartók B. utca 1/A. szám alatti ingatlan felújítása
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére az épület felújítása, fűtéskorszerűsítése, az önkéntes
tűzoltók felszereléseinek tárolás céljára megfelelő helyiségek kialakítása. A projekt a tetőtér
felújításával részben már megvalósult.
E4 - Nagymányoki Pitypang Óvoda korszerű kültéri játékokkal való felszerelése
A projekt folyamatos feladatot jelent az Önkormányzat számra, melyet pályázati forrásokból is
támogatottan valósít meg.
E6 - Bányászmúzeum kialakítása, ipari tanösvény létrehozása
A település bányász múltjának bemutatása tárlat keretében, lehetőség szerint a korábbi
Brikettgyár területén, összekapcsolva egy ipari tanösvénnyel, amely életszerűen mutatja be a
korabeli technikákat és módszereket, a bányászok életét. A tanösvény lehetőséget adhat Máza
és Váralja településekkel közös projekt megvalósítására is.
A projekt megvalósulásának helyszíne: 632/1 hrsz.
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2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve
A stratégiában szereplő célokhoz rendelt projekt elképzelések pénzügyi alapját elsődlegesen az
európai uniós forrásokra épülő operatív programok jelentik. Az ITS készítés idején már
ismertek, hogy a 2014-2020 közötti európai uniós ciklusban mikor és milyen pályázati források
válnak elérhetővé, mely kedvezményezetteknek, s milyen kritériumrendszernek kell
megfelelni.
Az előző alfejezetben felsorolt projektek a következő 10 évre tervezetten tartalmazzák
Nagymányok fejlesztési elképzeléseit. Látható, hogy a település vezetése felelősen
gondolkodik a város fejlesztéséről, elképzelései megvannak a 2021-2027 közötti pályázati
időszakra vonatkozóan is, noha az ITS készítésének időpillanatában még homály fedi a várható
források nagyságrendjét, ahogyan a pályázati célokat is. Mindez azonban nem kell, hogy
befolyásolja egy kisváros fejlesztési igényeinek alakulását, abban a források rendelkezésre
állásának függvényében legfeljebb az egyes fejlesztések sorrendiségében képzelhető el
változás. Azon projektek esetében, ahol elérhető közelségben vannak a források az előkészítés
már előrehaladott stádiumban van, a többi projektnél a pályázati felhívások megjelenését
követően kerülhet meghatározásra a pontos projekttartalom és költségvetés. A stratégia kitér a
magánerős fejlesztésekkel való szervezett és strukturált együttműködés lehetőségeire, de
esetükben még inkább bizonytalan a források és kritériumok ismerete nélkül a várható
beruházások ütemezése és volumene.
2014-2020 között a városfejlesztési beavatkozások finanszírozása elsősorban az európai uniós
területi és ágazati operatív programokon keresztül valósulhat meg. A tervezett fejlesztések
megvalósítása 2019-2023 között történhet meg. Az ütemezés a fejlesztések egymásra épülése,
az önkormányzat forrásainak várható rendelkezésre állása alapján került felvázolásra. A 20142020 közötti EU-s támogatási időszakban a város szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.)
Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási eljárásrend szerint Tolna megye az
Integrált Területi Programja (ITP) alapján hívja le a 1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban
rögzített forráskeretet.
A 2014-2020 között Nagymányok által elnyert Európai Uniós források nagyságrendeileg
közelítik az 1,2 Mrd Ft-ot. Ezek mintegy fele már megvalósult beruházás, de jelen dokumentum
készítésének időpillanatában még 600 MFt-ot meghaladó elnyert pályázat és fejlesztés vár
megvalósításra. Ezek döntő többsége a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program
fókuszába tartozik. Ezen túlmenően a város a következő operatív programok bevonását,
forrásfelhasználását tervezi:
 KEHOP: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célkitűzése, hogy a magas
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az
emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg.
 EFOP: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program fő célja, hogy a humán tőke és a
társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési
kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből
veszi ki a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi
beruházásokra, a köznevelés fejlesztésére, a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.
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 VP: A Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és
közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági
fejlődés támogatása.

Fejl.
típ.

Projekt
költség
(MFt)

Projekt neve

Finanszírozási forrás

Indikatív
ütemezés

Városüzemeltetés
H1

H2

AT1
K1
K2
H3
H4
H5

E1

H6

Nagymányok Petőfi S. u. „falusi”
szakaszának teljes rekonstrukciója
Nagymányok
Város
Önkormányzata
tulajdonában lévő kőbányához és a tervezett
szénbányához
(„Máza-Dél”)
vezető,
települést elkerülő út megépítése
Nagymányok műemlékvédelmi környezet
rehabilitációja
Nagymányok iparterület infrastruktúrafejlesztés - 1. ütem

700

Európai Uniós pályázat

600

állami kötelezettségvállalás
keretében

Nagymányok iparterület infrastruktúrafejlesztés - 2. ütem
Petőfi u. átmenő úthoz való becsatlakozásától
a helységnév-tábláig történő felújítása tulajdonba kerülést követően
Gyalogjárók felújítása

500

Ady utcai védett pincesor utcaképbe
illeszkedő útburkolattal való ellátása
(macskakő, térburkoló) és csapadékvízelvezetés megoldása
Építőés
Karbantartó
Csoport
új
telephelyének
kialakítása
és
gépparkfejlesztés,
rendelkezésre
álló
eszközrendszer szüksége szerinti bővítése
József Attila utca felújítása

40

650
80

160

Európai Uniós pályázat
TOP-1.1.1-16-TL1 - Ipari
parkok, iparterületek
fejlesztése
Európai Uniós pályázat

2021-2027

2021-2027

2021-2027
2019-2020
2021-2027

magyar költségvetési forrás
(Magyar Közút Nkft)

2021-2027

önkormányzati saját forrás

folyamatos

Európai Uniós pályázat
2021-2027
Európai Uniós pályázat
2021-2027

100

Európai Uniós pályázat és
önkormányzati saját forrás
Európai Uniós pályázat

2021-2027

2019

H7

Béke utca rekonstrukciója, vízrendezése

AT2

Új lakótelkek kialakítása - 1. ütem

10

önkormányzati saját forrás

2019

AT3

Új lakótelkek kialakítása - 2. ütem

10

önkormányzati saját forrás

2021-2027

Béke utca Hunyadi utca közötti terület teljes
parkosítását
Megújuló és hasznosítható geotermikus
energiák kiaknázási lehetőségeinek keresése,
hasznosítása
A Várfő utcában a Völgység-patak felett, az
elbontásra került vasúti híd helyén gyaloghíd
létesítése
Helyi
piac
kialakítása
Nagymányok
Városában

25

Európai Uniós pályázat

AT4
H8

E2
AT5

2021-2027

Európai Uniós pályázat
2021-2027
Európai Uniós pályázat
2021-2027
70

TOP-1.1.3-15-TL1 - Helyi
gazdaságfejlesztés

2018

Ingatlanhasznosítás
K3

Volt
brikettgyári
területek
rekultivációja, rehabilitálása

teljes
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Nagymányok
Város
Önkormányzata
tulajdonában lévő vasúti pályaudvaron vasúti
és közúti logisztikai központ kialakítása az
ipari terület és a bányák kiszolgálására
Várfő
utcai
Sportpálya
épület
és
környezetének felújítása
A József A. u. 8/C szám alatti ingatlan és
környezete felújítása, az ingatlan kertjében
található korábbi atlétikai pálya felújítása és
bővítése
Volt Brikettgyári ingatlanok hasznosítása:
volt Irodaház hasznosítása szálláshely céljára,
környezetének helyreállítása, park létesítése

415

TOP-2.1.1-15-TL1 Barnamezős területek
rehabilitációja
Európai Uniós pályázat és
önkormányzati saját forrás
Európai Uniós pályázat

Európai Uniós pályázat
2021-2027

MÁV terület önkormányzati tulajdonba
vételével
új
városháza
építése
a
városközpontban
Bartók B. u. 1/A. szám alatti ingatlan
E3
felújítása
Közszolgáltatások (részben ingatlanhasznosítás)
Nagymányok városközpont kialakítása

Európai Uniós pályázat
2021-2027
önkormányzati saját forrás

550

Egészségügyi centrum kialakítása

69

H9
H10
H11

H12
H13

Ivóvíz-minőség javítása
Szennyvíz-hálózat
Újtelepen

629

rekonstrukciója

1. számú orvosi rendelő
akadálymentesítése
Közvilágítás korszerűsítése

az

felújítása,

155

30

Zöldhulladék feldolgozás
56

H14

Iskolai konyha és étterem felújítása (József
Attila utca 8/A-C)

Váraljai Őszikék Szociális Intézmény,
Nagymányoki Szociális Intézménye felújítása
(Dózsa György u. 28)
Oktatás, nevelés

56

Arany J. u. 1. szám alatti Nagymányoki
Pitypang Óvoda félemeletén található szárny
felújítása, teljes épület hőszigetelése, parkoló
kialakítása
Nagymányoki Pitypang Óvoda korszerű
kültéri játékokkal való felszerelése

58

H15

E5

TOP-3.2.1-16-TL1 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
Európai Uniós pályázat
KEHOP-2.2.1-15 - Felhívás
szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés
megvalósítására
hazai forrás

Bölcsőde kialakítása

34

TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése

2021-2027
2020
2021-2027
2020

2020
2020
2021-2027
2019

2019

2019

folyamatos
135

Táncsics u. 2. szám alatti Nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola
épületének
akadálymentesítése,
hőszigetelése,
fűtéskorszerűsítése,
nyílászáró-cseréje,
villamos-hálózat korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-TL1 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése

2020

Európai Uniós pályázat

H17

H18

Európai Uniós pályázat

E-ON szerződés szerint
megtakarítási alapon
Európai Uniós pályázat

E4

H16

2030

2021-2027

AT8

AT9

2020

129

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei
férőhelyek kialakítása,
bővítése
EFOP-4.1.3-17 - Az állami
fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális
fejlesztése

2021

2019
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Közművelődés
E6

H19

Bányászmúzeum kialakítása, ipari tanösvény
létrehozása
Nagymányoki Közművelődési Központ
épületei fűtéstechnikai és rekonstrukciós
munkáinak az elvégzése, a régi nyílászárók
cseréje,
vizesblokk
felújítása,
akadálymentesítés, az épületek elektromos
hálózatának teljes korszerűsítése
Városi Könyvtár épületének felújítása

H20
Sport, rekreáció
AT10

Brikettgyári
területeken
sportcentrum kialakítása
3.

fejlesztés:

20

20

Civil kezdeményezés
keretében részben
megvalósult
EFOP-4.1.7-16 - A
közösségi művelődési
intézmény- és
szervezetrendszer tanulást
segítő infrastrukturális
fejlesztései
Európai Uniós pályázat
Európai Uniós pályázat és
önkormányzati saját forrás

2018

2019

2021-2027

2021-2027

táblázat: A város projektjei, azok indikatív forráskerete és időbeli ütemezése
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2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze
szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia
céljaihoz
Az alfejezetben azon projektek kerülnek nevesítésre, melyek a település egészét érintik, vagy
akár túlmutatnak a város közigazgatási határain, de megvalósításuk elengedhetetlen a stratégiai
célok megvalósításához.
H3 - Petőfi u. átmenő úthoz való becsatlakozásától a helységnév-tábláig történő felújítása
A projekt nem Nagymányok közigazgatási területét érinti, de a település érdekelt
megvalósításában. Ezért - amennyiben tulajdonba kerülne - gondoskodna felújításáról.
A projekt megvalósulásának helyszíne: kismányoki 0119/2 hrsz.
H10 - Ivóvíz-minőség javítása
Nagymányok-Kismányok-Váralja közös vízmű fejlesztése mindhárom település érdeke, a
vízkutak jelenleg nem nyújtanak biztonságos vízellátást, a víz minősége (vastartalom magas)
miatt megfelelő tisztítás, vastalanítás után kerülhet a lakossági vízhálózatba. Új, egészséges
ivóvíz-bázis megteremtése két új kút fúrásával, új víztisztító-mű, vas- és mangántalanító
megépítésével lehetséges. Az újtelepi városrészben az egészségkárosító azbeszt csövek cseréje
szükséges. A tervek az Önkormányzat finanszírozásában már elkészültek.
Célja biztonságos vízbázis és víztisztító mű létrehozása, valamint azbeszt csövek cseréje
A projekt megvalósulásának helyszíne: Nagymányok közigazgatási területe
A projekt becsült költsége: 629 MFt.
H13 - Közvilágítás korszerűsítése
A településen 2020-ban sor kerül a meglévő fényforrások cseréjére, új, korszerű,
energiatakarékos fényforrások felszerelésére, közvilágítás kibővítésére az E-ON zRt-vel kötött
megállapodás értelmében megtakarítási alapú finanszírozással.
A projekt megvalósulásának helyszíne: Nagymányok közigazgatási területe
E5 - Zöldhulladék feldolgozás
Településen keletkező lakossági és közterületi zöldhulladék feldolgozására komposztáló
létrehozása, amely lehetővé teszi az újrahasznosítást.
A projekt megvalósulásának helyszíne: Nagymányok közigazgatási területe
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések
A 314/2012-es Kormány rendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők
szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve
meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. A 2000 főnél népesebb városok
és községek - e kategóriába tartozik Nagymányok is - esetén a szegregátumokra vonatkozó
határérték nagyobb vagy egyenlő, mint 35%. Ez az érték a szegregációval veszélyeztetett terület
esetén nagyobb vagy egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35 %.

3.

ábra: A KSH adatszolgáltatása alapján lehatárolható szegregátum

2000 főnél népesebb települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval
veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a
fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.
A fent meghatározottak alapján Nagymányokon nincs szegregátum, vagy szegeregációval
veszélyeztetett terület, mert a szegregációs mutatók alapján körülhatárolhaó terület
lakosságszáma nem éri el az 50 főt.
Fontos kiemelni azt, hogy a Fenyves és Szigligeti utca környéke szerepel a KSH szegregátum
térképén, mert ezen a területen magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül.
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Az iskolai végzettségen és a foglalkoztatási helyzeten túlmenően érdemes kiemelni a fizikai
környezet állapotát is. A KSH által jelzett területen belül az épületállomány és a közterület
leromlott.

3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések
Annak ellenére, hogy a városban nincs szegregátum, a város vezetése úgy döntött, hogy a
szegregációs folyamatokat meg kell állítani és ezt a településfejlesztési koncepcióban is
rögzítette.
A társadalmi leszakadást olyan külső társadalmi-gazdasági folyamatok erősíthetik, melyek
esetében a város mozgásterülete korlátozott lehet. A gazdasági szereplők működési nehézségei
a hátrányos helyzetben élőket érintheti a legerősebben, mivel a foglalkoztatási helyzetükben
beálló változásokra nehezebben tudnak megfelelően reagálni. Különösen nehéz helyzetbe
kerülhetnek a szegregátumokban élők, akik alacsony iskolai végzettségük miatt egyre
nehezebben találnak munkát. Ezt a helyzetet a város célzott munkaerő-piaci beavatkozásokkal
oldhatja.
Az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése kapcsán meghozott intézkedéseknek
igen jelentős szerepe lehetne a szegregáció mérséklésében. Mindezek miatt az
önkormányzatnak lehetőségein belül igyekeznie kell a feladatok elvégzéséhez szükséges külső
(pl. pályázati) források felderítésében és becsatornázásában.
A külső folyamatok mellett a város belső folyamatai is elindíthatják vagy éppen megállíthatják
a szegregáció terjedését. A szegregációval veszélyeztetett városrészt érintően az önkormányzat
monitoringgal és szükség esetén kisebb beavatkozásokkal vagy azok elősegítésével
akadályozhatja meg a helyzet további romlását. Az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy
mely helyben elérhető közszolgáltatásokra van igény a lakosság körében illetve, hogy
esetlegesen milyen támogatásokkal tudja helyben tartani a vállalkozásokat. A város egyes
területeire, a városon kívüli részekre, más települések felől a városba irányuló népességmozgás
átalakíthatja a térbeni-társadalmi szerkezetet. Az önkormányzat tudatos várospolitikával, a
fejlesztések megtervezésével, hatásainak térbeli elemzésével ellene hathat a meglévő
szegregátumok területi növekedésének, új szegregációval veszélyeztetett területek
kialakulásának.

3.3. A
szegregációt
okozó
folyamatok
mérséklésére teendő intézkedések

megváltoztatására,

hatásuk

3.3.1. Az épített környezet megújítása és a l akhatási problémák kezelése
Völgységi pataktól délre jött létre az egykori szénbánya szomszédságában az „Öregtelep”, a
bányász kolóniákra jellemző sorházas beépítési mód alkalmazásával. E terület déli, délkeleti
irányban igényesebb kialakítású családi házas területtel bővült. E településrész foglalja
magában az egykori bányaüzemi – a jelenlegi brikettgyári területeket, a meddőhányók térségét
is. A bányász kolónia területén szegregációs folyamatok indultak el, mely az alacsony
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jövedelmű lakosság koncentrációjához, illetve az épületállomány leromlásához vezet. Ezt a
folyamatot célzott beavatkozásokkal meg kell állítani.
A kedvezőtlen összetételű lakásállomány, leromlott fizikai állapotú, alacsony komfortfokozatú,
gyakran egészségre veszélyes házak koncentrált megjelenése jellemzi a területet. Amennyiben
a helyzet még kezelhető, az egyik lehetséges módszer a lakásállomány részbeni vagy teljes
megtartása, a lakókörnyezet rehabilitációja. Ebben az esetben a cél a rossz minőségű
lakásállomány felszámolása, illetve a jobb minőségű lakások esetében azok komfortosítása,
korszerűsítésének elősegítése, melynek eredményeként a területen élők lakhatási körülményei
közelebb kerülnek a városi átlaghoz.
Megjelenhet a területen egy mobilizációs program, melynek célja hogy csökkentse, illetve
megszüntesse a szegregált területen élő hátrányos helyzetű családok koncentrációját.
Elősegítse, hogy a mobilizálható, költözni hajlandó családok integrált környezetbe, legalább
komfortos lakásokba költözzenek. Az önkéntes kötlözés segítésére külső anyagi támogatásra
van szüksége az önkormányzatnak, mert önkormányzati bérlakások építése a városi
költségvetést jelentősen megterhelné.
A fizikai környezet állapotának javítása azt is szükségessé teszi, hogy a közterületek is
megújuljanak. Az utak burkolatfelújítása, a hiányzó járdaszakaszok kiépítése és
akadálymentesítése szintén jelentős pénzügyi forrásokat igényel majd.
3.3.2. Képzési programok indítása a munkaerőpiaci beilleszkedés segítésére
A foglalkoztatás bővítése a szegregátumok felszámolásának, a szegregált területen élők
helyzetének javításához kapcsolódó egyik fontos kérdés. A beavatkozás célja a szegregált és
veszélyeztetett területen élők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, elsősorban
szakképzéssel és új munkahelyek teremtésével. Nem csak képzéseket és átképzéseket kell
indítani, hanem munkahely-teremtő, elhelyezkedést segítő programokat kell bevezetni. Ezek az
intézkedések a rendszeres és legális jövedelemforrás teremtésén túlmenően elősegítik az élet
más területein megvalósuló integrációt is. Így hosszú távon nem csak a lakosság, hanem a
terület helyzete is stabilizálhatóvá válhat.
A munkaerőpiacra történő visszavezetésnek egyik első lépése lehet a városrehabilitáció
folyamata során a munkanélküliek, illetve a szegregátumokban élők aktív bevonása.
A munkaerőpiaci integráció egyik jelentős gátja az alacsony képzettségi szint. A képzési
programok kialakításánál figyelembe kell venni a munkanélküliek, a szegregátumban és
környékén élők jelenlegi iskolázottsági színvonalát és tanulási potenciálját. Első lépésként meg
kell ismerni, hogy milyen tudásszinttel, munkatapasztalattal és tanulási kedvvel, érdeklődéssel
rendelkeznek a szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területén élők. Erre alapozva
célzott képzési tervet lehet felállítani, melynek eredményeként a munkaerő-piaci esélyek
jelentősen növelhetők.
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
4.1. Külső összefüggések
E fejezet célja annak bemutatása, hogy a stratégia hogyan illeszkedik a területfejlesztési
tervdokumentumokhoz, megyei és települési szintű fejlesztési dokumentumokhoz,
településrendezési eszközökhöz. Az elemzés célja az ITS céljainak illeszkedését megvizsgálni,
megkeresve a legalapvetőbb fejlesztési stratégiákkal, dokumentumokkal való kapcsolódási
pontokat.
Az Integrált Településfejlesztási Stratégia illeszkedik azon nemzeti szintű és az Európai Unió
egészében definiált fejlesztési dokumentum rendszerhez, melynek célja a nemzeti és uniós
szintű területi tervezés koherenciájának, az egyes területi szinteken megvalósuló beavatkozások
konzisztenciájának biztosítása. Célja továbbá, hogy a településeken megvalósuló beruházások
tervezetten, egy minimálisan középtávon (6-8 éven belül) értelmezett stratégiai gondolkodásba
ágyazottan valósuljanak meg, ezzel is biztosítva a településen lakók számára a minden
szempontból élhető és fenntartható élettér kialakítását.

Megalapozó vizsgálatok
Településfejlesztési koncepció
Településszerkezeti terv
Integrált Településfejlesztési
Stratégia

Helyi Építési Szabályzat
(Szabályozási terv)

Projektek

4. ábra: Az Integrált Településfejlesztési Stratégia helye a települési szintű fejlesztési és rendezési
eszközök rendszerében
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4.1.1. A stratégia illeszkedése az Európai Unió fejlesztéspolitikájához
Az „Európa 2020” az Európai Unió 10 évre szóló növekedési és foglalkoztatási stratégiája.
Célja az, hogy megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit az
Európai Unióban. A stratégiában szereplő célokat az egyes tagországok érvényesítik a 20142020-as programozási időszakra vonatkozó fejlesztési forráselosztásban, az uniós forrásokból
származó támogatások feltételeinek kidolgozásánál. Magyarországon a tematikus célok
beépültek a hazai programozási dokumentumokba, így az Operatív Programokba is
meghatározva, hogy a Magyarországon elérhető európai uniós források milyen jellegű
beavatkozásokat támogathatnak.
Nagymányok esetében a városi stratégiai célok elérésére tervezett beavatkozások döntően EUs támogatásokkal valósíthatók meg, ezért meghatározó jelentőségű áttekinteni, hogy e célok
megfelelnek-e az Európa 2020 tematikus céljainak.
A célok illeszkedésének bemutatásánál alátámasztásra került az, hogy a város stratégiai céljai
teljes mértékben összhangban állnak az általános uniós célokkal; sőt, egy-egy stratégiai cél több
tematikus cél megvalósulásához is hozzájárul. Ennek megfelelően a városban tervezett
beavatkozások uniós támogathatósága biztosított.
Európa2020 tematikus célok

ITS tematikus célok
T1:Vállalkozóbarát gazdasági
környezet fenntartása

 A KKV-k versenyképességének fokozása
 A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése

 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó
tanulásba – oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni
küzdelem
 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
T3: Hagyományőrzés, sport,
 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni
nemzetiségi kulturális örökség
küzdelem
védelme
 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó
tanulásba – oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
T4: Növekvő időskorú népesség
 A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni
ellátási
küzdelem
hátterének biztosítása, humán
 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó
közszolgáltatások fejlesztése
tanulásba – oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével
T5: Városias településkép
 Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
kialakítása, közösségi zöldfelületek
 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
minőségi fejlesztése
támogatása minden ágazatban
 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
T6: A városi közlekedési kapcsolatok
támogatása minden ágazatban
javítása
 A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása
T7: Energiahatékonysági
 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
beruházások előnyben részesítése
támogatása minden ágazatban
 Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
támogatása minden ágazatban
T8: A közműhálózat fejlesztése
 A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása
T2: A közművelődési és oktatási
infrastruktúra fejlesztése, a fiatalok
helyi identitásának erősítése

4.

táblázat: A stratégia illeszkedése az Európa2020 célkitűzéseihez
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Figyelemmel arra, hogy az ITS célrendszere egyértelműen kapcsolatba hozható az uniós szintű
kohéziós politikai tematikus célokkal, ezáltal illeszkedik a Magyarország Partnerségi
Megállapodás a 2014-2020-as fejlesztési időszakra című dokumentum céljaihoz, az operatív
programok céhrendszeréhez, illetve az általuk támogatni kívánt prioritásokhoz. Ennek
megfelelően kerültek a beavatkozások finanszírozási lehetőségei is meghatározásra.
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4.1.2. A stratégia illeszkedése az OFTK-hoz
A 2014 januárjában elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
négy hosszútávú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom
specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.
Az OFTK célja az ágazati és a területi tervek közötti összhang megteremtése, az egymástól
elkülönítetten működő, önálló ágazati stratégiákkal és programokkal szemben egységes keretbe
foglalja a nemzeti fejlesztési és a területfejlesztési koncepciókat.

T1:Vállalkozóbarát
gazdasági környezet
fenntartása
T2: A közművelődési
és oktatási
infrastruktúra
fejlesztése, a fiatalok
helyi identitásának
erősítése
T3: Hagyományőrzés,
sport, nemzetiségi
kulturális örökség
védelme
T4: Növekvő időskorú
népesség ellátási
hátterének biztosítása,
humán
közszolgáltatások
fejlesztése
T5: Városias
településkép
kialakítása, közösségi
zöldfelületek minőségi
fejlesztése
T6: A városi
közlekedési
kapcsolatok javítása
T7:
Energiahatékonysági
beruházások előnyben
részesítése
T8: A közműhálózat
fejlesztése

5.

táblázat: A stratégia illeszkedése az OFTK célkitűzéseihez
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Területi különbségek
csökkentése, térségi
felzárkóztatás és
Összekapcsolt
terek,elősegítése
az
gazdaságösztönzés
elérhetőség és a mobilitás
biztosítása

Kiemelkedő táji értékű térségek
fejlesztése

A vidéki térségek népességeltartó
erejének növelése

A többközpontú térszerkezetet
biztosító városhálózat

OFTK Területi célok
Stratégiai erőforrások megőrzése,
fenntartható használata,
környezetünk védelme
Az ország makroregionális
szerepének erősítése

Jó állam, szolgáltató állam és
biztonság

Értéktudatos és szolidáris,
öngondoskodó társadalom

ITS célok

Versenyképes, innovatív
gazdaság
Gyógyító Magyarország,
egészséges társadalom, egészségés sportgazdaság
Életképes vidék, egészséges
élelmiszertermelés és ellátás, az
élelmiszerfeldolgozóipar
Kreatív
tudástársadalom,
fejlesztése
piacképes készségek, K+F+I

OFTK Szakpolitikai célok
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4.1.3. A stratégia illeszkedése Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójához
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának első számú célja azt megalapozni, hogy a
jövőben – a 2014-20-as fejlesztési ciklus során és azt követően - a megye számára minél több
haszonnal járó forrás érkezzen Tolna megyébe. A megye gazdaságának erősödése a gazdasági
aktivitás és a tőkevonzó képesség erősödését, a termelési kapacitások és a piacok bővülését
jelenti. A termelés bővülése során növekszik a megye gazdaságában rendelkezésre álló tőke,
javul a megyében működő vállalkozások technológiai színvonala és új munkahelyek jönnek
létre. A megyei piac növekedése során bővül a helyi fogyasztás, egyre több turista érkezik Tolna
megyébe, továbbá egyre több és jobb szolgáltatás közül választhatnak a Tolna megyeiek.
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának átfogó céljai és az ITS céljai közötti
összefüggést a következő táblázat mutatja be:
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója
A megye
gazdasági
potenciáljának
növelése, a
vállalkozói
aktivitás erősítése

ITS célok

Társadalmi
megújulás

A vidékies térségek
gazdasági
szerepvállalásának
megerősítése és vonzó
vidéki élettér
megteremtése

T1:Vállalkozóbarát gazdasági környezet fenntartása
T2: A közművelődési és oktatási infrastruktúra
fejlesztése, a fiatalok helyi identitásának erősítése
T3: Hagyományőrzés, sport, nemzetiségi kulturális
örökség védelme
T4: Növekvő időskorú népesség ellátási hátterének
biztosítása, humán közszolgáltatások fejlesztése
T5: Városias településkép kialakítása, közösségi
zöldfelületek minőségi fejlesztése
T6: A városi közlekedési kapcsolatok javítása
T7: Energiahatékonysági
részesítése

beruházások

előnyben

T8: A közműhálózat fejlesztése

6.

táblázat: A stratégia illeszkedése Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója célkitűzéseihez
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4.1.4. A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióhoz
A településfejlesztési koncepcióban rögzített jövőkép értelmében Nagymányok egy olyan
kisváros, ahol a lakosság jólétét biztosító vállalkozások kedvező feltételeket találnak, fontos a
hagyományok ápolása, a települési környezet folyamatos megújítása, a fenntarthatóság
alapelveinek érvényesítése.
A város hosszú távú, sikeres fejlődésének alapja a munkahelyteremtés. A város vezetése arra
törekszik, hogy a gazdasági élet szereplőivel szorosan együttműködjön annak érdekében, hogy
a város lakossága biztosíthassa megélhetését.
Nagymányok hosszú távon kiegyensúlyozott és magas foglalkoztatással rendelkezik. A város
szoros együttműködést tart fenn a helyben működő kis és közepes vállalkozásokkal, hogy a
lehetőségekhez mérten kiszámítható környezetet tudjon biztosítani számukra.
A település vezetése fontosnak tartja a kulturális hagyományok ápolását, a hagyományos
településkép megőrzését, ugyanakkor erősíteni kívánja a megújulásra való képességet, az
innovatív termelési módok megtelepedését. Fontos a településközi együttműködések körében a
Bonyháddal való szoros kapcsolat, amely az élet számos területén megmutatkozik.
A település megújulása, a városközpont fejlesztésének igénye előrevetíti a fenntartható városi
környezet kialakításának lehetőségét. Az épített környezet rehabilitációjával a település
városias jellege erősödik, zöldfelületeinek növelésével egyre élhetőbbé válik. A településen
tapasztalható demográfiai folyamatok ismeretében az időskorú lakosság gondozására egyre
nagyobb figyelmet kell fordítani, hogy életkörülményeik javuljanak. A minőségi
közszolgáltatások, a magas színvonalú oktatás, a komfortos városi környezet mérsékli a város
népességvesztését.
Nagymányok Településfejlesztési Koncepció
átfogó céljai
Erős helyi
gazdaság

ITS célok

Környezeti és
gazdasági
fenntarthatóság

A városi
funkciók
erősítése

T1:Vállalkozóbarát gazdasági környezet fenntartása
T2: A közművelődési és oktatási infrastruktúra fejlesztése,
a fiatalok helyi identitásának erősítése
T3: Hagyományőrzés, sport, nemzetiségi kulturális
örökség védelme
T4: Növekvő időskorú népesség ellátási hátterének
biztosítása, humán közszolgáltatások fejlesztése
T5: Városias településkép kialakítása, közösségi
zöldfelületek minőségi fejlesztése
T6: A városi közlekedési kapcsolatok javítása
T7: Energiahatékonysági beruházások előnyben részesítése
T8: A közműhálózat fejlesztése

7.

táblázat: A stratégia illeszkedése Nagymányok Településfejlesztési Koncepciója célkitűzéseihez
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4.1.5. A stratégia illeszkedése a település rendezési eszközökhöz
Nagymányok hatályos településrendezési terve rögzíti, hogy a közigazgatási területének
jellemző használata és a településszerkezeti terv terület-felhasználási rendszerében tervezett
jelentősebb beavatkozások a következők:







gazdasági területek kialakítása, meglévők infrastrukturális fejlesztése,
az alulhasznosított, önkormányzati tulajdonú barnamezős területek – volt MÁV
készlettér, volt Brikett üzem – helyzetbe hozása, logisztikai illetve turisztikai célú
terület-felhasználás biztosítása,
bányák (kő-, szénbánya) területének ingatlan nyilvántartási és településrendezési tervi
összhangjának megteremtése,
lakóterület fejlesztése,
a hatályos terv szerinti fejlesztési területek felülvizsgálata, szükség szerinti
visszavonása.

A településrendezési terv a város által meghatározott fejlesztési irányokat segíti, a táji környezet
elvárásaival összhangban van, és a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott
elhatározásokon alapszik.
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4.2. Belső összefüggések
4.2.1. A célok logikai összefüggései
A stratégiában kitűzött célok a helyzetértékelésben azonosított problémák megoldására
irányulnak, valamint azt a potenciált kívánják fejleszteni, amellyel a helyzetértékelés alapján a
város rendelkezik.
A középtávú városi célok alapvetően szolgálják a tematikus célok megvalósulását, valamint a
tematikus célok is elősegítik az átfogó cél megvalósulását, és mindez a koncepcióban vázolt
stratégiai célok és legfőképpen a jövőképben vázolt állapotok elérését szolgálják. A tematikus
célok esetében az előzetes forráselemzések elsődlegesen az uniós forrásokra (ezen belül
kiemelten a TOP forrásra) építenek. Az erőforrások esetében tehát a város nagyságrendileg
olyan célokat tűzött maga elé, melyek feltételezik a további pályázati lehetőségek meglétét.

Erős helyi gazdaság

++

Környezeti és gazdasági fenntarthatóság

++

Városi funkciók erősítése

+

8.

+

++

+

táblázat: A középtávú városi célok egymásra gyakorolt hatása
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Városi funkciók erősítése

Erős helyi gazdaság

jelmagyarázat:
++ erős pozitív hatás
+ pozitív hatás
0 semleges hatás

Környezeti és gazdasági fenntarthatóság

A tervezett célok ebben a stratégiai időszakban is alapvetően illeszkednek egymáshoz, a városi
célok egymást építik, segítik. A kialakított stratégiai célrendszer funkcióvesztést nem
eredményez a városban.
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4.2.2. A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata

Átfogó városi célok

A célok elérését segítő
projektek
H1, H2, K1, K2, E1, E2, K3,
K4, K5,

A helyzetelemzésben beazonoított
problémák, adottságok
 az önkormányzati tulajdonban lévő
épületek túlnyomó része felújításra,
korszerűsítésre szorulna
 a város térségében több barnamezős
terület is található. (MÁV készlettér,
Brikettgyár, Ipari vasúti töltés)

Erős helyi gazdaság

 erősen
terület

vízeróziós

a

közigazgatási

 a vízfolyások illetve a domborzati
adottságok miatt gyakoriak a vízkárok

Környezeti és
fenntarthatóság

gazdasági

H8, E3, H9, H10, H11, H12,
H13, E4, H14, H15, E5, E6,
H16, H17, H18, H19, H20

 turisztikai adottságokból nem alakultak
ki vonzerők, így a település
idegenforgalmi potenciálja ma gyenge
 egyes táji értékekre – pincesorok,
halastavak – turisztikai szempontból
nem épít a város

H1, H2, AT1, H3, H4, H5, H6,
H7, AT2, AT3, AT4, AT5,
AT6, AT7, AT8, AT9, AT10,

 helyi utak, járdák állapota nem
megfelelő, hiányzik a összekötő út
menti kerékpár út
 a vízfolyások illetve a domborzati
adottságok miatt gyakoriak a vízkárok
 nincs egységes zöldterületi hálózat,
hiányzik a meghatározó közpark a
városban

Városi funkciók erősítése

 az önkormányzati tulajdonban lévő
épületek túlnyomó része felújításra,
korszerűsítésre szorulna
 a város lakosság száma folyamatosan
csökken
 a település népessége elöregedik

9.

táblázat: A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák kapcsolata
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4.2.3. A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra
gyakorolt hatásai
Nagymányok hosszú távon kiegyensúlyozott és magas foglalkoztatással rendelkezik, szoros
együttműködést tart fenn a helyben működő kis- és közepes vállalkozásokkal annak érdekében,
hogy a lehetőségekhez mérten kiszámítható környezetet tudjon biztosítani számukra. A
település vezetése fontosnak tartja a kulturális hagyományok ápolását, a hagyományos
településkép megőrzését, ugyanakkor erősíteni kívánja a megújulásra való képességet, az
innovatív termelési módok megtelepedését.
Nagymányok stratégiájának célrendszerét a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésére
irányuló szándék jellemzi. A fenntarthatóság általában horizontális szempontként jelenik a
célrendszerekben, ugyanakkor mint alapelvnek minden területen érvényesülnie szükséges. A
város lakosságának folyamatos csökkenése a minőségi, szerkezeti tényezőkben is
visszarendeződést eredményezhet, ezért a város elsőrangú feladata a fenntarthatósági tényezők
megszilárdítása és a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése.
A Megalapozó tanulmány, valamint az arra épülő Településfejlesztési Koncepció tartalmazza
a követendő stratégiai irányokat, melyek a célrendszer tervezése keretében figyelembe vételre
kerültek, így a célrendszer a helyzetelemzésben feltárt összefüggéseken nyugszik. A
célrendszer a négy fenntarthatósági szegmens, így a gazdaság, társadalom, természeti és épített
környezet fenntarthatósági tényezőinek meghatározására és azok fejlesztésére irányul.
A fenntarthatóság biztosítása érdekében a Stratégia kitért azokra a kormányzás terén szükséges
feltételekre is, amelyek révén biztosítható a célokat teljesítő projektek érdemi megvalósulása.
A célok meghatározása a fenntarthatósági területek és a célok közti kereszthatások következetes
számításba vételén alapult a Megalapozó tanulmányban.
A projektek elsődlegesen a célrendszerből kerültek levezetésre, a kereszthatások figyelembe
vétele alapján pedig lehetőség nyílt arra, hogy ez a struktúra úgy kerüljön átcsoportosításra
kulcsprojektek, hálózati projektek keretében, hogy a kereszthatások figyelembe vételével
ismert szinergiák érvényre jussanak. Ennek révén koncentráltabb és a megvalósíthatóság
szempontjából gyakorlatiasabb rendszer alakult ki, mely világosabban összefüggésbe hozható
az operatív programok rendszerével. A célrendszer teljességre törekvő kibontása következtében
a projektek számos nem beruházási jellegű elemet tartalmaznak, amelyek a társadalom, a
partnerség és a kormányzás keretében valósítandók meg.
A fenntartható fejlődés belső összefüggései miatt rendkívül fontos, hogy a kijelölt célok döntő
része megvalósuljon, s a folyamat a források nyújtotta lehetőségek kiaknázása mellett megtartsa
stratégiavezéreltségét. A társadalom rossz kilátásai miatt az egészséges és vonzó környezetre
kiemelt hangsúlyt kell fektetni, ez erősíti a város megtartó képességét és vonzerejét. Ez a
tényező elsősorban az egészség és minőségtudatos társadalmi rétegre hat, ők pedig egyúttal az
a réteg, akikre a tudásigényes gazdaságot építeni lehet.
A város problémáinak megoldása főként az innováció orinetált, kreatív tevékenységektől és
emberektől várható, ezért erre a társadalmi és gazdasági szegmensre külön figyelmet érdemes
fordítani.
A célok és azok alapján megfogalmazott projektek egymást támogató rendszert alkotnak. A
projektek egy része program jellegű, melyek csak egy része valósítható csak meg a stratégia
2022-ig tartó időhorizontján belül.
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
A kockázatkezelés elsődleges célja nem a kockázatok elkerülése, hanem a minél magasabb
kockázati tudatosság elérése. A kockázatok ismerete mellett fontos az aktív kontroll és a
szisztematikus megközelítés, hogy a stratégia végrehajtása a kijelölt céloknak megfelelően
zavartalanul történjen. A kockázatkezelés legfontosabb feladata a kockázatok lehetséges
hatásainak minimalizálása, illetve az üzleti és a közhasznú döntések eredményének
optimalizálása. A stratégia kockázatainak minimalizálása egyben megköveteli a folyamatos
monitoring munkát, ellenőrzést és visszacsatolást is.
A megvalósíthatóság kockázatainak elemzésénél először a főbb kockázatokat kell számba
venni azok valószínűsíthető bekövetkeztével és a városra gyakorolt hatásának mértékével. Ezek
után a rájuk adható válaszok felkutatása, majd ezek várható pozitív és negatív kimenetelét
szükséges elemezni. A táblázatos felsorolás segíti mindezek áttekintését. A célok
megvalósításához a fejlesztésekkel elért eredmények fenntartása különösen fontos. Az ezekhez
tartozó kockázatok külön kiemelésre kerültek.

Kockázati tényezők

Bekövetkezés
valószínűsége
(1-10)

Hatása

A kockázat kezelésének módja

(1-10)

Belső kockázati tényezők
Társadalom egyes csoportjai
közötti konszenzus hiánya a
település fejlesztési irányait illetően.
A lakosság érdektelenné válik a
település közös jövőképének,
fejlesztésének meghatározását és
megvalósítását illetően.
Megújuló közterületek nem
rendeltetésszerű használata.
Az egyes kulcsprojektek kidolgozása
során tervezett tevékenységekről
kiderül, hogy nem fedik a lakossági
igényeket.
Közterületek megújítása
elmarad a városban.
Az ITS-ben elvárt széleskörű
partnerség nem jön létre (konfliktus,
összeférhetetlenség, érdekellentét stb.
miatt).
Az önkormányzat likviditása
veszélybe kerül a fejlesztések
miatt.

A város jövőképének meghatározása és a fejlesztések is a
lakossággal való folyamatos egyeztetések során alakulnak
ki, a társadalmi igényekkel teljes konszenzusban kerülnek
kijelölésre a települési célok.
A város számos rendezvénnyel és programmal vonja be a
lakosságot a település mindennapjaiba. A helyi identitás
kialakítására és fenntartására nagy hangsúlyt fektet. Ez
leginkább soft tevekénységek keretében történik.
Társadalmi probléma, melyet a folyamatos
karbantartás és a figyelemfelkeltés tud csökkenteni
A lakosság bevonása, szükségletfelmérés a kulcsprojektek
tartalma kapcsán. A projektek egyes tartalmi elemeinek
megvalósítása csak abban az esetben történhet meg, ha
annak szükségessége alátámasztott a helyi igényekkel.
A város közterületeinek a leromlását eredményezheti, ami
a hosszabb távon a beruházások elmaradásához és a
gazdasági
versenyképessé csökkenéséhez is vezethet. Mindezt
gondos tervezéssel, megfelelő szakmai tartalommal
összeállított pályázatokkal ellensúlyozni lehet.

6

5

4

6

5

6

3

4

3

3

2

5

Az előkészítés során tisztázni kell a bevonni tervezett
szervezetek, csoportok körét, ill. megfelelő kommunikáció
szükséges az érintettek körében.

8

A fejlesztések egymásra épülésével mindez elkerülhető,
mivel a város csak a pénzügyi lehetőségeinek megfelelően
vállalja a beruházások önrészét. Ezen felül a beruházások
során
a város kiemelt figyelmet fordít a jövedelemtermelő
fejlesztések megvalósítására.

3

Külső kockázati tényezők
Az ITS kulcsprojektjeinek pályázatai
elutasításra kerülnek.
Változik a támogatási rendszer.

1

7

4

6

50

A bekövetkezés valószínűségét gondos tervezéssel,
megfelelő szakmai tartalommal összeállított pályázatokkal
ellensúlyozni lehet, továbbá szükség van a városvezetés
részéről a hathatós érdekérvényesítésre is.
A város fejlesztései során nem csupán a
támogatásokra épít, hanem a vállalkozásokkal való

Nagymányok Város Önkormányzata

Jogszabályi előírások nem teszik
lehetővé a projektek
megvalósítását.
Egymásra épülő projektek
esetében a kulcsprojektek
meghiúsulnak.
A projektek, illetve a Stratégia
által kitűzött célok, indikátorok nem,
vagy csak részben teljesülnek.
Országos szinten kedvezőtlen
gazdasági folyamatok indulnak el,
melyek a városra is negatívan hatnak.
A városok közötti versenyben való
lemaradás okozta munkahelyteremtés
elmaradása, illetve munkahelyek
megszűnésé, munkanélküliség
emelkedése.
Az egyes közszolgáltatások állami
támogatása csökken, a normatíva
rendszerből származó bevételei
csökkennek a városnak

Integrált Településfejlesztési Stratégia
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együttműködés széles skálájára is.
A város az egyes projektekre részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányt dolgoztat ki, amely tartalmaz alternatív
megoldásokat is.
Megfelelő ütemezés kialakítása a projektek
megvalósításában, tartalék projektek kijelölése,
folyamatos projektgenerálási, projektfejlesztési
feladatok ellátása.
Folyamatos monitoring tevekénység kialakítása,
tartalékprojektek kijelölése.
A város fejlődéséhez nem kizárólag a külső tényezőkre
épít. Helyette saját erősségeit igyekszik kihasználni, mely
függetleníteni tudja valamelyest az országos trendektől.
Hatékony városmarketing stratégia kialakítása, a
gazdasági élet szereplőivel való hatékony együttműködés,
igényeik minél szélesebb körű kiszolgálása a stabil KKV
szektor megteremtése érdekében.
Az energetikai korszerűsítések révén az üzemeltetési
költségek csökkennek, a gazdaságfejlesztési programok
hatásaként nő a település bevétele.

10. táblázat: Kockázatok és kezelésük módja
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési
önkormányzati tevékenységek

és

nem

beruházási

jellegű

A fejezet az integrált településfejlesztési stratégiában megjelölt fejlesztési célok elérését
támogatni hivatott, az önkormányzat által végzett tevekénységeket foglalja össze. A város ezt
jelentős mértékben támogathatja a megfelelő keretek biztosításával, továbbá rendeletalkotó
tevekénységének ilyen irányú gyakorlásával.
Az önkormányzatoknak az alábbi eszközrendszer áll rendelkezésükre a fenti célok elérése
érdekében:
 Fenntartható Akció Program (SEAP)
A jelen kor energiafelhasználásának döntő hányada a városi tevékenységekhez kötődik,
ezért az önkormányzatok meghatározó szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak
enyhítésében. Hazánkban ugyan a rendszerváltás óta eltelt időben jelentősen csökkent az
üvegházhatású gázok kibocsátása, ugyanakkor a globális éghajlatváltozás folyamata
tovább gyorsul, így településeink szerepe a folyamat mérséklésében nem kérdéses.
Az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége támogatja a helyi
önkormányzatokat a fenntartható energiapolitika megvalósításában. A Fenntartható
Energia Akcióprogram (SEAP) konkrét intézkedéseket tartalmaz, melyek keretében a helyi
önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és
a megújuló energiaforrások fokozott használatára az Európai Unió által 2020-ra kitűzött
CO2-kibocsátási célok elérése érdekében.
 Klímastratégia
Az ország kitettsége az éghajlatváltozás várható hatásai szempontjából jelentős. Bár a
klímaváltozás kiváltó okainak megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, a
várható negatív hatásokra helyi megoldások szükségesek, melyekre a települési szintű
klímastratégiák és programok adhatnak választ.
 Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP)
A fenntartható városi mobilitási terv az EU által meghatározott klímavédelmi és
energiahatékonysági célokat segíti. A városi mobilitási terv hozzáadott értéke a
költségmegtakarításban és a személyre szabott közlekedési megoldásokban érhető tetten.
Tervezése során mód van akár egyének, akár csoportok számára a multimodális, ajtótól
ajtóig történő közlekedési megoldások kidolgozására. Az integrált tervezési megközelítés
segíti a környezetbarát megoldások felé való átrendeződést.
 A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése
A jól működő városok felé elvárás, hogy az önkormányzatok az alapfeladatokon túl az
aktív és kulturált pihenéshez, kikapcsolódáshoz, művelődéshez kötődő szolgáltatásokat is
nyújtsanak, amelyek nemcsak a lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet
játszhatnak az új (gazdasági, szolgáltatási, innovációs) szolgáltatások és vállalkozások
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megtelepedésében is. E feladat magában foglalja a városi parkok és zöldterületek
karbantartását, a vendéglátás, művelődési intézmények eltérő, a lakossági, és turisztikai
igényekhez igazodó összehangolt fejlesztését is. Kiemelten fontos támogatni a szabadidő
értékes eltöltésével, a sporttal, az egészséges életmódra neveléssel összefüggő piaci és civil
kezdeményezéseket.
 Szabályozási tevékenységek, eszközök
Az önkormányzat alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek segítik a fejlesztési célok
elérését. Ide tartozhatnak:
- Szabályozási tevékenységek;
- A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés);
- Városmarketing célú tevékenységek és kapcsolódó stratégia elkészítése a
magánbefektetők bevonása, a kölcsönösen eredményes partneri együttműködések
kialakítása, továbbá a létesítmények kihasználtságának növelése érdekében. A
folyamatos kommunikáció hozzájárul, hogy a fejlesztési eredmények a társadalmi
szereplők körében széles körben ismertté váljanak, a város által tervezett programok
minél nagyobb vonzerővel bírjanak;
- Helyi adó- és építési illeték kedvezmények biztosítása a magántőke mobilizálása
érdekében;
- Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor;
- Ingatlangazdálkodási koncepció, melynek keretében a város felméri saját tulajdonú
ingatlanait, és számba veszi azok hasznosíthatóságát.
6.2. Az integrált településfejlesztési
kereteinek maghatározása

stratégia

megvalósítás a

szervezeti

Nagymányok város esetében elmondható, hogy a település mérete és anyagi terhelhetősége
okán a telelpülésfejlesztés területén dolgozók számát jelentősen növelni nem lehet, ezért a cél
olyan eszközök feltárása és alkalmazása, melyek a jelenlegi kapacitásokra építve javíthatnak a
hatékonyaságon és hozhatnak tartós eredményeket.
Nagymányok város önkormányzata SZMSZ-e alapján a képviselő testület 2 állandó bizottságot,
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot és a Szociális és Közművelődési Bizottságot működteti
3-3 fő tag (melyből 2-2 fő képviselő és 1-1 fő nem képviselő) és 2-2 fő külső tag részvételével.
A településfejlesztési és -rendezési tevékenységekkel összefüggő döntéselőkészítő feladtok a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe taroznak.
Az SZMSZ 5. számú függeléke alapján a Bizottság településfejlesztéshez kapcsolódó, azzal
összefüggő feladatai:
A Bizottságot kezdeményezési és javaslattételi jog illeti meg a következő tárgykörökben:


a jövőre vonatkozó pénzügyi, gazdasági tervek, költségvetési előirányzatok, továbbá az
önkormányzati gazdálkodást érintő előterjesztések (ideértve az adóztatási tevékenységet
is) gazdaságossági összetevőinek elemzése, valamint hitelfelvétel;



az önkormányzat pénzgazdálkodásának megszervezése, éves költségvetés összeállítása;
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önkormányzati tulajdon (vagyon) elidegenítése, ingatlanvagyon (s annak részeként
üresen álló lakások) értékesítése;

A Bizottság véleményezi az alábbi témakörökben készített előterjesztéseket


pénzügyi, gazdasági tervek, költségvetési előirányzatok, az önkormányzat
pénzgazdálkodása, továbbá az önkormányzati gazdálkodás gazdaságossági összetevőinek
elemzése, hitelfelvétel;



éves költségvetés és költségvetést érintő rendeletek összeállítása, majd a költségvetési (s
annak részeként az intézményi) előirányzatok felhasználása ill. teljesítése (költségvetési
beszámolók), az önkormányzat pénzgazdálkodásának megszervezése;

A Bizottság véleményezheti az alábbi témakörökben készített előterjesztéseket


önkormányzati tulajdon (vagyon) elidegenítése, önkormányzati vagyonrész
vállalkozásba történő bevitele, önkormányzati alapítvány létesítése-megszűnése –
továbbá önkormányzati intézmények alapításának, összevonásának ill. megszüntetésének
indokoltsága;



Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv rendelkezései
érvényesítésének, továbbá a belterületbe vonások megvalósítási ütemtervének
költségvetési kihatásai;

A Bizottság ellenőrzi:


pénzügyi, gazdasági tervek megvalósulását, költségvetési előirányzatok teljesítését,
önkormányzati gazdálkodás gazdaságossági összetevőinek alakulását, az önkormányzat
pénzgazdálkodásának megszervezését, éves költségvetés összeállítását, majd a
költségvetést érintő rendeletek végrehajtását (beleértve az intézményi előirányzatok
felhasználását), a költségvetési beszámolókat,



önkormányzati tulajdon (vagyon) elidegenítését, önkormányzati vagyonrész
vállalkozásba történő bevitelét, önkormányzati alapítvány létesítését megszűnését –
továbbá önkormányzati intézmények alapításának, összevonásának ill. megszüntetésének
indokoltságát;

Az önkormányzat az ITS megvalósítását program- és projektszinten is a Polgármesteri Hivatal
jelenlegi szervezeti rendszerére és a meglevő hatáskörökbe integrálva, azokra támaszkodva
kívánja biztosítani. Az önkormányzat településfejlesztési intézményei a korábbi időszak
tapasztalatai alapján alkalmasak az ITS-ben foglaltak megvalósítására.
Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet a város képviselőtestülete jelenti. Az
önkormányzat szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános irányvonalainak
meghatározása a képviselőtestület feladata.
Fontosabb feladataik:
- az ITS megvalósításának nyomonkövetése, az eredmények és hatások értékelése;
- az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak
meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése.
A város gazdaságfejlesztő, illetve befektetés-ösztönzési tevékenységének szervezéséért és
felügyeletéért egyrészről maga a Polgármester felel. Másrészről a tevékenységek ellátása az
általános helyettesi feladatokkal megbízott Alpolgármester feladat-, és a Hatósági-igazgatási
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Csoport, valamint a Pénzügyi Csoport felelősségi körében történik. A szervezeti megoldás
biztosítja a stratégiai tervezési és településrendezési tevékenységek összhangját.
Területfejlesztési és –rendezési feladatok tekintetében a Csoportok az alábbi feladatokat látják
el:
Hatósági-igazgatási Csoport feladatkörében:
Önkormányzati beruházási és fejlesztési feladatok:


közreműködik a beruházási, illetve a fejlesztési célok meghatározásában,



közreműködik az éves költségvetési és a távlati fejlesztési tervek előkészítésében,



közreműködik a város rövid- és hosszú távú fejlesztési programjának és az éves
költségvetésének előkészítésében,



biztosítja a költségvetési rendelet végrehajtását az önkormányzati fejlesztések és az
egyes önkormányzati intézmények felújítási feladatainak körében,



közreműködik az önkormányzati beruházások és felújítások előkészítésében és teljes
körű lebonyolításában,

Településrendezés, településfejlesztési feladatok:


koordinálja a helyi építészeti örökség feltárását, számbavételét,



együttműködik az építészeti értékek védelme érdekében a civil és társadalmi
szervezetekkel,



koordinálja a helyi építészeti értékek védetté nyilvánításának kezdeményezését,
megszüntetését,



koordinálja a településkép és a helyi építészeti értékek védelméről szóló helyi
rendeletek előkészítését,



koordinálja a településfejlesztési koncepcióról szóló helyi önkormányzati határozat
előkészítését,



döntésre előkészíti a területrendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatokat,



koordinálja a terület-felhasználás és az építés rendjét megállapító önkormányzati
határozatok és rendeletek előkészítését,



ellátja a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv elkészíttetésével
kapcsolatos feladatokat,



előzetesen és jóváhagyás előtt a helyi építési szabályzatot és a településrendezési
terveket véleményezeti a jogszabályokban meghatározott szervekkel és a
lakossággal,

Pénzügyi Csoport hatáskörében:
Önkormányzati beruházási és fejlesztési feladatok:


gondoskodik a fejlesztési és felújítási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások
vezetéséről, illetve a hatáskörébe tartozó gazdasági, beruházási statisztikai jelentések
elkészítéséről,

Pályázatokkal kapcsolatos feladatok:


ellátja a pályázati koordináció, pályázati figyelés feladatokat,
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tájékoztatást ad a megjelent pályázati felhívásokról, kiírásokról, a pályázatokkal
kapcsolatos felkészítő rendezvényekről,



közreműködik a pályázatokon való részvételre irányuló képviselő-testületi döntések
előkészítésében,



közreműködik a partnerségi együttműködési megállapodások, a pályázati
konzorcionális szerződések, a finanszírozó szervezetekkel kötendő támogatási
szerződések, a pénzeszköz átadására vonatkozó céltámogatási szerződések, a
projekttagok megbízási-, vállalkozási- és munkaszerződései előkészítésében,



közreműködik a döntéshozók pályázati tevékenységekről történő tájékoztatásában,



ellátja az önkormányzati részvétellel, vagy önrésszel végrehajtott pályázati projektek
esetében a projektértékelési és projektkövetési tevékenységet,



pályázatok pénzügyi lebonyolítása,

A település a projektszinten felmerülő speciális kapacitásokat - így a Főépítészi feladatok
ellátását is - külső szakértők bevonásával biztosítja.
6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről” meghatározza a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és
elfogadásának közös szabályait.
Nagymányok város önkormányzata a város térségi szerepköréhez igazodva végzi az ITS
készítése és végrehajtása során a térségi egyeztetéseket, amelyek biztosítják, hogy a város
stratégiai fejlesztési irányai és az ehhez illeszkedő fő beavatkozások összhangban legyenek a
térség főbb szereplőinek stratégiáival és projektjeivel. A város céljait a fentiek alapján is
szükséges összehangolni nemcsak középtávon, hanem hosszú távon is elsősorban a járás
településeinek céljaival.
A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének folyamatát Nagymányok
Város Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2017. (III.31.) számú rendelete szabályozza. A
rendelet a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján meghatározza a parnerek minimális
tájékoztatási formáit, ugyanakkor a település törekszik a települési rendeletben foglalt állandó
és eseti partnerek minél hatékonyabb megszólítására.
A város vezetése elsősorban a partnerségi fórum keretében, de különböző információs
csatornákon (közterületi hirdetőfelület, önkormányzati honlap, lakossági fórum,) keresztül ad
tájékoztatást az ITS készítéséről, illetve együttműködik velük a célok alakításában. Elsősorban
a térség településeit is érintő intézményhálózat fejlesztés és munkahelyteremtés kap prioritást
kiegészítve a kapcsolódó közszolgáltatásokkal, melyeket a város és térsége igénybe vesz.
A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során meghatarozó
szempont volt, hogy a település és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való
formálása csak a helyi közösség bevonásával, széleskörű elköteleződésével, helyi értékek és
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problémák feltárására alapozottan képzelhető el. A tervkészítés folyamatában a társadalmi
folyamatokban meghatarozó, vagy a stratégia megvalósításában kulcsszerepet betöltő
szervezetek és azok képviselői bevonásra kerülnek. Ezáltal a szervezetek tevékenységének
jövőbeni eredményeit és elképzeléseit már a tervezés során meg lehet határozni és a stratégiai
célok vagy a kulcsprojektek közé beépíteni.
6.4. Monitoring rendszer kialakítása
A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás
folyamatába, illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring
célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását és biztosítsa, hogy változó külső és
belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz.
A monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy
magába a stratégiába avatkozik be.
A stratégia monitoring feladatai, és az ezek végrehajtásához szükséges kapacitások
meghatározása nem függetleníthető az EU támogatások végrehajtásának nemzeti rendszerétől,
hiszen a stratégia végrehajtásához szükséges források igen jelentős része ezen a rendszeren
keresztül kerül felhasználásra.
A projekt szinteken vállalt célértékeket nagyobb célok mentén egyszerűsíteni és összegezni
kell, ennek figyelemmel kísérése a helyi városfejlesztési szereplők feladata. Az ITS
megvalósulását a képviselőtestület fogadja el, megvalósulását az önkormányzat belső
szervezeti egységein keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri. Rendszerbe épített módon a
stratégia felülvizsgálatára évi gyakorisággal kerül sor. Az indikátorok célértékeinek időarányos
teljesülését a képviselőtestület folyamatosan értékeli.
Az ITS keretében megfogalmazott és kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése, az
eredmények visszacsatolása, és az azokból levonható következtetések leszűrése érdekében van
szükség a monitoring rendszer kialakítására.
A monitoring rendszer működését két feladatra lehet lebontani:
1.) Megvalósulást mérő indikátor rendszer kidolgozása és az adatok időközi összegyűjtése
2.) ITS időszakos felülvizsgálata, a kitűzött célok megvalósulásának időközi értékelése
A stratégiában megfogalmazott célkitűzések teljesülése a fejlesztésekkel kapcsolatban
meghatározott monitoring mutatókkal, un. indikátorokkal válik mérhetővé.
Az alkalmazott indikátorok fajtái:


Hatásindikátorok: Ezen indikátorok az adott település sajátosságaihoz illeszkednek. Egy
középtávú célhoz – annak összetettsége függvényében – 1-2 db indikátor kapcsolódik.
Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye nem minden esetben
teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus célokhoz kapcsolódó
indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok természetükből
adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is.
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Eredményindikátorok: Ezeket az indikátorokat a tematikus célok eredményeinek
meghatározásához használjuk, ahol az operatív programok eredményindikátorait
célszerű alapul vanni. Az egyes operatív programok Egyedi Célkitűzéseket
fogalmaznak meg és ezen célkitűzésekhez kapcsolódnak az OP eredményindikátorai.



Kimeneti/output indikátorok: Az indikátorokat az integrált projektek méréséhez
használjuk. Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerülnek
meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során ezeket a mutatókat –
amennyiben ezek illeszkedtek a megvalósításra tervezet beavatkozások (projektek)
jellegéhez – a lehető legszélesebb körben célszerű beépíteni a monitoring mutatók közé.

Az eredményes megvalósítás érdekében szükség van az indikátorok éves vizsgálatára, melyre
az Éves monitoring jelentés összeállításának keretei között van mód. Az Éves monitoring
jelentés a célok megvalósulásának vizsgálatával és az esetleges szűk keresztmetszetek
feltárásán keresztül intézkedési javaslatok megfogalmazásával járul hozzá az ITS-ben rögzített
célok eléréséhez. A dokumentumban rögzített, a szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal
kapcsolatos javaslatok tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is.

Átfogó célok

Javasolt indikátor

Indikátor
típusa

Mértékegysége

Tervezett
változás

Gazdaságfejlesztés

A városba betelepült új vállalkozások száma

output

db

nő

Intézményfejlesztés

A lakosság elégedettségének javulása

hatás

%

nő

output

m2

nő

Tervezett
változás

Adatforrás

Mérés
gyakorisága

Élhetőbb települési környezet
Megújított közterületek nagysága
létrehozása

11. táblázat: Középtávú átfogó célok indikátorai

Tematikus célok

Javasolt indikátor

Indikátor
Mértékegysége
típusa

Gazdaság élénkítése, erősítése,
diverzifikálása a
foglalkoztatottság és
jövedelmezőség növelése
érdekében

Működőtőkebefektetések
növekedése

eredmény

%

nő

KSH

évente

Intézményi háttér, városi
szolgáltatások fejlesztése

Jobb társadalmi
szolgáltatásokban
(nevelés, oktatás,
egészségügy) részesülő
lakosság

eredmény

fő

nő

kérdőívezés

4-5 évente

Élhető és fenntartható települési
környezet

Primer
energiafelhasználás

eredmény

GWh

csökken

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

évente

12. táblázat: Tematikus célok indikátorai
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Javasolt indikátor
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Indikátor
Mértékegysége
típusa

Tervezett
változás

Adatforrás

Mérés
gyakorisága

Akcióterületi projektek
AT1 - Nagymányok
műemlékvédelmi
környezet rehabilitációja
Megújult vagy újonnan
AT2, AT3 - Új lakótelkek
kialakított zöldfelület nagysága
kialakítása

output

m2

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Bel- és csapadékvíz védelmi
létesítmények hossza

output

m

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Integrált városfejlesztési
stratégiákba bevont területek
lakossága

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

output

m2

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Városi területeken épített vagy
renovált köz- vagy
kereskedelmi épületek

output

m2

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Városi területeken létrehozott
vagy helyreállított nyitott terek

output

m2

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Városi területeken épített vagy
renovált ipari- vagy
kereskedelmi épületek

output

m2

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Az alapinfrastruktúrával
ellátott iparterületek kiterjedése

output

m2

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Megújuló energiahordozó
felhasználás

output

GJ/év

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

AT4 - Béke u - Hunyadi
u. közötti terület teljes
parkosítását
AT5 – Helyi piac
kialakítása Nagymányok
Városában
AT6 - Várfő utcai
Sportpálya épület és
környezetének felújítása
AT7 - A József A. u. 8/C
szám alatti ingatlan és
környezete felújítása, az
ingatlan kertjében
található korábbi atlétikai
pálya felújítása és
bővítése

AT8 - MÁV terület
önkormányzati tulajdonba Városi területeken létrehozott
vételével új városháza
vagy helyreállított nyitott terek
építése a
városközpontban
AT9 - Nagymányok
városközpont kialakítása
AT10 - Brikettgyári
területeken fejlesztés:
sportcentrum kialakítása
Kulcsprojektek
K1, K2 - Nagymányok
iparterület infrastruktúrafejlesztés
K3 – Volt brikettgyári
területek teljes
rekultivációja,
rehabilitálása
K4 – Nagymányok Város
Önkormányzata
tulajdonában lévő vasúti
pályaudvaron vasúti és
közúti logisztikai központ
kialakítása az ipari terület
és a bányák
kiszolgálására
K5 - Volt Brikettgyári
ingatlanok hasznosítása:
volt Irodaház
hasznosítása szálláshely
céljára, környezetének
helyreállítása, park
létesítése
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H1 – Nagymányok Petőfi
S. u. „falusi” szakaszának
teljes rekonstrukciója

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Bel- és csapadékvíz védelmi
létesítmények hossza

output

m

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Az üvegházhatású gázok
kibocsátása

output

t/év

csökken

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Energiahatékonyság növelése
révén megtakarított éves
elsődleges (primer)
energiahordozó mennyisége

output

GJ/év

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

H3 – Petőfi u. átmenő
úthoz való
becsatlakozásától a
helységnév-tábláig
történő felújítása tulajdonba kerülést
követően

Megújuló energiahordozó
bázisú villamosenergia
termelés

output

GWh/év

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Megújuló energiahordozó
felhasználás

output

GJ/év

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

H4 – Gyalogjárók
felújítása

Fejlesztéssel érintett
egészségügyi alapellátást
biztosító szolgálatok száma

output

db

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Jobb egészségügyi
szolgáltatásokban részesülő
lakosság

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Újonnan épített vagy felújított
rendelők, tanácsadók száma

output

db

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

A munkaerőpiaci integrációba
bevont hátrányos helyzetű
személyek száma

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Szervezetfejlesztési
tevékenyéggel érintett
intézmények száma

output

db

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Támogatott programokban
résztvevő tanulók száma

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Támogatott programokban
résztvevő gyerekek és fiatalok
(7-24 évesek) száma

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

H2 – Nagymányok Város
Önkormányzata
tulajdonában lévő
kőbányához és a tervezett
szénbányához („MázaDél”) vezető, települést
elkerülő út megépítése

H5 – Ady utcai védett
pincesor utcaképbe
illeszkedő útburkolattal
való ellátása (macskakő,
térburkoló) és
csapadékvíz-elvezetés
megoldása
H6 – József A. u.
felújítása
H7 – Béke u.
rekonstrukciója,
vízrendezése
H8 – Megújuló és
hasznosítható
geotermikus energiák
kiaknázási lehetőségeinek
keresése, hasznosítása
H9 – Egészségügyi
centrum kialakítása
H10 – Ivóvíz-minőség
javítása

A program elhagyását
követően a munkaerő-piacra
vagy munkaerő-piaci
programokba belépők száma
Egészségfejlesztő és
betegségmegelőző
programokban résztvevők
száma

H11 – Szennyvíz-hálózat
rekonstrukciója az
Újtelepen
H12 – 1. számú orvosi
rendelő felújítása,
akadálymentesítése
H13 – Közvilágítás
korszerűsítése
H14 – Iskolai konyha és
étterem felújítása (József
Attila utca 8/A-C)
H15 - Váraljai Őszikék
Szociális Intézmény,
Nagymányoki Szociális
Intézménye felújítása
(Dózsa György u. 28)
H16 – Arany J. u. 1. szám
alatti Nagymányoki
Pitypang Óvoda
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félemeletén található
szárny felújítása, teljes
épület hőszigetelése,
parkoló kialakítása
H17 – Bölcsőde
kialakítása
H18 – Táncsics u. 2. szám
alatti Nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
épületének
akadálymentesítése,
hőszigetelése,
fűtéskorszerűsítése,
nyílászáró-cseréje,
villamos-hálózat
korszerűsítése
H19 – Nagymányoki
Közművelődési Központ
épületei fűtéstechnikai és
rekonstrukciós
munkáinak az elvégzése,
a régi nyílászárók cseréje,
vizesblokk felújítása,
akadálymentesítés, az
épületek elektromos
hálózatának teljes
korszerűsítése
H20 – Városi Könyvtár
épületének felújítása
Egyéb projektek
E1 – Építő- és
Karbantartó Csoport új
telephelyének kialakítása
és gépparkfejlesztés,
rendelkezésre álló
eszközrendszer szüksége
szerinti bővítése
E2 – A Várfő utcában a
Völgység-patak felett, az
elbontásra került vasúti
híd helyén gyaloghíd
létesítése

A helyi társadalmi akciókba
bevonás érdekében elért
hátrányos helyzetű személyek
száma

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

Helyi társadalmi akciókban
résztvevők száma

output

fő

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

A fejlesztett intézmények
száma

output

db

nő

kedvezményezetti
adatszolgáltatás

projekt
zárásakor

E3 – Bartók B. u. 1/A.
szám alatti ingatlan
felújítása
E4 – Zöldhulladék
feldolgozás
E5 – Nagymányoki
Pitypang Óvoda korszerű
kültéri játékokkal való
felszerelése

13. táblázat: Megvalósulást szolgáló beavatkozások, projektek indikátorai
(Akcióterületi projektek, Kulcsprojektek, Hálózatos projektek, Egyéb projektek)
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