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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
1.1.1. Borsodnádasd probléma- és értéktérképe, SWOT analízise
1.1.1.1. Problématérkép
Kategória
Demográfia
Gazdaság
Zöldfelület
Épített környezet
Közlekedés
Környezet

Szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Megnevezés
Szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület
Szegregátumon kívüli telepi lakókörnyezet
Szolgáltatások hiánya
Leromlott állapotú zöldfelület
Barnamezős terület
Kihasználatlan épületállomány
Burkolatlan út
Leromlott autóbusz-megállóhely
Tömegmozgásos folyamatok
Szennyvíz-elvezetés hiányából adódó problémák
Épületek vizesedése

1. ábra: Borsodnádasd problématérképe

Forrás: saját készítés
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1.1.1.2. Értéktérkép
Kategória
Demográfia
Intézményrendszer

Gazdaság
Zöldfelület

Épített környezet
Közlekedés

Szám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Megnevezés
Rendezett lakókörnyezet
Egészségügyi és szociális intézmények
Oktatási intézmények
Új polgármesteri hivatal
Meglévő szolgáltatások
Működő termelő jellegű vállalkozások
Gondozott park, zöldfelület
Alsó- és Felső-tó
Mátéhegyi Ökopark
Műemléki vagy helyi védettségű épület, lakókörnyezet
Molnárkalács-ház
Megfelelően felszerelt autóbusz megálló
Kerékpárút

2. ábra: Borsodnádasd értéktérképe

Forrás: saját készítés
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1.1.1.3 SWOT analízis

Erősségek

Gyengeségek

Demográfia
 Férfi többlet az aktív korosztályban
 Csökkenő és elöregedő népesség
 Növekvő születésszám
 Rossz képzettségi és jövedelmi helyzet
 Csökkenő migrációs nyomás
 Alacsony foglalkoztatottság
Települési közösség
 Település ipari múltja identitásjavító  Nagy kiterjedésű szegregátumok jelenléte
tényező
 Molnárkalács Fesztivál
 Roma Önkormányzat működése
 Erős civil szervezeti háttér
Intézményrendszer
 Alapfokú
köznevelés
jó  Csökkenő diáklétszám
infrastrukturális helyzete
 Magas a hátrányos és halmozottan
 Komplex
egészségügyi
ellátás
hátrányos helyzetűek aránya
jelenléte
 Szociális ellátórendszerek leterheltsége
 Szociális
alapellátás
jó
infrastrukturális ellátottsága
 Szerteágazó kulturális élet
Gazdaság
 Termelő
jellegű
vállalkozások  Diverzifikálatlan gazdasági szerkezet
átlagnál magasabb aránya
 Hátrányos ingatlanpiaci viszonyok
 Kizárólagos belföldi tulajdonlás
 Országos,
illetve
nemzetközi
ismertségű vállalatok
 Szerteágazó szolgáltatási tevékenység
 PLES Zrt. K+F tevékenysége
Önkormányzati gazdálkodás
 Pozitív költségvetési egyenleg
 Közhatalmi bevételek csökkenő szerepe
 Közfoglalkoztatás fenntartása
 Forgalomképes vagyon hiánya
Táj és természet
 Erdőgazdálkodásra kedvező éghajlati  Alacsony éves napfénytartam
adottságok
 Hűvös éghajlat
Zöldfelületek
 Jelentős
kiterjedésű,
komplex  Felhagyott ingatlanok gondozatlansága
zöldfelületi rendszer
 Városközpont zöldfelületeinek leromlott
 Állóvizek jelenléte
állapota
Épített környezet
 Mikrotérségi szintű funkcionális  Alulhasznosított
területek
jelentős
ellátottság
kiterjedése
 Tájba illő építkezés, egységes  Felhagyott építmények amortizációja
településkép
 Védett és védendő épületek és
utcakép
Közlekedés
 Kerékpáros közlekedés városon belüli  Hátrányos közlekedésföldrajzi helyzet
magas részesedése
 Önkormányzati utak állapota több helyen
 Kiterjedt
autóbusz-hálózati
nem kielégítő
kapcsolatok
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Közművek
 Kiváló minőségű ivóvíz szolgáltatás
 Hiányosan kiépített szennyvízelvezetés
 Megújuló energiahordozókra való  Vízelvezető árkok állapota sok helyen
áttérésben jelentős előrelépések
leromlott
Környezetvédelem
 Kedvező levegőminőség
 Természeti viszonyokból következő
 Jól működő hulladékgazdálkodási
jelentős lefolyási intenzitás
rendszer, hulladékudvar megléte
 Felszíni vizek elszennyeződése
 Kedvező mikroklimatikus adottságok
 Magas talajvízállás miatt lakóingatlanok
vizesedése
 Szelektív
hulladékgyűjtés
alacsony
szinten kiépített
 Jelentős vizuális környezetterhelés
 Alábányászásból
és
természeti
viszonyokból eredő tömegmozgásos
folyamatok

Lehetőségek

Veszélyek

Demográfia
 Szociális
jellegű
szolgáltatások  Alacsony képzettség miatt vállalkozói
megtelepedése
betelepülések elmaradnak
 Termelő jellegű vállalkozások számára  Életminőség romlása miatt elvándorlás
potenciális munkaerőpiac
növekszik
Települési közösség
 Települési identitás turizmusban való  Forráshiány miatt civil szervezetek
kiaknázása
lehetőségei ellehetetlenülnek
 Térségi és megyei civil kapcsolatok  Kulturális
események
iránti
erősítése
érdektelenség bevételcsökkentő szerepe
 Vállalati szektor helyi viszonyokhoz
való jobb alkalmazkodása
Intézményrendszer
 Mikrotérségi hatókör erősítése az  Kapacitásbővülés
elmaradása
intézményi szektorban
akadályozza
az
ellátórendszer
 Intézményrendszer
működési
működőképességét
hatékonyságát javító beruházások
 Oktatási intézmények működésének
demográfiai
okok
miatti
ellehetetlenülése
Gazdaság
 Keleti nyitás politikájában való aktív  Jobb adottságokkal rendelkező közeli
részvétel a befektetések ide vonzására
települések tőkeelszívó hatása
 Turizmus jelenlétének erősítése
 Jobb turisztikai adottságú települések
 Térségi szolgáltató jelleg erősítése
elvonzó hatása
 Szolgáltatások más, jobb adottságú
városokba települnek
Önkormányzati gazdálkodás
 Beruházási
kiadások
fokozatos  Feladatellátás
nem
fenntartható
növelése
változása
fokozza
a
települési
 Önkormányzati
területek
gazdálkodás külső érzékenységét
gazdaságfejlesztési célú hasznosítása
 Bevételi források külső hatások miatti
elapadása
Táj és természet
 Megújuló
energiaforrások
jobb  Gazdasági tevékenységek bővülése
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Lehetőségek
kihasználása
 Tájjellegű agrárgazdálkodás erősítése

Veszélyek
rontja a természeti adottságokat
 Globális klímaváltozás negatív hatásai
rontják a termelékenységet
Zöldfelületek
 Globális
klímaváltozásra
való  Zöldfelületek amortizációja
felkészülés elősegítése
 Globális klímaváltozás negatív hatásai
 Környezettudatosság
javulása
a
miatt zöldfelületek állapota romlik
lakosság és a befektetők körében
 Rekreációs lehetőségek javítása
Épített környezet
 Beépítésre kijelölt területek befektetők  Építészeti beavatkozások révén épített
általi fejlesztése
környezet értéke csökken
 Építészeti értékek városmarketingben  Amortizálódott területek befektetéseket
történő kihasználása
taszító hatása miatt további degradáció
Közlekedés
 25-ös számú főút fejlesztése
 Árnyékhelyzet
miatt
befektetők
 Közösségi
közlekedésben
és
elfordulnak a várostól
intermodális kapcsolatokban rejlő  Átmenő forgalom erősödése miatt
lehetőségek kihasználása
tranzitútvonalak környezetében romló
 Kerékpáros
hálózati
kapcsolatok
ingatlanpiaci viszonyok
erősítése
Közművek
 Energiahatékonyság
javításával  Közműhálózat
fejlesztésének
önkormányzati kiadások beruházások
elmaradása környezeti problémákhoz
felé való eltolódása
vezethet
 Javuló közműszolgáltatások révén jobb  Energiaforrások
geostratégiai
befektetői környezet
pozícióinak kedvezőtlen változása
Környezetvédelem
 Környezetvédelmi
iparba
való  Globális
klímaváltozás
negatív
befektetés
hatásaira való felkészülés elmaradása
 Környezettudatosság javítása lakossági,  Vizuálisan terhelt területek rontják a
intézményi és befektetői szinten
befektetői légkört
egyaránt
 Barnamezős
területek
befektetői
hasznosítása

1.1.2. Borsodnádasd 15 éves jövőképe

A stratégia jövőképe 15-20 éves időtávlatban, a 2030-as évekre vetíti előre a város fejlődési
irányát. Egy olyan hosszú távú víziót jelent, amely vázlatosan képet ad arról, hogy
Borsodnádasd jelenlegi helyzete és az itt élők elképzelése, értékrendje alapján milyen
település fog hosszú távon kialakulni. Ez a város jelenkori állapotából és a meghatározott
rövid- és középtávú fejlesztési tervekből következik, amelyek elősegítik a jövőkép elérését.
Demográfiai helyzet:
 2030-ra 3000 fő körül kívánjuk stabilizálni a település népességét, az elvándorlás
minimális mértékűre csökken
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A 2030-as évekre az idősek lakónépességen belüli részesedése a jelenlegi 25%-ról
28%-ra, a fiataloké pedig 18% fölé fog emelkedni, az aktív korú lakónépesség
rovására. Ez jelentős többletterhelést ró majd a szociális ellátórendszerek
működtetésére, hiszen a jelenleginél kevesebb aktív egyénnek kell a mainál több
inaktív eltartását biztosítania.
 A cigányság részesedése a jelenlegi 11%-ról a 2031. évben esedékes népszámlálásra
15% fölé fog emelkedni, ami további terhelést fog jelenteni a szociális
szolgáltatások ellátása terén.
 2030-ra a 25 éven felüliek körében a felsőfokú végzettségűek aránya a jelenlegi
7,6%-ról 10% fölé fog emelkedni, illetve minden felsőfokú végzettségű személynek
képes lesz munkalehetőséget biztosítani a város.
Intézményrendszer állapota:
 A város demográfiai viszonyainak megváltozása kapcsán jelenleginél is
kitüntetettebb figyelem hárul majd a szociális és egészségügyi szolgáltatások
meglétére és minőségére. Kiépülnek a digitális és házi jelzőrendszeres
szolgáltatások.
 A 2030-as évek elejére minden intézményi szolgáltatás digitalizálásra kerül,
beleértve az oktatási, igazgatási és egészségügyi szolgáltatásokat is. Az okos város
szolgáltatások révén hatékonyabbá válik majd a város működése, a közigazgatási
szolgáltatások működtetése a jelenleginél gazdaságosabbá válik, megszűnnek az
adminisztrációs terhelések.
 A köznevelési intézmények kihasználtsági mutatói hosszú távon is állandósulnak, az
óvodába beíratott gyermekek száma 9 0 fő körül fog ingadozni, az általános
iskolába járóké 230-250 fő között.
Gazdasági helyzet:
 Borsodnádasd jelenlegi alulértékelt pozíciójából a 2030-as évek elejére megfelelően
pozícionált várossá válik, az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma a jelenlegi
28-ról 30 fölé emelkedik, ezzel versenytársaihoz képest jelentős előnyre tesz szert. A
térségi pozíciója megkérdőjelezhetetlenné válik.
 A meglévő termelő jellegű vállalkozások megtartása mellett két újabb KKV indul el
a városban és nyereséges módon gazdálkodik 2030-ra.
 Borsodnádasd a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a térség állattenyésztési
központja lesz, az élelmiszer-ipari feldolgozó tevékenység teljes vertikumának
jelenlétével.
 A város a térség turisztikai szolgáltató központjává válik, legalább 3 féle turisztikai
termék jelenlétével, amely legalább 3 napos itt tartózkodást képes lesz biztosítani.
 A lakásállomány változása tekintetében 2030-ra el kívánjuk érni, hogy évente
legalább 1 lakás épüljön a városban, a régiek pedig fokozatos megújuláson essenek
át.
Közlekedés helyzete:
 2030-ig a teljes belső úthálózat korszerű aszfalt vagy beton burkolatot kap, a
külterületi utak legalább 10%-a lesz burkolt
 A 25-ös főút új nyomvonalra kerül, mely a települést elkerüli, így a közlekedés
zavaró hatásaitól mentesül a város
 A városon belüli közlekedésben a kerékpározás részesedése 30% fölé fog nőni,
általánosan elterjedtek lesznek az alternatív közlekedési szokások.
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Ez utóbbi következménye, hogy a 2030-as évekre a közlekedésben részt vevők
legalább 50%-a valamilyen közösségi szolgáltatást (telekocsi, autóbusz) vesz majd
igénybe.
Települési természeti és épített környezet:
 2030-ra a település minden, jelenleg elhanyagolt, de közösségi szinten hasznosítható
zöldfelületét meg kívánjuk újítani és funkcióval megtölteni. A városközpont
zöldfelületi rendszerének megújítása után a lemezgyári városrész zöldfelületeinek
közösségi és rekreációs szintű rekonstrukciója is megvalósul.
 Az épített környezet tekintetében a telepi jellegű lakókörnyezetben élők száma 2030ra megfeleződik, a meglévő 4 szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület
közül kettő konszolidált állapotba kerül. Az intézményi épületek teljes egészében, a
tömblakások legalább 70%-ban energiahatékonysági korszerűsítésen esnek át a
következő 15 évben. A magántulajdonú. átlagosnál rosszabb állapotú lakóingatlanok
legalább 30%-ában valósulnak rekonstrukciós munkálatok
 A barnamezős területek megújítása elkezdődik, megtörténik a volt pénzverde új
funkcióval való megtöltése, a meddőhányók területének környezeti rekonstrukciója,
illetve a volt lemezgyár területének legalább 25%-a hasznosulni fog a 2030-as évek
elejére.

1.1.3. A stratégia átfogó céljai

1.1.3.2. A foglalkoztatottság szintjének növelése a gazdasági versenyképesség javítása
érdekében
A város rossz gazdasági pozíciójának főbb okai között említhető a munkaképes korú
lakosság elvándorlása, a helyben élő aktív korú népesség rossz képzettségi helyzete,
valamint a fekvésből következő alacsony tőkevonzó képesség. Mindezek együttesen azt
eredményezik, hogy Borsodnádasdon az átlagnál lényegesen alacsonyabb a
foglalkoztatottság szintje. A város gazdasági teljesítőképességének javításához szükséges a
megváltozott külső feltételekhez való igazodás. Az önkormányzat kiemelt jelentőségűnek
tartja a gazdasági versenyképesség javításában a digitális szolgáltatások bevezetését, az ipar
4.0 megoldások elterjedésének ösztönzését. Ugyancsak kívánatosnak tartja a munkavállalók
képzettségi szintjének emelését, a tudásalapú társadalom megteremtése irányába tett
lépéseket. Mindemellett az önkormányzatnak fontos célja a versenyszférában elhelyezkedni
nem tudó munkavállalók felkarolása a közmunkaprogram fenntartásával. A képzettség
növelése ugyanakkor e téren is fontos, ami lehetőséget teremtene a közcélú munkavégzés
minőségi fejlődéséhez, a szellemi közfoglalkoztatásban való aktívabb részvételhez. Az
önkormányzat növelni kívánja a település termelő jellegű tevékenységeit oly módon, hogy az
az alacsonyabb képzettségűeknek is hosszabb távú munkalehetőséget adjon.
Indikátor Újonnan létrehozott munkahelyek száma
Leírás
A 2018.01.01-ei állapothoz képest újonnan létrehozott munkahelyek száma
összesen
Érték
150
Céldátum 2024.12.31
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1.1.3.3. Borsodnádasd élhetőségének javítása a közösségi és fizikai infrastruktúra fejlesztése
révén
Egy település környezete vonalas, hálózati jellegű és pontszerű elemek együtteséből,
összefüggő rendszeréből áll. A környezet elemeinek állapota befolyásolja a településen élők
életminőségét. Az önkormányzat tudatos a város pozitív energiáira építő városmarketing
tevékenységet kíván folytatni, a leromlott környezeti állapot ugyanakkor nem segíti a
település élhetővé tételét. A város környezeti minőségét meghatározza többek között: a
település energiagazdálkodása, a települési természeti és épített környezet állapota. Fontos
emellett az épített infrastruktúra (pontszerű és vonalas jellegű) állapota, mivel a leromlott
hálózati elemek rontják a település imázsát, közvetve negatív hatással vannak Borsodnádasd
demográfiai és gazdasági viszonyaira. Az önkormányzat célja, hogy a tervezett fejlesztések
révén a XXI. század követelményeihez igazodjon a város környezeti állapota, és egy minden
tekintetben környezettudatos város alakuljon ki.
A település belső identitását több tényező is meghatározza, így a város történelmi fejlődés
során kialakult két központú szerkezete,a lemezgyár és a környékbeli bányák működésének
múltbeli emlékei, a lakókörnyezetet körülvevő erdős, hegyvidéki természeti környezet,
valamint a társadalmat évszázadok óta jellemző nemzetiségi együttélés. Mindezek különkülön is, valamint együtt a település jelenlegi életét, valamint jövőbeli lehetőségeit pozitívan
képesek befolyásolni. Borsodnádasd Város Önkormányzata a jövőben az eddigieknél is
nagyobb mértékben kíván támaszkodni a település belső identitásból származó pozitív
energiáira. Ehhez az önkormányzat a következő 7 évben tudatos városmarketing
tevékenységet kíván folytatni. Ennek részeként olyan fejlesztési tevékenységeket kíván
meghatározni, amely a múlt hagyományaira épít, illetve amelyek erősítik a városban élő
közösségek együttműködését.
Indikátor Újonnan létrehozott közösségi terek átlagos használati intenzitása
Leírás
A városban a stratégia megvalósítási ideje alatt létrehozott új közösségi terek
szolgáltatásait 1 nap alatt átlagában aktívan használók száma (fő/nap).
Érték
70
Céldátum 2024.12.31
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1.1.4. A Stratégia tematikus céljai

1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Leírás

Borsodnádasd Város Önkormányzata a város gazdasági teljesítőképességének
javításához fontosnak tartja az alábbiak megvalósítását:
 város gazdaságának modern kor követelményeihez való igazítását
 új gazdasági tevékenységek meghonosítását
 munkaerőpiacon megjelenő aktív korúak felkészültségét és
képzettségét a munkaerő-piaci követelményekhez való igazítását
 Helyi termékek gyártásának, előállításának támogatását, új
innovációk, know-how-k megjelenését
Részcélok
Intézkedések
Sorszám
1.1.
Új gazdasági szervezetek megtelepedésének 1.1.1
Feldolgozóipari elősegítése
tevékenységek
Meglévő
gazdasági
szereplők 1.1.2
fejlesztése
versenyképességének javítása
1.2. Agrár- és Természetközeli gazdálkodás feltételeinek 1.2.1
élelmiszergazda elősegítése
ság fejlesztése
Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és 1.2.2
piacra vitelének elősegítése
1.3.
Humán Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének 1.3.1
erőforrás
javítása
fejlesztése
Szociális
téren
hátrányban
lévők 1.3.2
munkavállalást elősegítő érzékenyítése
Indikátorok
megnevezése
Fejlesztett vállalkozások száma összesen
leírás
A Stratégia megvalósítási ideje alatt támogatásban
részesülő meglévő és újonnan létrehozott vállalkozások
száma összesen
mértékegység
db
tervezett célérték
8
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
megnevezése
Helyben megtermelt élelmiszer termékek eladásából
származó nettő árbevétel éves átlagos változása
leírás
A helyben megtermelt agrár- és élelmiszeripari, helyi
terméknek minősülő termékek eladásából származó éves
árbevétel éves átlagos változása a 2018-2024 közötti
időszak átlagában
mértékegység
%/év
tervezett célérték
2,5
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
megnevezése
Munkavállalást érintő fejlesztésben résztvevő személyek
száma összesen
leírás
Azon helyben élők száma, akik képzésben vagy
munkavállalást
érintő
egyéb
foglalkozásban,
érzékenyítésben részt vettek
mértékegység
fő
tervezett célérték
250
Tevékenységek

15

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

célérték
dátuma

STRATÉGIA

elérésének 2024.12.31

2. Turizmus integrált fejlesztése
Leírás

Borsodnádasd Város Önkormányzata felismerte a turizmus kiemelkedő
jelentőségét, így e téren is jelentős előrelépés várható, s a város a térség
idegenforgalmi központjává válhat. Ennek kapcsán mind a termékkínálat,
mind az attrakciók, mind pedig az idegenforgalmat kiszolgáló szolgáltatások
minőségi és mennyiségi fejlesztése egyaránt, integrált szemléletben szükséges.
Az önkormányzat középtávú célja a térségbeli települések összefogásával
desztináció menedzsment szervezet létrehozása, vagy csatlakozás már meglévő
TDM szervezethez.
Részcélok
Intézkedések
Sorszám
2.1. Turisztikai Szálláshely-szolgáltatás bővítése
2.1.1
szolgáltatáskínál Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának 2.1.2
at javítása
fejlesztése
2.2.
Integrált Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása 2.2.1
turisztikai
Légópincék turisztikai célú fejlesztése
2.2.2
termékfejlesztés Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése
2.2.3
Természetjáró turizmus integrált szemléletű 2.2.4
fejlesztése
Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése
2.2.5
megnevezése
A település szálláshelyein realizált vendégéjszakák száma
leírás
A városban meglévő és újonnan létrehozott szálláshelyeken
a vendégéjszakák száma évente
mértékegység
éjszaka
tervezett célérték
2000
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
megnevezése
Újonnan létrehozott turisztikai attrakciók látogatási
intenzitása
leírás
A városban a stratégia megvalósítási ideje alatt újonnan
létrehozott turisztikai attrakciók látogatószámának éves
átlaga
mértékegység
fő/év
tervezett célérték
1350
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
Tevékenységek
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3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Leírás
Tevékenységek

Az önkormányzat célja olyan virtuális és fizikai közösségi terek létrehozása,
amelyek hozzájárulnak.
 a településen belüli szociális segítségnyújtás javításához
 a település zöldfelületi karakterének megújulásához
 a modern szolgáltatási struktúra megteremtéséhez
a lakosság, közérzetének, egészségi állapotának, életminőségének javításához
Részcélok
Intézkedések
Sorszám
3.1. Közösségi Humán szolgáltatások fejlesztése
3.1.1
szolgáltatások Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások 3.1.2
fejlesztése
fejlesztése
Senior korosztály lakhatási feltételeinek javítása 3.1.3
Praxisközösség létrehozása
3.1.4
Közfoglalkoztatás feltételrendszerének javítása
3.1.5
3.2. Közösségi Városközpont
zöldfelületi
rendszerének 3.2.1
infrastruktúra
megújítása
fejlesztése
Népkert közösségi célú fejlesztése
3.2.2

Temetők fejlesztése
3.2.3
Helyi identitásra építő kulturális örökség 3.2.4
fenntartása
Piactér területének fejlesztése
3.2.5
Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását 3.2.6
célzó fejlesztése
megnevezése
Létrehozott új közösségi szolgáltatások átlagos használati
intenzitása
leírás
A stratégia megvalósítása során újonnan létrehozott
közösségi szolgáltatásokat 1 évben használók átlagos száma
mértékegység
fő/év
tervezett célérték
675
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
megnevezése
Jobb közösségi infrastruktúrával közvetlenül érintett
lakosság
leírás
Azon lakók száma, akik az újonnan létrehozott közösségi
terektől 3 km/h sebességgel mérve legfeljebb 10 perc
távolságra laknak
mértékegység
fő
tervezett célérték
2200
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
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4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Leírás
Tevékenységek

Borsodnádasd Város Önkormányzata számára kiemelt jelentőségű a települési
környezet pontszerű és vonalak infrastrukturális életminőség javítását célzó
megújítása. Ugyancsak ide tartozik a város környezeti minőségének javítása, a
környezetterhelések megszüntetése, valamint a település belső közlekedési
szerkezetének a rekonstrukciója és a környezettudatosság követelményeihez való
igazítása.
Részcélok
Tevékenységek
Sorszám
4.1. Borsodnádasd Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
4.1.1
környezetbiztonság Szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése
4.1.2
ának javítása
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek 4.1.3
rekonstrukciója
Építésföldtani problémák orvoslása
4.1.4
Hálózatra termelő napelempark kialakítása

4.1.5

Önkormányzati épületek energiahatékonyságot 4.1.6
célzó felújítása
4.2.
Város Városközpont
közlekedési
rendszerének 4.2.1
közlekedési
fejlesztése
rendszerének
Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása
4.2.2
fejlesztése
Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
4.2.3
25-ös számú főút áteresztő képességének 4.2.4
javítása
Önkormányzati utak felújítása
4.2.5
megnevezése
Jobb környezeti feltételekben részesülő lakosság
leírás
Azon lakók száma, akik a környezetbiztonsági
beruházásokban közvetlenül érintettek
mértékegység
fő
tervezett célérték
2300
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
megnevezése
Fenntartható közlekedési módokat választók száma
leírás
A városon belüli közlekedés esetén a fenntartható
(gyalogos, kerékpáros) közlekedési módokat választók napi
átlagos száma az 1 km-t meghaladó utazások esetében
mértékegység
fő/nap
tervezett célérték
300
célérték
elérésének 2024.12.31
dátuma
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1.1.5. A Stratégia városrészi céljai

Városrész
neve
Városrész
általános
célja

Történelmi városközpont
A városrész közösségi potenciáljának és környezeti állapotának
javítása

Tevékenységek

Kapcsolódó
részcélok
1.2 Agrár- és
élelmiszergazda
ság fejlesztése
2.2.
Integrált
turisztikai
termékfejlesztés
3.1 Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése

Kapcsolódó intézkedések

Sorszám

4.2.
Város
közlekedési
rendszerének
fejlesztése

Városközpont közlekedési rendszerének 4.2.1
fejlesztése
Kerékpáros
közlekedés
feltételeinek 4.2.3
javítása
25-ös számú főút áteresztő képességének 4.2.4
javítása

Természetközeli gazdálkodás feltételeinek 1.2.1
elősegítése
Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése

2.2.6

Köznevelési
és
gyermekvédelmi 3.1.2
szolgáltatások fejlesztése
Közfoglalkoztatás
feltételrendszerének 3.1.5
javítása
3.2 Közösségi Városközpont zöldfelületi rendszerének 3.2.1
infrastruktúra
megújítása
fejlesztése
Piactér területének fejlesztése
3.2.5
4.1.
Önkormányzati
épületek 4.1.6
Borsodnádasd
energiahatékonyságot célzó felújítása
környezetbizton
ságának javítása
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neve
Városrész
általános
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Lemezgyári városrész
Városrész gazdaságélénkítő funkcióbővítése

Tevékenységek

Kapcsolódó
részcélok
2.1. Turisztikai
szolgáltatáskínál
at javítása
2.2.
Integrált
turisztikai
termékfejlesztés

Kapcsolódó intézkedések

Szálláshely-szolgáltatás bővítése
Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának
fejlesztése
Óbükk látogató- és élményközpont
létrehozása
Légópincék turisztikai célú fejlesztése
Volt tiszti kaszinó turisztikai célú
fejlesztése
3.2. Közösségi Népkert közösségi célú fejlesztése
infrastruktúra
Leromlott
lakókörnyezet
élhetőség
fejlesztése
javítását célzó fejlesztése
4.1
Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
Borsodnádasd
Szennyvízelvezetés
rendszerének
környezetbizton kiépítése
ságának javítása

Sorszám
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3.2.2
3.2.6
4.1.1
4.1.2
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1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések
bemutatása

1.2.1. Az átfogó és a tematikus célok közötti összefüggés

3. ábra: az átfogó és a tematikus célok közötti kapcsolat bemutatása

A
foglalkoztatottság
szintjének növelése a
gazdasági
versenyképesség javítása
érdekében

Borsodnádasd
gazdasági
pozíciójának
javítása

Turizmus
integrált
fejlesztése

Borsodnádasd
élhetőségének javítása a
közösségi
és
fizikai
infrastruktúra fejlesztése
révén

A
város
közösségi
potenciáljának
erősítése

Település fizikai
környezeti
infrastruktúrájának
fejlesztése

és

Forrás: saját készítés
1.2.2. A városrészi és a tematikus célok közötti összefüggés
4. ábra: a tematikus és a városrészi célok közötti kapcsolat bemutatása

Borsodnádasd
gazdasági
pozíciójának
javítása

Turizmus
integrált
fejlesztése

Történelmi városközpont: városrész
közösségi potenciáljának és környezeti
állapotának javítása

A
város
közösségi
potenciáljának
erősítése

Település fizikai
környezeti
infrastruktúrájának
fejlesztése

és

Lemezgyári városrész: városrész
gazdaságélénkítő funkcióbővítése

Forrás: saját készítés
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás
indoklásával
2.1.1. Az akcióterületek kijelölése

A város következő, 5-7 éves, középtávú fejlesztési ciklusában megvalósítandó fejlesztései
területileg három akcióterület kijelölését indokolják. Az 1. számú akcióterület a történelmi
városközpontban, annak központi részén került kialakításra. A 2. és 3. számú akcióterület a
lemezgyári városrészben került kijelölésre. A 2. számú akcióterületen funkcióbővítő, a 3.
számú akcióterületen szociális városrehabilitáció valósul meg. Mindhárom akcióterület
ugyanakkor szegregált területet is érint, részben benyúlik azokba, így elősegíti az adott
szegregátumok szociális rehabilitációját is.
5. ábra: Borsodnádasd akcióterületeinek áttekintő térképe

Forrás: saját készítés
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2.1.2 Az 1. számú akcióterület jellemzése

6. ábra: Az 1. akcióterület térbeli elhelyezkedése és az itt tervezett intézkedések

Forrás: saját készítés. Jelmagyarázat: 2.2.6: Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése, 3.1.2: Mesekert Óvoda
bővítése, 3.1.3: Bölcsőde kialakítása, 3.1.5: A mindennapos testnevelés lehetőségeinek bővítése, 3.2.1:
Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása, 3.2.5: Piactér területének fejlesztése, 4.1.6: Önkormányzati
épületek energiahatékonyságot célzó felújítása, 4.2.1: Városközpont közlekedési rendszerének fejlesztése

Tervezett intézkedések:
Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése
Kódszám
2.2.6
Tematikus cél
2. Turizmus integrált fejlesztése
Részcél
2.2. Integrált turisztikai termékfejlesztés
Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Kódszám
3.1.2
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Részcél
3.1. Közösségi szolgáltatások fejlesztése

23

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

STRATÉGIA

Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
Kódszám
3.2.1
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Részcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Piactér területének fejlesztése
Kódszám
3.2.5
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Részcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó felújítása
Kódszám
4.1.6
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Részcél
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
Városközpont közlekedési rendszerének fejlesztése
Kódszám
4.2.1
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Részcél
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése

Az akcióterületet érintő, nem akcióterületi fejlesztések:
Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és piacra vitelének elősegítése
Kódszám
1.2.2
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.2 Agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése
Indoklás
A piactér területének fejlesztésével lehetőség nyílik a városban
megtermelt helyi termékek eladására és népszerűsítésére.
Természetjáró turizmus integrált szemléletű fejlesztése
Kódszám
2.2.4
Tematikus cél
2. Turizmus integrált fejlesztése
Alcél
2.2. Integrált turisztikai termékfejlesztés
Indoklás
A város helyi védelem alatt lévő értékeinek turisztikai
integrációja elősegíti a városközpont használati intenzitásának
növekedését, a Jegyzői Házban kialakított új Helytörténeti
Múzeum látogatószámának emelkedését.
Humán szolgáltatások fejlesztése
Kódszám
3.1.1
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.1. Közösségi szolgáltatások fejlesztése
Indoklás
Az intézkedéssel az 1. akcióterületen lévő Szociális
Alapszolgáltatási központ működési környezete javul, így a
városközpont
szolgáltatási
tevékenységének
minőségét
alapvetően befolyásolja.
Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása
Kódszám
3.2.4
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
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Indoklás

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Indoklás

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Indoklás

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Indoklás

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Indoklás
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A „zöld város” projekt keretében a városközpontban megvalósuló
rendezvénytér alkalmas lesz a városi nagyrendezvények, így a
kulturális identitásra építő Molnárkalács Fesztivál egyes
programjainak megtartására. Ezáltal növekszik a projekt által
létrehozott zöld- és közösségi felületek és terek kihasználtsága.
Szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése
4.1.2
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
Az 1. akcióterülethez tartozó Akácfa, Kővágó utcákban a
szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése szükséges.
Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
4.1.3
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
A „zöld város” projekt keretében a városközpont érintett
területein, a műszaki kiviteli terveknek megfelelően kerül sor a
vízelvezető rendszerek rekonstrukciójára. A vízelvezető
árokrendszer korszerűsítése szükséges az 1. akcióterülethez
tartozó Rákóczi Ferenc, Akácfa és Kővágó utcákban.
Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
4.2.3
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
Az 1. akcióterületet, így a városközpontot keresztülszeli a volt
iparvasút nyomvonalán kialakított kerékpárút. A városközponton
átvezető szakasza több részletben kerül felújításra, használata és
népszerűsítése a „zöld város” projekthez kapcsolódik, mivel
javítja a városközpont zöldfelületeinek környezeti értékét.
Önkormányzati utak felújítása
4.2.5
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
Az 1. akcióterületen lévő önkormányzati utak közül felújításra
vár az Akácfa és a Kővágó utcák.
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2.1.3. A 2. számú akcióterület jellemzése

Forrás: saját készítés. Jelmagyarázat: 2.1.1: Szálláshely-szolgáltatás bővítése, 2.1.2: Vallási turizmus
szolgáltatáskínálatának fejlesztése, 2.2.1: Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása, 2.2.2: Légópincék
turisztikai célú fejlesztése, 2.2.3: Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése, 3.2.2: Népkert közösségi célú
fejlesztése

Az akcióterületen végrehajtandó intézkedések:

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Kódszám
Tematikus cél
Alcél

Szálláshely-szolgáltatás bővítése
2.1.1
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.1. Turisztikai szolgáltatáskínálat javítása
Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának fejlesztése
2.1.2
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.1. Turisztikai szolgáltatáskínálat javítása
Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása
2.2.1
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.2 Integrált turisztikai termékfejlesztés
Légópincék turisztikai célú fejlesztése
2.2.2
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.2 Integrált turisztikai termékfejlesztés
Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése
2.2.3
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.2 Integrált turisztikai termékfejlesztés
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Kódszám
Tematikus cél
Alcél
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Népkert közösségi célú fejlesztése
3.2.2
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése

Az akcióterületet érintő, nem akcióterületi jellegű fejlesztések
Természetjáró turizmus integrált szemléletű fejlesztése
Kódszám
2.2.4
Tematikus cél
2. Turizmus integrált fejlesztése
Alcél
2.2. Integrált turisztikai termékfejlesztés
Indoklás
A város helyi védelem alatt lévő értékeinek turisztikai integrációja
elősegíti a Lemezgyártelepi városrészben lévő közösségi felületek
használati intenzitásának növekedését, a volt Petőfi Művelődési
házban kialakított látogató- és élményközpont látogatószámának
emelkedését.
Szennyvíz-elvezetés rendszerének kiépítése
Kódszám
4.1.2
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Alcél
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
Indoklás
A 2. akcióterületen a Kölcsey Ferenc utcában szükség van a
szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítésére.
Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
Kódszám
4.1.3
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Alcél
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
Indoklás
A 2. akcióterületen a Kölcsey Ferenc utca mentén szükséges a
csapadékvíz-elvezető árok rendbetétele.
Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása
Kódszám
4.2.2
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Alcél
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
Indoklás
Az ITS megvalósítási időszakában megújulna több, lemezgyári
városrész melletti járda, ezek közül a Köztársaság utca és a Kölcsey
Ferenc utca melletti járda felújítása érinti a 2. akcióterületet
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2.1.4. A 3. akcióterület jellemzése

Forrás: saját készítés. Jelmagyarázat: 3.2.6: Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó fejlesztése

Az akcióterületen végrehajtandó intézkedések
Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó fejlesztése
Kódszám
3.2.6
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése

Az akcióterületet érintő, nem akcióterületi fejlesztések
Szociális téren hátrányban lévők munkavállalást elősegítő érzékenyítése
Kódszám
1.3.2
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.3. Humán erőforrás fejlesztése
Indoklás
Az intézkedés kiemelten segíteni kívánja a szegregált
élethelyzetben lévők munkaerő-piaci kilátásait.
Temetők fejlesztése
Kódszám
3.2.3
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Indoklás
A Balatoni utcai temetőben új ravatalozó építése tervezett, ez, és a
hozzá kapcsolódó területrendezés az akcióterület határán valósulna
meg,
így
közvetlen
hatással
lesz
a
településrész
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Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Indoklás

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Indoklás

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Indoklás
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környezetminőségére.
Szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése
4.1.2
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
A szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése az egész várost
érinti. Különösen fontos lenne a Felső-tó feletti utcákban a hálózat
kiépítése, amely érinti az 1. akcióterület területét is. A Felső-tó
vízrendszerébe ma tisztítatlanul folyik bele az itt lévő ingatlanok
szennyvize, ami jelentős gátat jelent a tó rekreációs
hasznosításában
Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
4.1.3
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
Az akcióterületen belül szükséges a Balatoni, Barátság és Kölcsey
Ferenc
utcákban
a
csapadékvíz-elvezető
árokrendszer
kapacitásbővítő fejlesztése.
Önkormányzati utak felújítása
4.2.5
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
Az akcióterületen belül szükséges lenne a Kölcsey Ferenc utca és a
Barátság utca új aszfaltburkolattal történő ellátása.
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2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő
fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a
fejlesztések ütemezése

2.2.1. Az 1. akcióterület fejlesztései

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

Intézkedések

Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése
2.2.6
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.2. Integrált turisztikai termékfejlesztés
541
Egykori Jegyzői Ház, mint alulhasznosított önkormányzati
épületmegújítása, funkcióval való megtöltése, épület-felújítás,
átalakítás, eszközbeszerzés. A beavatkozás a TOP-2.1.2-15-BO12016-00010 azonosítószámú pályázatban valósul meg. Az
intézkedés célja, hogy a jelenleg a volt igazgatói lakban a
Lemezgyártelepi városrész Táncsics-telepén lévő, nehezen
megközelíthető helytörténeti gyűjtemény a város központjában
találjon új otthonra. A gyűjtemény ezáltal egy funkciójában
megújult területre kerül, megközelíthetősége egyszerűbb lesz, így
látogatottsága is várhatóan növekedni fog. A „zöld város projekt”
keretén belül az épület megújulása mellett a tárlat modern
látványelemekkel történő kiegészítésével együtt járó berendezése is
megvalósul. A projekt lezárása után a gyűjtemény fenntartása és
továbbfejlesztése indokolt, éves rendezvénynaptár és marketingterv
készítése, meghirdetett programok lebonyolításával új érdeklődők
megszólítása,
valamint
elsősorban
iskolásoknak
és
gyermekcsoportoknak szóló múzeumpedagógiai programok
kidolgozása is szükséges.
Alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi önkormányzati
tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása gazdaságélénkítési
céllal:
 kereskedelmi és / vagy szolgáltató terek kialakítása és az
épület alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés.

Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Kódszám
3.1.2
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.1. Közösségi szolgáltatások fejlesztése
Helyrajzi szám
535
Leírás
Az intézkedésben az alábbi részcélok megvalósítása szerepel:
3.1.2/a: Mesekert Óvoda bővítése:
A projektben a Mesekert Óvoda épületének bővítésével 42 új
férőhelyet kíván létrehozni az önkormányzat, ehhez szükséges két
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új csoportszoba és kiszolgáló egységek kialakítása. Az új
épületrészben teakonyha, óvodavezetői szoba, sószoba, egy belső
játszó udvar, és fedett terasz is kialakításra kerül. A projekt során
megújuló energiaforrás is megépítésre kerül: napelem. A
beavatkozás a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00031 azonosítószámú
pályázatban valósul meg.
3.1.2/b: Bölcsőde kialakítása:
Problémát jelent, hogy a településen jelenleg a megfelelő bölcsődei
szolgáltatás nincs biztosítva. A bölcsődei szolgáltatást az
önkormányzat középtávon, 1, legfeljebb 2 db maximum 10 fős
kiscsoporttal kívánja beindítani, melynek helyszíne az óvodát és
iskolát is magában foglaló, kiemelten oktatási céllal hasznosított
területen lenne. A bölcsődei szolgáltatások kialakításánál tekintettel
kell lenni a következőkre.
 Világosan különüljenek el a bölcsőde, óvodai és általános
iskolai funkciók.
 A bölcsődei szolgáltatások minden érintett számára
akadálymentesen igénybe vehetők legyenek, így
rendelkezzen akadálymentes bejárattal, mellékhelyiséggel,
stb.
 A bölcsődei gondozó személyzet számára külön tartózkodó
helyiség kialakítása szükséges.
 Fedett fektető terasz kialakításával biztosítani kell a
gyermekek szabadban történő altatását.

Intézkedések

3.1.2/c: Mindennapos testnevelés lehetőségeinek bővítése:
A borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola jelenleg egy
tornateremmel működik. Az iskola kb. 240 fő diáklétszámmal
működik, összesen 13 osztállyal. Az alapfokú köznevelési
intézményekben 2013. szeptember 1-je óta felmenő rendszerben
vezették be a mindennapos testnevelést. Ez azt jelenti, hogy az
iskola esetében minden nap 13, egy héten 65 testnevelésórát kell
megtartani, amire a jelenlegi kapacitás szűkösnek bizonyul. Az
intézmény jelenleg állami fenntartásban, a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerületi Központja
kezelésében van. Az iskolai fejlesztési elképzelések között
elsőszámú prioritásként szerepel a testmozgás lehetőségeinek
bővítése. Ezen belül az intézmény vezetése fontosnak tartja a
szabadtéri sportolási lehetőségek kialakítását, szabadtéri sportpark
létrehozását, különböző sporteszközök telepítésével.
3.1.2/a: Mesekert Óvoda bővítése:
Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
 bővítés, átalakítás, felújítás
 új
férőhelyek
kialakítása
vagy
új
telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése
 udvar, játszóudvar felújítása
 szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése,
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kialakítása
Eszközbeszerzés, beleértve:
 a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai
berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló),
eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök)
beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan
 az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték
nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését
3.1.2/b: Bölcsőde kialakítása:
A beavatkozás során az alábbi intézkedések fognak történni:
 új
férőhelyek
kialakítása
vagy
új
telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése
 új építés, ingatlankiváltás
 udvar,
játszóudvar
felújítása
és
létesítése
(pl.:
kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése,
javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése)
 szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése,
kialakítása
 a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai
berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló),
eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök)
beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan
 informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték
nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése
 a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése
 megújuló energiaforrások alkalmazása
3.1.2/c: Mindennapos testnevelés lehetőségeinek bővítése:
A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének
biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések
 kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása
 a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint
közösségi terek kialakítása, felújítása.
Az intézmények udvarának (iskolaudvarának) akadálymentes
felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való
bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök,
udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás;
zöldterület-fejlesztés,- növelés).
Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának
biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése.
Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
Kódszám
3.2.1
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Helyrajzi szám
531, 535, 538/1, 538/2, 543, 544, 546/2, 547/2, 1597, 1602
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Az 1. számú akcióterület területén a zöldfelületek rekonstrukciója
valósul meg. A Borsodnádasd város által kijelölt általános
fejlesztési irányok és átfogó elvek közül prioritást élveznek a
települési környezet javítását, a helyi gazdaság és szolgáltatások,
valamint a környezetvédelmet szolgáló (ún. zöld) fejlesztések. A
tervezett beruházás során alulhasznosított vagy használaton kívüli
önkormányzati terek, épületek, zöldfelületek fejlesztését,
átalakítását tervezi az önkormányzat. Az intézkedés részei a
következők.
 Városi játszótér (központi, nagyobb volumenű komplexum)
kialakítása a sportterületen. Továbbá, a sportterületen
kültéri fitness és futópálya, műfüves focipálya, többrétegű
vörössalakos teniszpálya és gyakorló fal kialakítása.
 Növényállomány
rekonstrukciója,
új
zöldfelületek
kialakítása, zaj- és porvédelem biztosítása. Gyomirtás,
beteg fák eltávolítása.
 Felhagyott, használaton kívüli aknák, oszlopok, betonalap
maradványok bontása, zavaró árkok fedése.
 Komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött
zöldhulladék hasznosítására, a későbbi parkosítás,
virágosítás kiszolgálására.
 Utcabútorok: padok, kandeláberek, hulladékgyűjtők,
információs táblák, kerékpártárolók beszerzése. Sportterület
rendeltetésszerű
használatához
szükséges
eszközbeszerzések (kültéri fitness, futó-, foci- és
teniszpályához).
 A sportterület kiszolgálására sportöltöző kialakítása,
szertárral, kiszolgáló helyiségekkel.
 Belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények
rekonstrukciója.
 Járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros
közlekedésre
alkalmas
nagyműtárgyak
felújítása,
kialakítása. Meglévő gyalogos zónák, terek, sétálóutcák,
forgalomcsillapított közlekedési övezetek megújítása
 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése főként a piactéren, és
sportterületen.
A beavatkozás a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú
pályázatban valósul meg.
Növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület
növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként
gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák
Városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő
fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése
A csapadékvíz közvetlen hasznosítása a fejlesztésre kerülő
zöldterületen, önfenntartó- képességének fokozása érdekében.
A zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények,
műtárgyak elbontása és a degradált felületek rekultivációja
Teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics,
murva, mulcs-borítású, stb.) sétautak nyomvonal rekonstrukciója,
felújítása (murva, stabilizált zúzottkő vagy mulcsborítással, egyéb
vízáteresztő burkolatokkal), teljes rétegrendjében vízáteresztő
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burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem vízáteresztő burkolat
cseréje vagy kiváltása céljából, burkolatjavítás
A terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés
(környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése stb.).

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

Intézkedések

Piactér területének fejlesztése
3.2.5
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
668/5
A piactér területének beépítése, nyitott és zárt árusító helyek,
üzlethelyiségek kialakítása, kapcsolódó parkolók, üzemeltetés
szükséges építményei, eszközbeszerzés, parkosítás, közművek
kiépítése, a piactér és a kapcsolódó területek revitalizációja. A
beavatkozás a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú
pályázatban valósul meg.
Helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac,
vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és
az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés.

Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó felújítása
Kódszám
4.1.6
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Alcél
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
Helyrajzi szám
535
Leírás
4.1.6/a: Központi konyha épületének felújítása:
Az intézkedésen belül a központi konyha épületének energetikai
célú felújítása valósul meg. Az ennek keretében történő
tevékenységek:
 a homlokzat és padlásfödémek zártcellás hőszigetelő
anyaggal történő hőszigetelése, illetve a pincefödém
kőzetgyapottal történő hőszigetelése;
 a jelenlegi tetőhéjazat azbeszttartalmú palafedés, ezért az
azbesztmentesítést meg kell valósítani.
 külső nyílászárók cseréje;
 napelemes rendszer telepítése az épület tetejére.
 világítás korszerűsítés
A beavatkozás a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00036 azonosítószámú
pályázatban valósul meg.
Intézkedések
4.1.6/a: Központi konyha épületének felújítása:
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek
energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, 7/2006
(V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. §
(5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott
„hazai vagy uniós pályázati forrás” felhasználása esetében
alkalmazandó követelményeknek megfelelően a külső
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határoló szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket
vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos
szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy
korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív
hővédelmének javításával.
Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése
céljából:
 napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai
szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó
elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez
illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek
(pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső
csatlakozáshoz
elengedhetetlenül
szükséges
hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei;
megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök.
Városközpont közlekedési rendszerének fejlesztése
Kódszám
4.2.1
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Alcél
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
Helyrajzi szám
529, 536, 547/1, 668/5
Leírás
A „zöld város projekt” részeként megújul a városközpont
közlekedési rendszere, amely tartalmazza az alábbiakat:
 Fejlesztéssel érintett terület és épületek megújítása kapcsán
a jogszabály alapján kötelező parkolóhelyek kialakítása.
 Piacterülethez kapcsolódó ingyenesen használható parkolók
kialakítása.
 1 db elektromos töltőállomás kialakítása.
A beavatkozás a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00010 azonosítószámú
pályázatban valósul meg
Intézkedések
Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő terület és épület
megújítása kapcsán – függetlenül a hasznosítás jellegétől –
megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján kötelezően
előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti parkolóhelyek,
amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával,
átalakításával történik.
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2.2.2. A 2. akcióterület fejlesztései

Szálláshely-szolgáltatás bővítése
Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

Intézkedések

2.1.1
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.1. Turisztikai szolgáltatáskínálat javítása
1183/1
2.1.1/a: Ifjúsági szálló kialakítása:
A Petőfi tér nyugati oldalán álló leromlott állapotú és
alulhasznosított épület leromlott állapotban van. Az önkormányzat a
tervei szerint ifjúsági szállót alakítana ki az épületben, amelyre,
elrendezése és elhelyezkedése révén, alkalmas lenne. Az ifjúsági
szálláshely kialakításával erdei iskolai táborok lebonyolítására is
lehetőség nyílna. Az erdei iskolai szolgáltatásokat az elkészülő
Óbükk látogató- és élményközpont tevékenységeivel összhangban
kívánjuk bevezetni, illetve alkalmazni. Ugyancsak az erdei iskolai
tevékenységeket erősítené a város szép természeti környezete, az
erdei kirándulási lehetőségek, valamint ezek fejlesztési igényei is.
2.1.1/a: Ifjúsági szálló kialakítása:
 Új kereskedelmi szálláshelyek létesítése
 Szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység
 Épületek energiahatékony működését javító beruházások
 Kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges
információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli
és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver
és/vagy hardware beszerzés, beruházás
 Szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység
támogatása
 Akadálymentesítés

Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának fejlesztése
Kódszám
2.1.2
Tematikus cél
2. Turizmus integrált fejlesztése
Alcél
2.1. Turisztikai szolgáltatáskínálat javítása
Helyrajzi szám
1190/6
Leírás
Borsodnádasd Lemezgyári városrészében található lemezgyári
római katolikus templom a gyári munkások adakozásából épült fel.
Mellette a pártállami időkig szalézi rendház működött, melynek
épülete jelenleg nagyrészt kihasználatlanul áll. A római katolikus
egyházközség elképzelései alapján az épületet a vallási turizmus
szolgálatába állítanák. Az épület egy részében olcsó kategóriájú,
zarándokjellegű szálláshely kialakítása a cél, amely alkalmas lenne
hitéleti alkalmak, hittan táborok lebonyolítására. Nagy közösségi
terme vallási és egyéb célú rendezvények befogadására is alkalmas.
Emellett zarándokszállásként is szolgálhatna, hiszen a településtől
kis távolságra található pl. a bélháromkúti ciszterci apátság,
amelynek szolgáltatásait jól kiegészíthetné a városban működő
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szálláshely. Az épület másik részében a város vallási életéről,
kiemelten a lemezgyári munkásos szakrális tevékenységeit, a volt
szalézi rendház működését.
 A turistafogadás feltételeinek létrehozása, fejlesztése,
vendégfogadó terek kialakítása.
 Az örökséghelyszín eredeti funkciójának bemutatását,
illetve az élményszerű látogatás feltételeit biztosító
interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések,
élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív
bemutatási formák.
 Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése
(parkosítás, többnyelvű információs táblák, pihenőhelyek,
kiszolgáló utak, földfelszíni gépjárműparkolók, az
attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének
kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok
átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz
szükséges infrastrukturális fejlesztések).
 Zarándokszálláshely kialakítása, fejlesztése.
 A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló
energiaforrások felhasználása.
 Szociális blokk kialakítása.
 Épületekhez
kötött
műtárgyak,
épülettartozékok,
díszítőelemek restaurálása.
 Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a
fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan.
Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása
2.2.1
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.2 Integrált turisztikai termékfejlesztés
1034/4, 1034/6, 1191, 1183/2, 1031, 1033, 1033/2, 1033/3
Meglévő önkormányzati épület (a jelenleg használaton kívüli Petőfi
Művelődési Ház) átalakításával több funkciós, modern
technológiával felszerelt ökoturisztikai látogató- és élményközpont
kialakítását tervezzük. A látogató- és élményközpont a természeti
ritkaságokban gazdag Óbükk geológiai, földtani és természeti
értékeit, érdekességeit mutatná be interaktív, digitális technikákkal.
A 3D technológiával rendelkező moziban unikális módon valósul
meg az ismeretszerzés: virtuális utazás keretében, föld alatt,
felszínen és levegőben. A hang- és látványtechnika is a
legmodernebb formában épülne ki. A programok között szerepelne:
a napjainkban feltárt rejtélyes labirintusrendszer bemutatását
szolgáló virtuális időutazás térben és időben, amely a lemezgyári
temető alatt helyezkedik el. A Heves-Borsodi-dombság egyedi
természeti értékeire épülő virtuális időutazás térben és időben. Az
élményközpont minden célcsoport számára vonzó programkínálatot
biztosítana. Az épületben több funkciós, interaktív előadóterem is
kialakításra kerülne. A projekt egészére nézve a fenntarthatóságra
és környezettudatosságra törekszünk, amellett, hogy az épület
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tetején kialakított napelemekkel oldanánk meg a ház
energiaellátását, az üzemeltetési költségeket igyekezve minél
alacsonyabb szinten tartani.
Ökoturisztikai fejlesztések
A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a
térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők,
helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és
bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.
Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura
2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és
gyűjteményes
növénykertek
egyéb
természeti
területek)
ökoturisztikai fejlesztése.
Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása
és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér
kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai,
kulturális célú fenntartható fejlesztése.
Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment
szolgáltatások kialakítása.
Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása,
bővítése.
Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív
bemutatási formák kialakítása.
Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra
viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció.
Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltőinfrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében.
Turisztikai attrakció kialakításához közvetlenül kapcsolódó
eszközbeszerzés.
A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív
turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék
arculatának megteremtése.
A projekt keretén belül fejlesztendő épület energiahatékony
működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások
hasznosítása.
Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek
kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő
ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé
helyiség stb.).
Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek
megszerzését célzó képzés.
Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett
turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan:
 Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása.
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Légópincék turisztikai célú fejlesztése
2.2.2
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.2 Integrált turisztikai termékfejlesztés
1033/3
Borsodnádasd Város Önkormányzata hosszú távú tervei között
szerepel a Borsodnádasdi Lemezgyár működéséhez kapcsolódó
légópincék turisztikai hasznosítása. A pincékben több olyan terem
is található, amely még az eredeti berendezést őrzi. A tervezett
attrakció kialakításával autentikus környezetbe, interaktív módon
tudnánk bemutatni a város és kiemelten a lemezgyár világháborús
történelmét. Bemutathatóvá válna a lemezgyári dolgozók kapcsolata
a világháborúval, a termelés alakulása a háborús állapotok között.
A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása,
meglévők fejlesztése
 Kulturális
örökség
turisztikai
hasznosításához,
bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás,
bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek
kialakítása, fejlesztése.
 Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó
terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása,
bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges
szolgáltatási háttér kialakítása.
 Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment
szolgáltatások létrehozása.
 Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív
bemutatási formák kialakítása.
 Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati
(program) elemek létrehozása, fejlesztése.
Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra
viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció.
A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív
turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék
arculatának megteremtése.
Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek
kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő
ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé
helyiség stb.).
Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek
megszerzését célzó képzés.
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Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése
2.2.3
2. Turizmus integrált fejlesztése
2.2 Integrált turisztikai termékfejlesztés
1180
Borsodnádasd Város Önkormányzata a TOP-1.2.1-16 kódjelű
pályázat által biztosított forrásból a volt, jelenleg használaton kívül
álló Petőfi Művelődési Ház épületében az Óbükk természeti értékeit
interaktív módon bemutató látogató- és élményközpontot kíván
létrehozni. Az épület befogadóképességének korlátai miatt itt csak a
természeti látványvilág bemutatása fér el. A város bányászati és
ipari múltjával, valamint a lemezgyár működésével kapcsolatos
anyagok bemutatására a 2020 utáni időszakban a Petőfi téren lévő,
ma használaton kívül álló, amortizált állapotban lévő volt tiszti
kaszinó épületét szeretnénk hasznosítani. Az elképzelések szerint itt
autentikus környezetben tudnánk bemutatni a gyár működését,
illetve annak társadalmi hatásait.
A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása,
meglévők fejlesztése
 Kulturális
örökség
turisztikai
hasznosításához,
bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás,
bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek
kialakítása, fejlesztése.
 Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó
terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása,
bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges
szolgáltatási háttér kialakítása.
 Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment
szolgáltatások létrehozása.
 Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív
bemutatási formák kialakítása.
 Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati
(program) elemek létrehozása, fejlesztése.
Marketing tevékenység: a fejlesztett turisztikai attrakció piacra
viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció.
A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív
turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék
arculatának megteremtése.
Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek
kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő
ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé
helyiség stb.).
Az attrakció üzemeltetéséhez kapcsolódó sajátos ismeretek
megszerzését célzó képzés.

40

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

STRATÉGIA
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Kódszám
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Leírás

Intézkedések

3.2.2
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
1179
A projekt keretében Borsodnádasdon, mint természeti értékek
bemutatására alkalmas helyszínen, ökoturisztikai fejlesztés valósul
meg. A fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek: játszótér és
pihenőpark kialakítása, az attrakció közvetlen környezetének
fejlesztése: udvar, elektromos töltőállomással ellátott parkoló, járda,
büfé és ajándékbolt, napenergia hasznosítása, eszközbeszerzés.
Bárki által térítésmentesen látogatható tematikus játszótér,
pihenőpark, szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely
fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.
Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás,
információs
táblák,
pihenőhelyek,
kiszolgáló
utak,
gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, az
attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése
érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez,
közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális
fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése
közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben azt nem kizárólag
az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni.
Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett
turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan:
 Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár,
játszótéri eszközök, stb.).
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2.2.3. A 3. akcióterület fejlesztései

Leromlott lakókörnyezetek élhetőség javítását célzó fejlesztése
Kódszám
3.2.6
Tematikus cél
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Helyrajzi szám
1128, 1124, 1127, 1058, 1056, 1057, 1094, 1095,1123, 1159/1,
1158, 1130, 1131
Leírás
Borsodnádasd város területén három szegregátum és egy
szegregációval veszélyeztetett terület található. Az intézkedés az 1.
számú szegregátum területén valósul meg, amely a Lemezgyári
városrészben található, és a Kölcsey Ferenc, Barátság és Balaton
utcák tartoznak ide, illetve határolják. A szegregációs mutató a 3
szegregált terület közül itt a legjobb, tehát az önkormányzat
véleménye szerint itt lehet legkönnyebben mintaértékű
eredményeket produkálni. Az önkormányzat célja, hogy a
kiválasztott területen olyan modellértékű fejlesztés valósuljon meg,
amely a későbbiekben a többi szegregátum fejlesztésében is
követendő példa lehet. A fejlesztés fő célja a területen élők
életminőségének javítása, amelyet a lakhatási körülmények
emelésén keresztül kívánunk megvalósítani. A településrészen
jelentős kiterjedésű telepi lakókörnyezet található, amely
magántulajdonban van, és alacsony komfortfokozatú, vagy a
komfort teljes hiányát mutató lakóegységekből állnak. Az
önkormányzat elképzelése szerint ezeket az ingatlanegységeket
fokozatosan felvásárolná, tulajdonába vonná. Az így önkormányzati
tulajdonba került ingatlanokban élőket ideiglenesen máshová
helyezné, a telepi lakókörnyezeteket elbontaná, környezetüket
rendezné, majd új, korszerű lakóépületeket emelne a helyükön. Az
új ingatlanok szociális bérlakásként működnének, vagyis
önkormányzati tulajdonban maradnának. Az ingatlanok és
környezetük rendben tartása az önkormányzat és a lakóközösségek
együttműködésével fog megvalósulni. Az önkormányzat közcélú
munkavégzés biztosításával segíti, hogy az itt élők aktívan részt
vehessenek lakókörnyezetük gondozásában, közösségi kertek
kialakításában, rekreációs területek fenntartásában.
Intézkedések
 Telepi lakókörnyezeteket hordozó ingatlanok felkutatása,
felmérése, önkormányzati tulajdonba vétele.
 Telepi lakókörnyezetben élők ideiglenes elhelyezése a
város
lakatlan
ingatlanjaiban
vagy
közösségi
szálláshelyeken.
 Telepi lakókörnyezetek bontása, környezetük rendezése,
rekultivációja.
 Új, korszerű, téglaépítésű, összkomfortos, legalább A
energiahatékonyságú lakóingatlanok építése, maximum 4
lakásos társasházak formájában.
 Lakókörnyezet
rendezése,
parkosítás,
virágosítás,
vízelvezető árokrendszerek megújítása, rekreációra
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alkalmas terek (gyermek játszóterek, felnőtt fitnesz
eszközök), kültéri utcabútorok kihelyezése.
Közösségi kertek kialakítása és gondozása.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és működtetése.
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2.2.3. Az akcióterületi fejlesztések időbeli ütemezése

Intézkedések

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I

2.2.6. Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése
3.1.2. Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése
 3.1.2/a: Mesekert Óvoda bővítése
 3.1.2/b: Bölcsőde kialakítása
 3.1.2/c: Mindennapos testnevelés lehetőségeinek
bővítése
3.2.1. Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
3.2.5. Piactér területének fejlesztése
4.1.6. Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó
felújítása
 4.1.6/a: Központi konyha épületének felújítása
4.2.1 Városközpont közlekedési rendszerének fejlesztése
1. akcióterület összesen
2.1.1. Szálláshely-szolgáltatás bővítése
 2.1.1/a: Ifjúsági szálló kialakítása
2.1.2. Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának fejlesztése
2.2.1. Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása
2.2.2. Légópincék turisztikai célú fejlesztése
2.2.3. Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése
3.2.2. Népkert közösségi célú fejlesztése
2. akcióterület összesen
3.2.6. Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó
fejlesztése
3. akcióterület összesen
AKCIÓTERÜLETEK ÖSSZESEN
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2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos
pénzügyi terve

Intézkedés
Akcióterület
2.2.6. Jegyzői Ház turisztikai célú 1
fejlesztése
3.1.2. Köznevelési és gyermekvédelmi 1
szolgáltatások fejlesztése
 3.1.2/a: Mesekert Óvoda bővítése
1
 3.1.2/b: Bölcsőde kialakítása
 3.1.2/c: Mindennapos testnevelés
lehetőségeinek bővítése
3.2.1.
Városközpont
zöldfelületi
rendszerének megújítása
3.2.5. Piactér területének fejlesztése

1
1

4.1.6.
Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot célzó felújítása
 4.1.6/a: Központi konyha épületének
felújítása
4.2.1
Városközpont
közlekedési
rendszerének fejlesztése
2.1.1. Szálláshely-szolgáltatás bővítése
 2.1.1/a: Ifjúsági szálló kialakítása

1

2.1.2.
Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának fejlesztése
2.2.1. Óbükk látogató- és élményközpont
létrehozása
2.2.2.
Légópincék
turisztikai
célú
fejlesztése
2.2.3. Volt tiszti kaszinó turisztikai célú
fejlesztése
3.2.2. Népkert közösségi célú fejlesztése
3.2.6. Leromlott lakókörnyezet élhetőség
javítását célzó fejlesztése

2

1
1

1
1
2
2

Forrás
TOP-2.1.2-15-BO1-201600010

TOP-1.4.1-15-BO1-201600031
Nem meghatározott
Nem meghatározott
TOP-2.1.2-15-BO1-201600010
TOP-2.1.2-15-BO1-201600010

TOP-3.2.1-15-BO1-201600036
TOP-2.1.2-15-BO1-201600010

2

Kisfaludy
szálláshelyfejlesztési
program
EMMI pályázatok, EGYHEOR pályázatok
TOP-1.2.1-16-BO1

2

Nem meghatározott

2

Nem meghatározott

2
3

TOP-1.2.1-16-BO1
Minisztériumi pályázatok
2020 után megnyíló EU
források
Saját forrás
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Intézkedés
2.2.6. Jegyzői Ház turisztikai célú
fejlesztése
3.1.2. Köznevelési és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése
 3.1.2/a: Mesekert Óvoda bővítése
 3.1.2/b: Bölcsőde kialakítása
 3.1.2/c:
Mindennapos
testnevelés
lehetőségeinek bővítése
3.2.1.
Városközpont
zöldfelületi
rendszerének megújítása
3.2.5. Piactér területének fejlesztése
4.1.6.
Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot célzó felújítása
 4.1.6/a: Központi konyha épületének
felújítása
4.2.1
Városközpont
közlekedési
rendszerének fejlesztése
Zöld város projekt összesen
1. akcióterület összesen
2.1.1. Szálláshely-szolgáltatás bővítése
 2.1.1/a: Ifjúsági szálló kialakítása
2.1.2.
Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának fejlesztése
2.2.1. Óbükk látogató- és élményközpont
létrehozása
2.2.2.
Légópincék
turisztikai
célú
fejlesztése
2.2.3. Volt tiszti kaszinó turisztikai célú
fejlesztése
3.2.2. Népkert közösségi célú fejlesztése

STRATÉGIA

Előkészítés

Megvalósítás
64 770 000 Ft

Eszközbeszerzés
5 741 607 Ft

Egyéb

Összesen
70 511 607 Ft

21 995 375 Ft

275 308 790 Ft

24 669 380 Ft

11 762 875 Ft

333 746 420 Ft

11 623 650 Ft
8 000 000 Ft
2 371 725 Ft

177 361 190 Ft
60 000 000 Ft
37 947 600 Ft

11 925 930 Ft
8 000 000 Ft
4 743 450 Ft

5 391 150 Ft
4 000 000 Ft
2 371 725 Ft

206 311 920 Ft
80 000 000 Ft
47 434 500 Ft

26 748 740 Ft

105 040 938 Ft

16 230 461 Ft

148 020 139 Ft

4 130 040 Ft

123 825 000 Ft
62 893 810 Ft

635 000 Ft
0 Ft

1 890 850 Ft

124 460 000 Ft
68 914 700 Ft

4 130 040 Ft

62 893 810 Ft

0 Ft

1 890 850 Ft

68 914 700 Ft

7 800 000 Ft

110 877 350 Ft

34 548 740 Ft
60 674 155 Ft
4 000 000 Ft
4 000 000 Ft
6 000 000 Ft

404 513 288 Ft
742 715 888 Ft
64 000 000 Ft
64 000 000 Ft
96 000 000 Ft

6 376 607 Ft
31 045 987 Ft
8 000 000 Ft
8 000 000 Ft
12 000 000 Ft

16 230 461 Ft
29 884 186 Ft
4 000 000 Ft
4 000 000 Ft
6 000 000 Ft

461 669 096 Ft
864 320 216 Ft
80 000 000 Ft
80 000 000 Ft
120 000 000 Ft

22 348 485 Ft

298 333 711 Ft

22 701 250 Ft

8 927 608 Ft

352 311 054 Ft

17 430 750 Ft

278 892 000 Ft

34 861 500 Ft

17 430 750 Ft

348 615 000 Ft

17 500 000 Ft

280 000 000 Ft

35 000 000 Ft

17 500 000 Ft

350 000 000 Ft

0 Ft

25 206 960 Ft

0 Ft

0 Ft

25 206 960 Ft

118 677 350 Ft
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2. akcióterület összesen
67 279 235 Ft
3.2.6. Leromlott lakókörnyezet élhetőség 16 550 000 Ft
javítását célzó fejlesztése
3. akcióterület összesen
16 550 000 Ft
AKCIÓTERÜLET ÖSSZESEN
144 503 390 Ft

STRATÉGIA

1 042 432 671 Ft

53 858 358 Ft
16 550 000 Ft

1 276 133 014 Ft

281 350 000 Ft

112 562 750 Ft
16 550 000 Ft

281 350 000 Ft
2 066 498 559 Ft

16 550 000 Ft
160 158 737 Ft

16 550 000 Ft
100 292 544 Ft

331 000 000 Ft
2 471 453 230 Ft

331 000 000 Ft
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STRATÉGIA

2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település
egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek
illeszkedése a stratégia céljaihoz
2.4.1. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó fejlesztések

2.4.1.1. Általános jellegű fejlesztések

Meglévő gazdasági szereplők versenyképességének javítása
Kódszám
1.1.2
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.1 Feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése
Helyrajzi szám
nem releváns
Leírás
1.1.2/a: Vállalatok info-technológiai fejlesztése
A városban működő egyéni és társas vállalkozások a 2007-2013
közötti EU tervezési ciklusban is jelentősebb fejlesztéseket hajtottak
végre, amelyek közül több EU vagy más külső forrásbevonás
terhére valósult meg. A helyben működő gazdasági szervezetek
piaci lehetőségei alig engedik meg a saját tőkebevonásból való
fejlesztést, ahhoz elsősorban külső forrásallokációra van szükség.
Borsodnádasd Város Önkormányzata a településen működő
gazdasági
szervezetek
fejlesztési
igényeinek
Integrált
Településfejlesztési Stratégiába való beemelése kapcsán azon
törekvésének ad hangot, miszerint a településen élők
életminőségének javításában elsősorban a munkalehetőségek
fenntartásában érdekelt gazdasági szerelők tehetnek legtöbbet. A
városban működő gazdasági szereplők versenyképességének
javítása kapcsán fontosak lennének az alábbi informatikai jellegű
fejlesztések:
 meglévő, elavult gépparkok lehető legkorszerűbbre cserélése,
 új IT-technológiák meghonosítása,
 felhőalapú szolgáltatások bevezetése
 honlapok és azon belül webáruházak működtetése, digitális
megjelenés erősítése
 ipar 4.0 konstrukciók bevezetése.
 IT-technológia használatához szükséges képzések
 Digitális fejlesztések révén városban és környékén
tevékenykedő
gazdasági
szervezetek
működésének
hálózatosodása, hálózati együttműködések kialakítása.
1.1.2/b: Vállalatok fizikai infrastruktúrájának fejlesztése
A városban működő gazdasági szereplők által használt fizikai
infrastruktúra (ingatlanok és ingóságok) fejlesztése kapcsán
fontosak lennének az alábbiak:
 Termelési tevékenységet szolgáló új gépek, eszközök,
berendezések beszerzése: erő és munkagépek beszerzése,
szállító kapacitás fejlesztése, stb.
 Gazdasági
szervezetek
által
használt
ingatlanok

48

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

Intézkedések

STRATÉGIA

energiahatékonysági
szempontú
felújítása,
megújuló
energiaforrások felhasználásának támogatása
 Termelés bővítése céljából új termelő és tároló kapacitásra
alkalmas épületek építése
1.1.2/a: Vállalatok info-technológiai fejlesztése
 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések
támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis
vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve
alkalmazás bevezetés.
 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati
szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k
körében.
 Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási
eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése,
robottechnológia alkalmazása révén.
 Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-tomachine, IIoT (Industrial Internet of Things) stb. megoldások
beszerzése.
 Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új
ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások
vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek,
eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének
elősegítéséhez.
 Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó
webtárhely, honlapkészítés.
1.1.2/b: Vállalatok fizikai infrastruktúrájának fejlesztése
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen
belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló
energia előállításával.
 Új eszközök, gépek beszerzése.
 Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek
minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése.
 Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek
minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése.
 Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy
árnyékvető szerkezetek beépítése.
 Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése.
 Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek
csökkentése.
 Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és
az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben
alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások,
mozgásérzékelők) kialakítása.

Természetközeli gazdálkodás feltételeinek elősegítése
Kódszám
1.2.1
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.2. Agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése
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Helyrajzi szám
Leírás

STRATÉGIA

nem releváns
Az intézkedés két résztevékenységre bontható:
Öko-Farm kialakítása Mocsolyástelepen:
Borsodnádasd Város Önkormányzata nagy kiterjedésű, beépítetlen
belterületbe vont területtel rendelkezik a Mocsolyás (Engels)telepen, az Engels utca északi oldalán. A városrész elhelyezkedése
révén, a lakófunkció mellett az agrárgazdálkodás van jelen, illetve
erre a legalkalmasabb. Jelenleg is folyik a területen mezőgazdasági
jellegű termelő tevékenység, ezt szeretné az önkormányzat
korszerűsíteni a fenntarthatóság jegyében és kibővíteni az itt folyó
tevékenységet. Az intézkedés révén javulni fog a város
agrárgazdasági pozíciója és új, helyi termékekkel lesz képes
megjelenni a térség agrárpiacán.

Intézkedések

Háztáji ökogazdálkodás feltételeinek elősegítése:
Borsodnádasd Város Önkormányzata ösztönző rendszer
felállításával kívánja elérni, hogy a településen minél több kertet és
gyümölcsöst az ökológiai gazdálkodás feltételrendszerei és
kívánalmai alapján műveljenek. A körnezetkímélő módon előállított
terményeket az önkormányzat megállapodás alapján fel is tudná
vásárolni, illetve a joghurtüzemben, valamint a szeszpárlat
előállítása során rövid ellátási láncok alkalmazásával hasznosítani is
tudja.
Konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának
ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a
gazdálkodási mód fenntartása.
A terület legalább a kötelezettségvállalás időtartama alatt a
834/2007/EK Tanácsi rendelet szerint ellenőrzés alatt van.
Adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval
rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes
szerződéssel kell rendelkezni.
Az ökológiai átállással érintett területek tulajdonosainak, valamint
haszonélvezőinek ökológiai gazdálkodási képzésen kell részt venni.
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való
átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM
rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti
Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU
rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt
gazdálkodási követelményeket (JFGK).
Szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM
rendelet (a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet) 2. §-a
alapján
meghatározott
vonatkozó
kritériumokat
és
minimumtevékenységeket.
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Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és piacra vitelének elősegítése
Kódszám
1.2.2
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.2. Agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése
Helyrajzi szám
nem releváns
Leírás
1.2.2/a: Joghurtüzem kialakítása
A Borsodnádasdtól néhány km-re lévő Mónosbélben működik a
Bükki Sajt sajtkészítő műhelye és az értékesítést lebonyolító
sajtház. A vállalkozás vezetése eltökélt a térség munkaerő-piacán
való aktív részvételben, a helyben élők számára hosszú távú
munkalehetőség biztosításában és az ökológiai gazdálkodás
elterjesztésében. A terjeszkedés egyik célpontja Borsodnádasd, ahol
a vállalkozás vezetése joghurtkészítő üzemet kíván létrehozni. Az
üzem működése részben épülne a Mocsolyás (Engels)-telepen
kialakítandó öko-farm működésére. Az új üzemegység kb. 5 főnek
biztosíthat állandó jellegű munkalehetőséget, amelynek ellátásában
kiemelt prioritást élvez a szegregált környezetben élők
munkajövedelemhez való jutása.
1.2.2./b: Tésztaüzem kialakítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata számára fontos cél a
foglalkoztatottság növelése. Különös jelentőséget tulajdonít az
alacsony iskolai végzettségű, munkajövedelemmel nem rendelkező,
szegregált élethelyzetben élők foglalkoztatásának. A tervezett
tésztakészítő üzem működése egyrészt biztosítaná a város
lakosságának ez irányú igényeit, másrészt munkalehetőséget adna a
kevésbé képzett rétegeknek. Az üzem működése kb. 5 fő új
munkavállaló foglalkoztatását tenné lehetővé.
1.2.2/c: Szeszfőzde kialakítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata célul tűzte ki a település
agrárgazdasági
pozíciójának
javítását.
Az
agrárjellegű
vállalkozások támogatása ráadásul esélyt teremt az alacsony iskolai
végzettségű, munkajövedelemmel nem rendelkező, szegregált
élethelyzetben lévők foglalkoztatására. A tervezett pálinkafőző
üzem célja, hogy a város háztáji gazdálkodásaiban, magánkertjeiben
megtermelt, de fel nem használt gyümölcsmennyiség is
hasznosításra kerüljön. Az üzem működése ezen felül új, piacra
vihető helyi terméket is biztosít a városnak, így javítja a település és
környéke piaci pozícióját, ismertségét.
Intézkedések

Tervezett intézkedések minden esetben:
 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, új üzemi épület
kivitelezése, előzetes és kiviteli műszaki tervek alapján.
 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása.
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
melyek célja a gazdasági, termelési folyamatok és az üzemen
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belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló
energia előállításával.
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek
és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási know-how beszerzések.

Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének javítása
Kódszám
1.3.1
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.3. Humán erőforrás fejlesztése
Helyrajzi szám
nem releváns
Leírás
Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikroés kisvállalkozások, melyek közel 60%-a egyszemélyes vállalkozás,
azaz önfoglalkoztató személyekből áll. A vállalkozói aktivitás
növelése érdekében fontos lenne a készségek fejlesztése,
vállalkozással kapcsolatos ismeretek átadása, szemléletformálás,
mentori
támogatás.
Az
aktív
korúak
munkaerő-piaci
felkészülésének előmozdításában kiemelt szerep jut az egész életen
át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek kialakítása,
új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák
kialakítása. A beavatkozás során elérni kívánt részcélok:
 alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális
képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning)
kiterjesztésével
 a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az
egész életen át tartó tanulási tevékenységek által
 új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és
elterjesztése a felnőttek számára
 állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a
tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel,
anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése
 funkcionális analfabetizmus visszaszorítása
Az intézkedés a nem szegregált környezetben élők, de a
munkaerőpiacon kevésbé érvényesülni tudó aktív korúak
fejlesztését szolgálja, míg a szegregált környezetben élők
fejlesztését az 1.3.2 kódsázmú intézkedés segíti.
Intézkedések
 Tanfolyamok szervezése
 Kompetenciák fejlesztését támogató klubfoglalkozások
lebonyolítása
 Készségfejlesztést szolgáló ismeretterjesztő előadássorozatok
megvalósítása
 Művészeti és alkotócsoportok vezetése
 Szabadegyetemi típusú foglalkozások szervezése és
megtartása
 E-learning foglalkozások megtartása
 Kompetenciák
fejlesztését
támogató
alkotótáborok
megvalósítása
 A programokhoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó
és nélkülözhetetlen eszközök és immateriális javak beszerzése.
 Az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás,
tanácsadás, segítségnyújtás
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Szociális téren hátrányban lévők munkavállalást elősegítő érzékenyítése
Kódszám
1.3.2
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.3. Humán erőforrás fejlesztése
Helyrajzi szám
nem releváns
Leírás
Az intézkedés a város 4, szegregált és szegregációval
veszélyeztetett területén élő aktív korú munkavállalók
érzékenyítését és fejlesztését célozza meg. A tevékenységek
eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei
javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt,
közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést,
gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni
fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.
Intézkedések
A beavatkozás során az alábbi intézkedések fognak történni:
 Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi
integráció
feltételeinek
megteremtése
céljából:
közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti
vonatkozású programokat is), az érintett lakosság bevonását, a
beilleszkedést segítő programok, az akcióterület lakosságának
társadalmi integrációját segítő programok, mediációs és
antidiszkriminációs programok.
 Folyamatos szociális munka megteremtése: pénzügyi,
családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési
tanácsadás szolgáltatás, problémák feltérképezése, egyéni
fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos
felülvizsgálata.
 Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: munkaerő-piaci
beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre
való képesség kialakítása, fejlesztése, foglalkoztatási
programok, foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az
előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének
segítése érdekében.
 Törekvés az egészség fejlesztésére, hozzáférés biztosítása a
preventív jellegű szolgáltatásokhoz.
 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés
elősegítése, jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás,
önkormányzatokkal
bérlőkijelölési
jogról
történő
megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás.
 Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok,
helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése,
kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel.

Természetjáró turizmus integrált szemléletű fejlesztése
Kódszám
2.2.4
Tematikus cél
2. Turizmus integrált fejlesztése
Alcél
2.2. Integrált turisztikai termékfejlesztés
Helyrajzi szám
nem releváns
Leírás
2.2.4/a: turistautak és kiegészítő szolgáltatások létrehozása
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A város környékén több forrás, és egyéb természeti érték is
található, azonban ezeknek csak egy része van kiépítve, illetve nem
érhetők el jelzett turistautakon. Az intézkedés célja többrétű.
 Jelzett turistaút hálózat kialakítása, egyedi jelzéssel (pl.
Molnárkalács emblémák), különböző hosszúságú útvonalakon,
a természeti értékek, források, kilátópontok, patakvölgyek,
sziklaalakzatok feltárására. A túrautak a Lemezgyári
városrészben kialakítandó Óbükk látogató- és élményközpont
szolgáltatásai köré épülnének, a jelzések a tervek szerint innen
indulnának.
 Erdei pihenőhelyek kialakítása a természeti értékek közelében:
erdei padok, asztalok, esőbeálló, gyermekeknek játékelemek,
forrásfoglalás,
tűzrakóhely
szalonnasütéshez
vagy
bográcsozáshoz
 Erdei kápolna, szakrális kisépítmény létesítése a város vallási
életének erősítésére, szakrális jellegű kirándulások szervezése
a római katolikus egyházközség partnerségével.
2.2.4/b: nordic walking útvonalak és szolgáltatások létrehozása
Borsodnádasd Város Önkormányzata fontos céljának tekinti a
helyben élő lakosság egészségének megőrzését. A nordic walking
egyike azoknak a sporttevékenységeknek, amely képes a lehető
legtöbb izomzat megmozgatására. Emellett a nordic walking
útvonalak kialakítása a turizmusban is fontos lehet azáltal, hogy
növeli a városban tartózkodó vendégek tartózkodási idejét, ráadásul
közösségépítő hatása sem elhanyagolható. A tervek szerint nordic
walking oktatás is megvalósulna, legalább féléves gyakorisággal
szervezett
tanfolyamok
során.
Az
útvonalak
egyéb
egészségmegőrző tevékenységekkel is kiegészülnének.

Intézkedések

2.2.4/d: tematikus séta- és túraútvonalak kialakítása
A város szerkezete, történelmi fejlődése során kialakult
nevezetességei, kisemlékeinek turisztikai integrációja bár az
objektumok ismeretlenségének fényében jelentős kockázatokat rejt
magában, ugyanakkor előzetes és pontos felmérésekkel, az értékek
pl. Lemezgyár működésével kapcsolatos tematizálásával integráltan
az idegenforgalom szolgálatába állíthatók. A város épített és
természeti értékei a Lemezgyár működésével kapcsolatban
tematikus sétaúthálózatba integrálhatók (Pl. Lemezgyártelepi
városrész védett lakóépületei, gyár működését biztosító tavak,
Petőfi tér épületei, Gyár munkásai által emelt templomok, stb.)
A természetjáró turizmus szervezett keretek közé terelése elősegíti
az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, a tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő területek, valamint a törvény
erejénél fogva védett természeti értékek és egyedi tájértékek
megőrzését, szelíd hasznosítását.
2.2.4/a: turistautak és kiegészítő szolgáltatások létrehozása
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Túraútjelzések felfestése, útvonalak szükség szerinti megtisztítása,
járhatóvá tétele.
Erdei pihenőhelyek kialakítása.
Erdei kápolna építése. Az építéshez szükséges anyag helyszínre
szállítása az erdei szállító útvonalak fokozott igénybevételével jár
2.2.4/b: nordic walking útvonalak és szolgáltatások létrehozása
A fejlesztés során az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni:
 Igények és lehetőségek felmérése. A Lakosságot
közmeghallgatás és kérdőíves felmérés keretében kívánjuk
megkérdezni a lehetséges szükségletekről.
 Tervezett útvonalak kijelölése, bejárása, egyeztetés a Nemzeti
Parki
és
erdészeti,
valamint
környezetvédelmi
szakhatóságokkal, természetjáró szövetséggel
 Nordic walking útvonalak kijelölése, jelzések felfestése,
információs panelek kihelyezése, útvonalak digitális
követhetőségének biztosítása
Marketing tevékenység: település honlapján jól látható helyen
információs blokk létrehozása, amely az útvonalak térképi
megjelenítését is tartalmazza.
2.2.4/d: tematikus séta- és túraútvonalak kialakítása
A beavatkozás során az alábbi intézkedések fognak történni:
 Integrált fejlesztésre alkalmas objektumok felkutatása,
feltárása, helytörténeti jellegű összefüggések megismerése,
dokumentálása
 Intézkedési Terv kialakítása a város egyedi értékeinek
turisztikai integrációját és annak marketingjét illetően
 Tematikus sétautak kidolgozása, szövegezése, vezetőfüzetek
kialakítása
 Tematikus sétautak digitális tartalmainak kidolgozása
 Sétautak népszerűsítése idegenforgalmi szakvásárokon, a
turisztikai régióban működő Tourinform Irodákban az
Intézkedési Terv alapján
Humán szolgáltatások fejlesztése
Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

3.1.1
3. Város közösségi potenciáljának erősítése
3.1. Közösségi szolgáltatások fejlesztése
nem releváns
A projekt elsődleges célja, hogy a társadalmi felzárkózás érdekében
csökkentse a területi különbséget, javítsa a minőségi humán
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Fontos cél a humán
közszolgáltatások terén tervezett szakemberhiány enyhítését
szolgáló ösztönző programok megvalósítása, továbbá a hátrányos
helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítésének,
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek
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társadalomszervező
szerepének
megerősítése.
Szakmai
megvalósítás előkészítése: szükségletfelmérés, igényfelmérés az
érintett célcsoport és szolgáltatói körben, ágazatközi egyeztetések
elvégzése, Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv elkészítése.
Szakmai programok megvalósítása a négy kötelező feladat
ellátáshoz kapcsolódó tevékenységre vonatkozóan:
1. A humán közszolgáltatások szakember ellátottságának
fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
A projekt szakmai programjában kiemelt szerepet kap a hátrányos
helyzetű
csoportokhoz
tarozó
aktív
korú
lakosok
foglakoztathatóságának javítását szolgáló programcsomagok
kialakítása. A humánszolgáltatás fejlesztés célcsoportja a település
hátrányos helyzetű, aktív korú lakossága, az itt élő fiatalok, a
tlepülésen élő időskorúak, a helyi közszolgáltatásban dolgozók,
potenciális alkalmazottak, nemzetiségiek, illetve a potenciális
alkalmazottak. Család- és gyermekjóléti programok prevenciós
szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű
programok megvalósítása.
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás csomagok
kialakítása, megerősítése. a) A célcsoport foglalkoztathatóságát
elősegítő fejlesztési tevékenységek. Feladata a munkaszocializáció
segítése, önálló életvitelre való felkészítés, a mélyszegénységben
élők integrációjának segítése, tanácsadás, segítségnyújtás az
álláskereséshez. b) A célcsoport számára tervezett képzések.
Hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő piacra jutását
támogató képzési és személyiségfejlesztő programcsomag. c) A
projekt során megvalósuló képzések: Szociális értelemben
korlátozott hátrányos helyzetűek jelenlegi és leendő munkavállalók
gyakorlati
ismereteinek
társadalmi
és
munkavállalói
kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló képzés. Digitális
iskola: e-ügyintézés, ügyfélkapu használat, önálló életvitelre való
felkészítés, állampolgári ismeretek. Konfliktuskezelő tréning,
személyiségfejlesztő tréning. Humánerőforrás képzése: a
foglalkoztatottsági mutatók javítása mellett cél, hogy a humán
szolgáltatói szférában dolgozó szakemberek megfelelő képzésben
részesüljenek a programon belül.
3. Helyi kisközösségek társadalmi szerepének erősítése, melynek
célcsoportja a településen élő teljes lakosság. A tervezett programok
jól szolgálják a helyi kisközösségek társadalmi szerepének
megerősítését,
hozzájárulnak
a
közösségfejlesztéshez,
közösségépítéshez, növelik a közösségi terek, kulturális
szolgáltatások kihasználtságát. A projektben hangsúlyos szerepet
kap a fiatalok közösségépítése, mely a helyben maradást, a
településhez való kötődést erősíti. Kulturális-közösségi programok:
évente megrendezésre kerülő nagyrendezvények. Sport- és ifjúsági
rendezvények. Helytörténeti témájú rendezvények. Közösségi
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Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás
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egészségfejlesztés.
A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését
szolgáló ösztönző programok megvalósítása
 Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és
megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány
enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása
A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek
foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok
kialakítása, megerősítése
 A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési
tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján
 A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerőpiaci eszközökben való részesedésének elősegítése
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
 Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó
tevékenységek
 Fiatalok közösségépítése
 Közösség egészségfejlesztése
A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó
képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos
disszemináció támogatása:
 A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi
életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok
megvalósítása
Senior korosztály lakhatási feltételeinek javítása
3.1.3
3. Város közösségi potenciáljának erősítése
3.1. Közösségi szolgáltatások fejlesztése
nem releváns
Borsodnádasd Város Önkormányzata fontos célkitűzéseinek egyike
a településen és környékén élő idős korú népesség segítése. A
térséget jelentős mértékben érinti a fiatal és aktív korúak
elvándorlása, aminek következtében a hátramaradó idős népesség
egyedül, segítség nélkül marad. A senior korosztály élethelyzetének
javítására szükséges olyan közösségi szolgáltatások létrehozása,
amelynek révén a 60 év felettiek aktív részesei lehetnek a
társadalmi életnek. Az intézkedésen belül az alábbi elképzelések
lehetségesek:
 Idősek Otthona kialakítása a város egy meghatározott,
önkormányzati, vagy önkormányzati kézbe vett területen. Az
idősek otthona apartmanszerű megoldással lenne kialakítva.
 Amennyiben ez nem megvalósítható, úgy a város nem lakott,
elvándorlás és/vagy elhalálozás miatt üresen maradt
lakóingatlanjainak
önkormányzat
általi
felmérésével,
felvásárlásával, a telkeken lévő leromlott épületek
lebontásával, valamint új, korszerű lakóépületek felépítésével

57

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

Intézkedések

STRATÉGIA

(akár a telkek egybenyitásával) kívánja az önkormányzat az
idősek elhelyezési lehetőségeit javítani.
Új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével
vagy támogatást igénylő tulajdonában vagy, vagyonkezelésében
levő vagy vásárolt, bérelt ingatlan, átalakításával, bővítésével,
felújításával.
A lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra a felhívás
mellékletét képező Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló
Országos Testület ajánlása mellett elkészült „Lakók felkészítése a
kiváltással járó változásokra” című dokumentumok alapján.
Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében
élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység.

Praxisközösség létrehozása
Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

Intézkedések

3.1.4
3. Város közösségi potenciáljának erősítése
3.1. Közösségi szolgáltatások fejlesztése
nem releváns
Az intézkedés célja, hogy Borsodnádasd és a kapcsolódó
háziorvosok települései (Arló, Járdánháza) helyi szintjén, a
háziorvosi alapellátáson felül, olyan komplex egészségügyi
szolgáltatások jelenjenek meg, melyek által az itt élő lakosok
egészségügyi szolgáltatása és speciális szolgáltatásokhoz való
hozzáférése javul. A mortalitás fő okai, daganatos betegségek,
szívinfarktus és stroke időbeli felismerésre kerüljenek és adekvát
terápia mellett a betegek egészségben eltöltött élethossza jelentősen
növekedjen. A felsorolt három fő mortalitási betegség mellett az
ezekhez vezető cukorbetegség, hypercholesterinaemia és magas
vérnyomás szűrését és gondozását is tervezzük. Cél, hogy az így
létrejövő praxis közösség területén növekedjen az alapellátási
szolgáltatás komplexitása és minősége, az itt élő lakosok betegségei
korán felismerésre kerüljenek, így összességében a rájuk fordított
egészségügyi szolgáltatások díja csökkenjen. A praxis közösség
kialakításától a jobb egészségügyi szolgáltatás mellett az orvosok
szinergista
együttműködését,
egymás
helyettesítésének
rugalmasságát, helyi és országos konferenciákon és képzéseken vaó
részvételének növekedését várjuk.
Praxisközösségi működés koordinációs feladatainak ellátása, ami a
szakmai feladatokon túl magában foglalja a praxisközösség
tagjainak rendszeres találkozóit, és ezek dokumentálását
Ellátási rend kidolgozása a praxisközösségi működésen belül
Többletszolgáltatások nyújtásának szabályozása
Lakossági egészség-állapot és szükségletfelmérés a praxisközösség
által ellátott lakosság körében
Praxisközösségre vonatkozó fejlesztési és működési terv
elkészítése, mely tartalmazza
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Szolgáltatási terv elkészítését és éves felülvizsgálatát;
Kompetenciafejlesztési terv elkészítését és éves
felülvizsgálatát
 Tárgyi eszköz fejlesztési terv elkészítése
Rendszeres együttműködés, különös tekintettel az egységes
kliensutak kidolgozására, a következő, járáson belül található
szereplőkkel, többek között:
 járóbeteg-szakellátók
 egészségfejlesztési irodák
 szociális ellátók
 otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatók
 a területen működő közforgalmú gyógyszertárak
A következő népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten
a krónikus, nem fertőző megbetegedésekre vonatkozóan
 Egyénre szabott egészségállapot-felmérés
 Egyénre szabott életmód tanácsadás
 Prevenciós rendelés biztosítása a lakosság részére
 Szervezett szűrésekre való mozgósítás és felvilágosítás
Gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott
ellátása
A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez
kapcsolódó képzési programokon való részvétele
Mentálhigiénés támogatás a praxisközösségben dolgozók számára
Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai
módszertani fejlesztése” felhívás keretében kidolgozott lakossági
célcsoport részére szóló tájékoztató kiadványok terjesztése
Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása
Kódszám
3.2.4
Tematikus cél
3. Város közösségi potenciáljának erősítése
Alcél
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
Helyrajzi szám
nem releváns
Leírás
A város legfontosabb, a településen határain is túlnyúló
ismertséggel
és
látogatottsággal
rendelkező,
évenként
megrendezésre kerülő eseménye a Molnárkalács Fesztivál. Az
önkormányzat a stratégia megvalósítási időszakában is minden
évben, egyre bővülő programkínálattal kívánja a fesztivált
megrendezni. A molnárkalács készítés bemutatása és népszerűsítése
a város helyi identitására épül, és mint ilyen a település belső
közösségi kohézióját javítja. A Fesztivál fenntartása, esetlegesen 23 napossá bővítése idegenforgalmi szempontból is kívánatos.
Intézkedések
Molnárkalács Fesztivál programjainak előkészítése
Fesztivál programjainak lebonyolítása, utólagos monitoringja.

Kódszám

Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
4.1.1
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4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
nem releváns
Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek (továbbiakban:
ÉRV) Zrt. a 2000 utáni években a város majdnem egészére
kiterjedő ivóvíz-hálózati rekonstrukciót végzett el, amelynek
következményeként ma a település zömében megfelelő minőségű
vezetékes ivóvíz érhető el. A munkálatok ugyanakkor nem terjedtek
ki a az alábbi utcákra, melynek pótlását az ITS megvalósítása idején
tervezi az ÉRV Zrt:
 Vörösmarty Mihály utca
 Budaberke utca
 Egyetértés utca
Ennek során cseréra kerülnének az elavult hálózati elemek, és
megújulnának a lakossági csatlakozások.
Az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból
kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. vezetékek átmérőjének
racionalizálása, elosztóhálózat racionalizálása, tisztító szelvények
telepítése, új nyomásfokozók kialakítása
Ólom anyagú bekötővezetékek kiváltása
Építési jellegű munka lehet a közműcsatlakozások kialakítása,
esetleg közművezeték kiépítése
Építési jellegű munka lehet a beruházás megkezdéséhez szükséges
egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése
A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek,
ennek részeként a megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt
részét kell, hogy képezzék.
Szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése
4.1.2
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
nem releváns
A városban keletkezett szennyvíz elvezetésének megoldatlansága a
város egyik legégetőbb környezeti és társadalmi problémája. 2015ben a városban keletkezett szennyvíz alig 39,35%-át szállították el
közcsatornában, és csupán a lakások 32,46%-a volt bekötve az
elvezető csatornahálózatba. Az elvezetés hiánya komoly
problémákat vet fel, különösen a Felső-tó kommunális szennyezése
révén. Ezáltal a tó rekreációs potenciálja csökken, ráadásul
környéke szegregátum, így különösen fontos lenne a vízbázis
védelme. A várostól északra már kiépült a tisztítómű, amely a város
teljes szennyvíz mennyiségét képes lesz tisztítani, a hálózat
kialakítása azonban még a jövő feladata.
Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció.
A beruházáshoz szükséges mértékben kapcsolódó beruházási
elemek
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közlekedési, szállítási útvonalak kialakítása
közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték
kiépítése;

a beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak
helyszínének kialakítása, felépítése
Új szennyvízcsatorna-hálózatok építése;
Meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése
Közcsatornával gazdaságosan el nem látható települések,
településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű
egyedi szennyvízkezelésének megoldása, fejlesztése.

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

Intézkedések

Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
4.1.3
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
nem releváns
Borsodnádasd város belterületén az utcai és egyéb csapadékvízelvezető rendszerek állapota legtöbb esetben nem kielégítő, a
hirtelen lehullott csapadékvíz elvezetésére csak korlátozottan
alkalmas. Az árkok több helyen betemetődtek, szelvényük hibás
kialakítású. A probléma megoldására a város egész területén
szükséges lenne az elvezető rendszer korszerűsítése.
Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek,
gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme
szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező
műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a
szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).
Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése,
felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető
rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással,
helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt,
valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető
rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával),
felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület
védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges
beavatkozások.
A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan
részrendszerek kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített
rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító
telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes
elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő
szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya
megszakítása, füvesített árkok).
Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése
(töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak
felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertározáshoz
szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges
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létesítmények kiépítése.
Csapadékvíz-gazdálkodási
létesítmények
rekonstrukciója,
fejlesztése: áteresztő burkolat alkalmazása, beszivárogtató,
szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld infrastruktúrák
építése.
Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem
kellő biztonságú szakaszok megerősítése.
Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása
4.2.2
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
nem releváns
A település gyalogos közlekedést szolgáló vonalas infrastruktúrája
több helyen is leromlott, lehangolt állapotot mutat. Az
elhasználódott járdák nem szolgálják a lakosok kényelmét, ráadásul
a mozgásukban korlátozott emberek számára ezek a szakaszok
szinte egyáltalán nem járhatók.
Első ütemben a ….. számú nyertes pályázatból az alábbi utcákban a
járda felújítása:
 Kölcsey Ferenc utca: 2507-es számú út menti szakaszán, 64 m
hosszban. Jelenlegi helyzete: az aszfalt töredezett, jelenlegi
állapota és kialakítása balesetveszélyes. A tervezett
járdaszakaszon a meglévő süllyesztett szegélyt el kell bontani,
aminek helyén új, kiemelt szegélysor épül. a belső oldalon
kerti szegély épül, hogy ne terhelje a kerítést, támfalat. A
meglévő aszfalt burkolatot fel kell tölteni mart aszfalttal vagy
egyéb tömöríthető anyaggal. Ezt követően kerül rá 3 cm AC8
kopó aszfalt.
 Köztársaság utca: 3 szakaszból áll a gyár főbejáratáig, 449 m
hosszban. Jelenlegi helyzete: az aszfalt töredezett, a járda
alépítménye több helyen kimosódott, megsüllyedt, jelenlegi
állapota balesetveszélyes. Az alépítmény újraépítése,
megtámasztása szükséges. Az aszfaltot le kell bontani a
felületről. A zöldsáv felőli oldalon kertiszegély szükséges a
járda állékonyságának javítására.
 Móricz Zsigmond utca, összesen 408 m hosszban, mely
csatlakozik a Köztársaság utcai új járdafelülethez. Jelenlegi
helyzete: a járda felülete töredezett, a burkolat nem egységes,
a járda alépítménye több helyen kimosódott, megsüllyedt,
jelenlegi állapota balesetveszélyes. A járda felületét számos
lépcső, több helyen 2-3 lépcsőfokkal töri meg. A járdát
szegéllyel együtt el kell bontani, és teljesen újat építeni, a
szinteket rendezni és akadálymenetesíteni. Mivel a szegély
bontásával a monolit folyóka is sérül, annak újjáépítését is el
kell végezni.
Az intézkedés további, távlati ütemezésében a város más
területeinek és utcáinak rekonstrukciójára és felújítására kerül sor,
melynek ütemezését az önkormányzat később adja meg.
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Első ütem intézkedései utcánként:
1. Kölcsey Ferenc utca:
 meglévő aszfaltburkolatok és szegélyek bontása
 külső oldalon kiemelt szegély építése
 belső oldalon kerti szegély építése
 mart aszfalt feltöltés
 AC8 kopó aszfalt feltöltés
2. Köztársaság utca:
 meglévő aszfaltburkolatok, beton és védőburkolatok bontása
 belső oldalon, zöld terület mellett kerti szegély építése
 kavics ágyazat, betonlap készítése
 AC8 kopó aszfalt építés
3. Móricz Zsigmond utca:
 meglévő aszfaltburkolatok, beton és védőburkolatok bontása
 külső oldalon kiemelt szegély építése
 beton alap készítése, homokos kavics ágyazat tömörítéssel
 AC8 kopó aszfalt építés
Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
4.2.3
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
434, 1349, 289, 298, 900, 547/1, 945/1, 1350
Borsodnádasd központja és az ún. Mocsolyás (Engels)-telep
településrész között nem megoldott a közvetlen kerékpáros
kapcsolat. Jelenleg a bekötőút keskeny burkolatán közlekedve lehet
eljutni a Borsodnádasdot Ózddal összekötő meglévő kerékpárúthoz,
ahonnan elérhető Borsodnádasd központja. Ez jelentős kerülőt
jelent a megvalósítandó kerékpárúthoz képest. A térségre jellemző
az őszi és tavaszi köd, ami a látási viszonyok romlását eredményezi,
ezáltal mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedők elütési
veszélyét fokozza. A kerékpárút kialakítására a megszüntetett
iparvasút nyomvonala ideális. A projekt célja a településközpont
összekötése a lakott településrésszel kerékpárforgalmi útvonallal.
Az új építésű kerékpárút az Ózd-Borsodnádasd összekötő
kerékpárúttól indul a szelvényezés szerinti bal oldalon. A tervezett
kerékpárút végig a megszüntetett iparvasút nyomvonalán halad.
Végszelvényében az út csatlakozik az önkormányzati Engels
utcához a 0+410 szelvényben, annak szelvényezés szerinti jobb
oldalán. A kerékpárút tényleges hossza 527,04 m. A tervezett új
kerékpárút nyomvonalán közvilágítás nem található, étesítése a
projekt során valósul meg. Szintén az új kerékpárúthoz
kapcsolódóan kerül sor zöldterület-fejlesztésre.
Az Engels utcai kerékpáros nyom a tervezett kerékpárút végétől
indul, és tart a településrész végéig. A településrész központjáig, a
Vájár utca csatlakozásáig az út burkolata erősen leromlott, ezért azt
mintegy 555 m hosszban fel kell újítani a kerékpárforgalmi

63

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

Intézkedések

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

STRATÉGIA

létesítmény kialakítása előtt. A kerékpáros burkolati jelek a
meglévő útburkolaton kerülnek felfestésre. A kerékpáros nyom
hossza ezen a szakaszon 1135 m.
A meglévő kerékpárút felújítandó szakasza a tervezett kerékpárút
elejétől indul, és tart a PLES Zrt. telephelyéig. A kerékpárút
burkolata több helyen kikátyúsodott, gödrösödések jelentek meg
rajta, a felület szétrepedt, szétmállott. A kerékpárút hossza 2170 m,
amiből több szakaszon mintegy 1330 m lenne felújítva.
A tervezési területeken több helyszínen kerékpártámaszok/tárolók
kerülnek kihelyezésre,összesen 30 db. Megvalósul a kerékpáros
közlekedést népszerűsítő illetve közlekedésbiztonsági célú
szemléletformáló kampány: oktató és információs anyagok,
különböző célcsoportokra szabott szemléletformáló akciók
keretében.
A
beruházás
közvetlen
vagy
közvetett
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valódul meg.
elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A projekt
tartalmaz gazdasági funkció megközelítését, munkába járást
szolgáló fejlesztést, mivel a fejlesztéssel összefüggő területen, vagy
annak közelében elhelyezkedő, Borsodnádasdon működő, illetve ott
telephellyel rendelkező vállalkozások a fejlesztés révén könnyebben
elérhetővé válnak.
Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának
kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények
kijelölésével, építésével.
Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül
elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal
kialakítása.
25-ös számú főút áteresztő képességének javítása
4.2.4
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
nem releváns
A projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló, 345/2012 (XII.6.) Kormányrendelet 1. melléklet
1.197. pontjában a „23-25. számú főutak Bátonyterenye-Ózd
közötti szakaszok fejlesztése” megnevezéssel szerepel. A
Bátonyterenye és Ózd közötti főúti összeköttetés fejlesztésével a
térség megközelíthetőségének hatékonyabbá tétele valósulhat meg.
Borsodnádasdot a tervezett fejlesztés az alábbi szelvényezés szerint
érinti:
Szelvény: 54+314 – 56+976
Szakasz neve: Borsodnádasd átkelési szakasz
Tervezett keresztmetszeti kialakítás: 2X1
Szelvény: 0+000 – 2+722
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Szakasz neve: Borsodnádasd elkerülő
Tervezett keresztmetszeti kialakítás: 2X1
Szelvény: 0+000 – 5+791
Szakasz neve: Szentdomonkos – Borsodnádasd közötti szerpentin
korrekciós nyomvonal
Tervezett keresztmetszeti kialakítás: 2X1 +1
A Borsodnádasdot érintő tervezett fejlesztések ütemezése:
I. ütem:
 Szentdomonkos – Borsodnádasd közötti szerpentin
meglévő és új útpálya
 Borsodnádasd átkelés meglévő útpálya
III. ütem:
 Borsodnádasd elkerülő új útpálya
A Borsodnádasdot érintő szakaszon az alábbi csomópontok
létesülnek:
Az új útvonal vonalvezetésére több változat is született. Ezek közül
a 0. változat az jelenlegi helyén való fejlesztését jelenti. Az 1.
változat az új út nyomvonalát a patakvölgybe helyezné át, a 2507-es
számú úttal körforgalmú csomópontot alkotna. A nyomvonal
problémája, hogy kettévágná a jelenlegi városközpontot, és
csökkentené a „Zöld város” projekt során elért eredmények
minőségét. A 2. és 3. változatok a települést nyugatról kerülnék el,
teljesen tehermentesítve a város belterületét.
Borsodnádasd Város Önkormányzata az 56/2016 (VI.16.) számú
határozata alapján a 2. és 3. tervváltozatot támogatja.
Az elkerülő út megépítése mellett az önkormányzat fontosnak tartja
a meglévő nyomvonalon forgalomcsökkentő és forgalomlassító
elemek beépítését is, csökkentve ezáltal a zajterhelést.
Az elkerülő út 2X1 nyomvonalon, 2X3,75 m útpálya szélességgel
és 12 m koronaszélességgel épülne meg.
Önkormányzati utak felújítása

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

4.2.5
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.2. Város közlekedési rendszerének fejlesztése
nem releváns
Borsodnádasd város belterületén több önkormányzati út igen rossz
állapotban van, az aszfaltburkolatuk erősen töredezett, vagy
hiányzik, kátyúk tarkítják. A következő szakaszok esetében
szükséges lenne az ütemezett felújítás:
Kölcsey Ferenc utca belső szakasza, amely egyben szegregált
területet tár fel, így antiszegregációs hatása is lenne. Érintett
útszakasz hossza: 750 m.
Balatoni utca: szegregált területet tár fel, így antiszegregációs
hatása is lenne. Érintett útszakasz hossza: 290 m.
Eötvös Loránd utca külső szakasza: az útszakasz falusi és családi
házas környezetet tár fel. Érintett útszakasz hossza: 120 m.
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Engels Frigyes utca: Mocsolyás Engels)-telep fő gyűjtőútja a
városrész és a városközpont közötti közlekedést szolgálja. Érintett
útszakasz hossza: 1500 m.
Vájár utca: Mocsolyás (Engels)-telepen található, ikerházas, falusi
lakókörnyezetet tár fel. Érintett útszakasz hossza: 500 m.
Bányász utca: Mocsolyás (Engels)-telepen található, ikerházas,
falusi lakókörnyezetet tár fel. Érintett útszakasz hossza: 240 m.
Körtvölgye utca: a város északi részén, családi házas lakóövezetet
tár fel. Mivel szegregált területen halad, ezért antiszegregációs
hatása is lenne. Érintett útszakasz hossza: 350 m.
Berek utca: az útszakasz szegregációval veszélyeztetett területen
halad, így antiszegregációs hatása is lenne. Állapota: burkolatlan.
Érintett útszakasz hossza: 180 m.
Domb utca: az útszakasz szegregációval veszélyeztetett területen
halad, így antiszegregációs hatása is lenne. Állapota: burkolatlan.
Érintett útszakasz hossza: 120 m.
Radnóti Miklós utca: az útszakasz szegregációval veszélyeztetett
területen halad, így antiszegregációs hatása is lenne. Állapota:
burkolatlan. Érintett útszakasz hossza: 110 m.
Kővágő utca: az útszakasz a városközpont közelében található
falusias, családi házas lakókörnyezet tár fel. Állapota: Érintett
útszakasz hossza: 270 m.
Akácos utca: az útszakasz a városközpont közelében található
falusias, családi házas lakókörnyezet tár fel. Állapota: rendkívül
töredezett itatott aszfalt makadám Érintett útszakasz hossza 290 m.
Verős utca: az útszakasz családi házas lakókörnyezet tár fel.
Állapota: burkolatlan. Érintett útszakasz hossza: 140 m.
Szőlő utca: az útszakasz családi házas lakókörnyezet tár fel.
Állapota: burkolatlan. Érintett útszakasz hossza: 70 m.
Rákóczi utca alsó: az útszakasz családi házas lakókörnyezet tár fel.
Állapota: burkolatlan. Érintett útszakasz hossza: 340 m.
Alkotmány u. felső: az útszakasz családi házas lakókörnyezet tár
fel. Állapota: burkolatlan. Érintett útszakasz hossza: 70 m.
Minden útszakasz esetében a következő tevékenységek valósulnak
meg:
 Meglévő útburkolatok és útalapok bontása, aszfalt vágása,
szegélykő bontása
 Új útalap készítése: zúzottkő útalap készítése
 Ckt útalap készítése
 Kopó réteg készítése, legalább AC11 minőségben, legalább 6
cm vastagságban
 Szegély és vízelvezető árokrendszer rendezése
 Törmelék elszállítása
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2.4.1.2. Területi jellegű beavatkozások
Új gazdasági szervezetek megtelepedésének elősegítése
Kódszám
1.1.1
Tematikus cél
1. Borsodnádasd gazdasági pozíciójának javítása
Alcél
1.1. Feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése
Helyrajzi szám
nem releváns
Leírás
Az üzleti infrastruktúra alacsony színvonala hátrányosan hat a
közvetlen tőkeberuházásokra, mivel a térségbe igyekvő befektetők
jobb adottságú területek iránt mutatnak érdeklődést. A modern
kiszolgáló környezet adja a vállalkozások versenyképességének
egyik alapját, ennek hiánya ugyanakkor pozícióvesztést jelent a
térség már működő gazdasági szervezetei számára is. A város és a
térség gazdasági fejlettségében mutatkozó lemaradás megszüntetése
érdekében elengedhetetlen az új termelő kapacitások települési
gazdasági környezetbe történő harmonikus, helyi beszállítói
kapcsolatokat is feltételező beágyazása.
Mezőkeresztes Város Önkormányzata elkötelezett olyan termelő és
feldolgozó ipari tevékenységek városban való megtelepedésének
elősegítése érdekében, amelyek nem csupán a munkahelyek
teremtésével járulnak hozzá a város és térség fejlődéséhez, de új
innovációkat, know-how-t, K+F+I kapacitást is megvalósítanak. A
városban már jelenleg is működnek olyan termelő tevékenységet
végző vállalkozások, amelyek termékeikkel nagyobb cégek
beszállítóivá váltak (pl. PLES Zrt.).
Az intézkedés két fontos, barnamezős terület hasznosítását érinti.
Egyrészt a volt Lemezgyár nagy kiterjedésű területén magas
szállítási és raktározási igénnyel rendelkező vállalkozások
megtelepedését várja az önkormányzat, a tulajdonviszonyok
rendezése után. A volt ötvösüzem területe, és ott lévő épület kisebb
volumenű termelő tevékenységek befogadására alkalmas.
Intézkedések
 Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út,
iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia
hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése,
átalakítása,
bővítése,
korszerűsítése,
közlekedőfelület
kialakítása.
 Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó
épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park
által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek.
 A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület
építése és a meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
 Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások
számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges
új eszközök, berendezések beszerzése
A helyi szabályozásnak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt
számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely
létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása
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Közfoglalkoztatás feltételrendszerének javítása
3.1.5
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
3.1. Közösségi szolgáltatások fejlesztése
186/2, 1386/25, 1210, 703, 1605/2
3.1.5/a: Alkotmány és Budaberke utcai önkormányzati műhely- és
raktárépületek rekonstrukciója
az Alkotmány utcában, a járási kirendeltség épülete mögötti
önkormányzati műhely, valamint a Budaberke utcai raktárépület a
város üzemeltetésében és a közcélú foglalkoztatás ellátásában
kulcsfontosságú létesítmény. Felújításával korszerű, a település
működési feltételeit javító bázis alakul ki, amely alkalmas lesz a
város üzemeltetéséhez szükséges nagyobb gépek, eszközök
biztonságos tárolására. Az épületek megújítása mellett ugyanakkor
új, korszerű, a digitális világban is alkalmazható gépek beszerzése
is szükséges lenne.
3.1.5/b: Új közmunkás bázis kialakítása
Borsodnádasd Város Önkormányzata évek óta kiemelt céljának
tekinti a közfoglalkoztatás fenntartását és a közcélú
munkaprogramokban való részvételt. A településen fizikai és
szellemi jellegű közfoglalkoztatás egyaránt jelen van. A közcélú
munkavégzés során ellátott legfontosabb feladatok:
 Közterületek tisztán tartása, gondozása, virágosítás, kertészeti
feladatok
 Elhanyagolt területek gondozása, gyepek nyírása
 Vízelvezető árkok karbantartása, javítása
A munka elvégzéséhez szükséges infrastrukturális és anyagi
javakat, eszközöket az önkormányzat jelenleg egy, a Rákóczi
Ferenc utcában lévő telephelyen tárolja. A jelenleg telephely a
„zöld város” projekt keretében érintett, az lebontásra kerül és
helyén parkoló létesül.
Az új közmunkás bázist az önkormányzat az Eötvös Loránd
utcában, a társasházakkal szemben lévő nagy kiterjedésű
önkormányzati területen kívánja megvalósítani. A bázison lennének
tárolva a közcélú munkavégzés során használt kézi és gépi
eszközök, fa és kő anyagok, gépek, valamint a munkavégzéshez
szükséges gépjárművek. Ehhez tároló épület kialakítása szükséges.
A helyszín a város civil szervezeteinek vagyontárgyait is
befogadná.
3.1.5/a: Alkotmány és Budaberke utcai önkormányzati műhely- és
raktárépületek rekonstrukciója
 Önkormányzati műhely és raktár külső határoló elemeinek és
belső szerkezeti elemeinek felújítása, állagmegerősítési
munkálatok.
 Önkormányzati műhely és raktár eszközparkjának megújítása.
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3.1.5/b: Új közmunkás bázis kialakítása
 Kiviteli és engedélyes tervek készítése, műszaki terv készítése
 Tároló épület kialakítása, egy szintes épületben, műszaki
tervdokumentáció alapján.
 Udvar burkolása, gépkocsi bejárók kialakítása
 Terület rendezése, zöldfelület telepítése, károk minimalizálása,
építéssel érintett terület helyreállítása.

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

Intézkedések

Temetők fejlesztése
3.2.3
3. A város közösségi potenciáljának erősítése
3.2. Közösségi infrastruktúra fejlesztése
36/1, 1073
A városban két temető van, mindkettő önkormányzati fenntartású.
A történelmi városrész sírkertje a Kossuth Lajos utca
Szentdomonkos felé kivezető szakaszáról nyíló bekötő úton érhető
el. A lemezgyári városrész temetője a Balatoni úton található, a
2507-es számú út mellett. Mindkét temetőben fontos lenne a
ravatalozók felújítása, melyeket új fedett-nyitott fogadótérrel
látnánk el. Szükséges lenne még többek között megfelelő számú
parkolóhely kialakítása, ami elsősorban a lemezgyári városrész
temetőjét érinti, hiszen itt jelenleg nincs kiépített parkoló.
Ugyancsak igény jelentkezik a sírkertek bekerítésére is, ami az ott
található szakrális kisépítmények megvésését szolgálná. Ez is
elsősorban a lemezgyári városrész temetőjét érintené, amely
egyáltalán nincs elkerítve.
Az önkormányzati tulajdonban lévő temetők területén ravatalozó
építése, felújítása, Balaton utcai temető körbekerítése, a temetőkben
található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra felújítása, e
célokat szolgáló tárgyi eszközök beszerzése.
Építésföldtani problémák orvoslása

Kódszám
Tematikus cél
Alcél
Helyrajzi szám
Leírás

4.1.4
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
287/4, 1261, 142, 143
Borsodnádasd város magas reliefenergiájú dombsági környezetben
helyezkedik el, ahol az átlagnál magasabb az agyagtartalmú
üledékek előfordulásának valószínűsége. A helyzetet tetézi az
átlagosnál hűvösebb éghajlat és nagyobb csapadékhajlam, aminek
következménye, hogy mind a város bel- mind külterületén
jellemzőek a tömegmozgásos felszínformák. A csuszamlások,
partfalszakadások a lakókörnyezetet, annak minőségét, élhetőségét
is komolyan veszélyeztetik, így ezeknek a folyamatoknak a
megállítása mindenképpen szükséges lenne. A város belterületén
két helyen szinte állandó jelleggel jelentkezik a csúszás. Egyrészt a
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Kossuth Lajos utca Járdánháza felé kivezető szakaszán, ahol bár az
elmúlt években jelentős lépések történtek a tömegmozgás
megállítására, az tovább folytatódik, veszélyeztetve a partfal tetején
lévő lakóingatlanok állapotát és lakhatóságát. Másrészt a
Vörösmarty utca páros és páratlan oldala közötti meredek partoldal
folyamatosan csúszik, ráomlik az alatta lévő épületsorra. Valamint
az Alkotmány u. Vajdavár u. közötti részén omlásveszély alakult ki.
A helyzet mára kritikussá vált, így ennek megoldása prioritást
élvez. Gondot jelent, hogy a terület nem önkormányzati tulajdonban
van, a társasházi közösségek pedig igen nehézkesen, vagy
egyáltalán nem működnek.
 Kármentesítéshez szükséges bontási munkálatok, a bontás és a
beavatkozás során keletkező hulladékok kezelése.
 A kármentesítés beavatkozási munkáihoz szükséges
létesítmények / műtárgyak kialakítása.
 A kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése.
 Kármentesítés beavatkozási munkájának előrehaladását és
befejezését ellenőrző vizsgálatok.
 Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek.
Hálózatra termelő napelempark kialakítása
4.1.5
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
1514, 1515, 066/3, 898/32
Borsodnádasdon, három helyszínen is kialakítás alatt, ill.
engedélyezés alatt áll hálózatra termelő fotovoltaikus erőmű:
 A Mező utcában (1514,1515 hrsz.) magántulajdonban lévő
területen tervben van 200 kW teljesítményű,
 a Rónabikk (066/3 hrsz.) magántulajdonú területen 499 kW
teljesítményű, valamint
 az egykori Lemezgyár területén (898/32 hrsz.) 486 kW
teljesítményű
A napelempark magántulajdonban lévő területen, magánvagyonból
épül fel, ugyanakkor a megújuló energiahordozóval megtermelt
energia hálózatba való visszatáplálása elősegíti a város
energiafüggőségének csökkenését. A beruházás magánvagyon
felhasználásával valósul meg, nem önkormányzati tulajdonú
területen.
Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött megújuló alapú
villamosenergia termelő rendszer kialakítása.

Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó felújítása
Kódszám
4.1.6
Tematikus cél
4. Település fizikai és környezeti infrastruktúrájának fejlesztése
Alcél
4.1. Borsodnádasd környezetbiztonságának javítása
Helyrajzi szám
186/2
Leírás
4.1.6/b: Járási kirendeltség épületének felújítása
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A volt polgármesteri hivatal épülete a Kossuth Lajos utca és az
Alkotmány utca kereszteződésében található. Az új városháza
elkészültekor a régi épület funkciója átalakult és a Borsodnádasdi
Rendőrörs és az Ózdi Járás kirendeltsége költözött az épületbe. Az
építmény energiahatékonysági szempontból elavult, határoló
felületei (külső homlokzatok, nyílászárók, födém, tetőzet)
nincsenek szigetelve, fűtésrendszere korszerűtlen. A beavatkozás
során az épület energetikai szempontból újul meg, amelynek
következményeként csökken az önkormányzat rezsi jellegű kiadásai
valamint az ügyintézés a jelenleginél korszerűbb, kulturáltabb
körülmények
között
fog
történni.
Az
intézkedéshez
akadálymentesítési munkálatok is társulnak.
 Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságközpontú
fejlesztése,
külső
határoló
szerkezeteik
korszerűsítése által
 Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, a külső határoló
szerkezetek (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött
tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső
nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az
épületek nyári, passzív hővédelmének javításával.
 Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése
céljából:
 Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai
szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó
elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve
a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl.
inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső
csatlakozáshoz
elengedhetetlenül
szükséges
hálózatfejlesztések és ezek kiépítése, megtermelt villamos
energiát mérő és rögzítő eszközök.
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2.4.2. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó fejlesztések időbeli ütemezése

Intézkedések

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I
IV
III
II
I

1.1.2 Meglévő gazdasági szereplők versenyképességének
javítása
1.1.2/a: vállalatok info-technológiai fejlesztése
1.1.2/b: vállalatok fizikai infrastruktúrájának fejlesztése
1.2.1 Természetközeli gazdálkodás feltételeinek elősegítése
1.2.2 Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és piacra
vitelének elősegítése
1.2.2/a: Joghurtüzem kialakítása
1.2.2/b: Tésztaüzem kialakítása
1.2.2/c: Szeszfőzde kialakítása
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének javítása
1.3.2 Szociális téren hátrányban levők munkavállalást érintő
érzékenyítése
2.1.1 Szálláshely-szolgáltatás bővítése
2.1.1/b: Falusi vendéglátás lehetőségeinek kiaknázása
2.2.4 Természetjáró turizmus integrált szemléletű
megközelítése
2.2.4/a: Turistautak és kiegészítő szolgáltatások létrehozása
2.2.4/b: Nordic walking útvonalak és szolgáltatások
kialakítása
2.2.4/c: Tematikus túrautak létrehozása
3.1.1 Humán szolgáltatások fejlesztése
3.1.3 Senior korosztály lakhatási feltételeinek javítása
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
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3.2.4 Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása
4.1.1 Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
4.1.2 Szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése
4.1.3 Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
4.2.2 Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása
4.2.3 Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
4.2.4 25-ös számú főút áteresztő képességének javítása
4.2.5 Önkormányzati utak felújítása
Általános jellegű intézkedések összesen
1.1.1 Új gazdasági szervezetek megtelepedésének
elősegítése
3.1.5 Közfoglalkoztatás feltételrendszerének javítása
3.1.5/a: Alkotmány utcai és Budaberke utcai műhely- és
raktárépületek rekonstrukciója
3.1.5/b: Új közmunkás bázis kialakítása
3.2.3 Temetők fejlesztése
4.1.4 Építésföldtani problémák orvoslása
4.1.5 Hálózatra termelő napelempark kialakítása
4.1.6 Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó
felújítása
4.1.6/b: Járási kirendeltség épületének felújítása
Területi jellegű intézkedések összesen
ÖSSZESEN
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2.4.3. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó fejlesztések vázlatos
pénzügyi terve

Intézkedés
Forrás
ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INTÉZKEDÉSEK
1.1.2 Meglévő gazdasági szereplők versenyképességének Vállalkozói tőkebevonás
javítása
GINOP pályázatok
1.1.2/a: vállalatok infó-technológiai fejlesztése
Vállalkozói tőkebevonás
GINOP pályázatok
1.1.2/b: vállalatok fizikai infrastruktúrájának fejlesztése
Vállalkozói tőkebevonás
GINOP pályázatok
1.2.1 Természetközeli gazdálkodás feltételeinek elősegítése
Vállalkozói tőkebevonás,
saját erő, 2020 utáni EU
pályázatok
1.2.2 Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és piacra Vállalkozói tőkebevonás
vitelének elősegítése
GINOP pályázatok
1.2.2/a: Joghurtüzem kialakítása
Vállalkozói tőkebevonás
GINOP pályázatok
1.2.2/b: Tésztaüzem kialakítása
Vállalkozói tőkebevonás
GINOP pályázatok
1.2.2/c: Szeszfőzde kialakítása
Vállalkozói tőkebevonás
GINOP pályázatok
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének javítása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
1.3.2 Szociális téren hátrányban levők munkavállalást érintő saját erő, minisztérium
érzékenyítése
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
2.2.4
Természetjáró
turizmus
integrált
szemléletű saját erő, minisztérium
megközelítése
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
2.2.4/a: Turistautak és kiegészítő szolgáltatások létrehozása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
2.2.4/b: Nordic walking útvonalak és szolgáltatások saját erő, minisztérium
kialakítása
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
2.2.4/c: Tematikus túrautak létrehozása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
3.1.1 Humán szolgáltatások fejlesztése
EFOP-1.5.3-16
3.1.3 Senior korosztály lakhatási feltételeinek javítása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
EFOP-1.8.2-17
3.2.4 Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
4.1.1 Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
4.1.2 Szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése
minisztérium által kiírt
pályázat, 2020 utáni EU
pályázatok
4.1.3 Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
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4.2.2 Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
4.2.3 Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
TOP-3.1.1-15-BO1
4.2.4 25-ös számú főút áteresztő képességének javítása
Állami szintű fejlesztés,
IKOP
4.2.5 Önkormányzati utak felújítása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
TERÜLETI JELLEGŰ INTÉZKEDÉSEK
1.1.1 Új gazdasági szervezetek megtelepedésének elősegítése
Vállalkozói tőkebevonás,
GINOP pályázatok, 2020
utáni EU pályázatok
3.1.5 Közfoglalkoztatás feltételrendszerének javítása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
3.1.5/a: Alkotmány utcai és Budaberke utcai műhely- és saját erő, minisztérium
raktárépületek rekonstrukciója
által kiírt pályázat
3.1.5/b: Új közmunkás bázis kialakítása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
3.2.3 Temetők fejlesztése
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat
4.1.4 Építésföldtani problémák orvoslása
Vis maior pályázat
minisztérium által kiírt
pályázat
4.1.5 Hálózatra termelő napelempark kialakítása
Vállalkozói tőkebevonás
4.1.6 Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó saját erő, minisztérium
felújítása
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
4.1.6/b: Járási kirendeltség épületének felújítása
saját erő, minisztérium
által kiírt pályázat, 2020
utáni EU pályázatok
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Intézkedés

Előkészítés

Megvalósítás

Egyéb

Összesen

168 000 000 Ft

Eszközbeszerz
és
21 000 000 Ft

1.1.2
Meglévő
gazdasági
szereplők
versenyképességének javítása
1.1.2/a:
vállalatok
infó-technológiai
fejlesztése
1.1.2/b: vállalatok fizikai infrastruktúrájának
fejlesztése
1.2.1
Természetközeli
gazdálkodás
feltételeinek elősegítése
1.2.2
Új
helyi
élelmiszertermékek
gyártásának és piacra vitelének elősegítése
1.2.2/a: Joghurtüzem kialakítása
1.2.2/b: Tésztaüzem kialakítása
1.2.2/c: Szeszfőzde kialakítása
1.3.1
Aktív
korúak
munkaerő-piaci
helyzetének javítása
1.3.2 Szociális téren hátrányban levők
munkavállalást érintő érzékenyítése
2.2.4 Természetjáró turizmus integrált
szemléletű megközelítése
2.2.4/a:
Turistautak
és
kiegészítő
szolgáltatások létrehozása
2.2.4/b: Nordic walking útvonalak és
szolgáltatások kialakítása
2.2.4/c: Tematikus túrautak létrehozása
3.1.1 Humán szolgáltatások fejlesztése
3.1.3 Senior korosztály lakhatási feltételeinek
javítása
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
3.2.4 Helyi identitásra építő kulturális
örökség fenntartása

10 500 000 Ft

10 500 000 Ft

210 000 000 Ft

3 000 000 Ft

48 000 000 Ft

6 000 000 Ft

3 000 000 Ft

60 000 000 Ft

7 500 000 Ft

120 000 000 Ft

15 000 000 Ft

7 500 000 Ft

150 000 000 Ft

6 402 500 Ft

89 635 000 Ft

25 610 000 Ft

6 402 500 Ft

128 050 000 Ft

8 750 000 Ft

140 000 000 Ft

17 500 000 Ft

8 750 000 Ft

175 000 000 Ft

3 500 000 Ft
1 750 000 Ft
3 500 000 Ft
2 500 000 Ft

56 000 000 Ft
28 000 000 Ft
56 000 000 Ft
40 000 000 Ft

7 000 000 Ft
3 500 000 Ft
7 000 000 Ft
5 000 000 Ft

3 500 000 Ft
1 750 000 Ft
3 500 000 Ft
2 500 000 Ft

70 000 000 Ft
35 000 000 Ft
70 000 000 Ft
50 000 000 Ft

2 500 000 Ft

40 000 000 Ft

5 000 000 Ft

2 500 000 Ft

50 000 000 Ft

10 793 750 Ft

173 000 000 Ft

21 787 500 Ft

10 793 750 Ft

216 375 000 Ft

7 143 750 Ft

114 300 000 Ft

14 287 500 Ft

7 143 750 Ft

142 875 000 Ft

3 500 000 Ft

56 000 000 Ft

7 000 000 Ft

3 500 000 Ft

70 000 000 Ft

150 000 Ft
23 724 000 Ft
17 487 900 Ft

2 700 000 Ft
101 322 825 Ft
279 806 400 Ft

500 000 Ft
6 467 855 Ft
34 975 800 Ft

150 000 Ft
8 312 400 Ft
17 487 900 Ft

3 500 000 Ft
139 827 080 Ft
349 758 000 Ft

2 540 000 Ft
3 600 000 Ft

82 921 720 Ft
57 600 000 Ft

18 986 500 Ft
7 200 000 Ft

5 344 580 Ft
3 600 000 Ft

109 792 800 Ft
72 000 000 Ft
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4.1.1 Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
4.1.2
Szennyvízelvezetés
rendszerének
kiépítése
4.1.3
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek
rekonstrukciója
4.2.2 Gyalogos közlekedés feltételeinek
javítása
4.2.3 Kerékpáros közlekedés feltételeinek
javítása
4.2.4
25-ös
számú
főút
áteresztő
képességének javítása
4.2.5 Önkormányzati utak felújítása
Általános jellegű intézkedések összesen
1.1.1
Új
gazdasági
szervezetek
megtelepedésének elősegítése
3.1.5 Közfoglalkoztatás feltételrendszerének
javítása
3.1.5/a: Alkotmány utcai és Budaberke utcai
műhely- és raktárépületek rekonstrukciója
3.1.5/b: Új közmunkás bázis kialakítása
3.2.3 Temetők fejlesztése
4.1.4 Építésföldtani problémák orvoslása
4.1.5 Hálózatra termelő napelempark
kialakítása
4.1.6
Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot célzó felújítása
4.1.6/b: Járási kirendeltség épületének
felújítása
Területi jellegű intézkedések összesen
Akcióterületen kívüli intézkedések
összesen

STRATÉGIA

3 000 000 Ft
14 500 000 Ft

54 000 000 Ft
261 000 000 Ft

0 Ft
0 Ft

3 000 000 Ft
14 500 000 Ft

60 000 000 Ft
290 000 000 Ft

17 430 750 Ft

313 753 500 Ft

0 Ft

17 430 750 Ft

348 615 000 Ft

3 860 000 Ft

69 480 000 Ft

0 Ft

3 860 000 Ft

77 200 000 Ft

4 851 630 Ft

73 852 799 Ft

0 Ft

2 189 300 Ft

80 893 729 Ft

Állami szintű forrásallokáció
14 498 950 Ft
146 939 480 Ft
7 500 000 Ft

260 181 100 Ft
1 944 372 244 Ft
120 000 000 Ft

0 Ft
163 527 655 Ft
15 000 000 Ft

14 498 950 Ft
117 171 180 Ft
7 500 000 Ft

289 179 000 Ft
2 532 511 609 Ft
150 000 000 Ft

10 143 500 Ft

162 296 000 Ft

20 287 000 Ft

10 143 500 Ft

202 870 000 Ft

5 893 500 Ft

94 296 000 Ft

11 787 000 Ft

5 893 500 Ft

117 870 000 Ft

4 250 000 Ft
1 500 000 Ft
2 000 000 Ft
20 000 000 Ft

68 000 000 Ft
24 000 000 Ft
36 000 000 Ft
360 000 000 Ft

8 500 000 Ft
3 000 000 Ft
0 Ft
0 Ft

4 250 000 Ft
1 500 000 Ft
2 000 000 Ft
20 000 000 Ft

85 000 000 Ft
30 000 000 Ft
40 000 000 Ft
400 000 000 Ft

3 800 475 Ft

68 408 550 Ft

0 Ft

3 800 475 Ft

76 009 500 Ft

3 800 475 Ft

68 408 550 Ft

0 Ft

3 800 475 Ft

76 009 500 Ft

44 943 975 Ft
191 883 455 Ft

770 704 550 Ft
2 715 076 794 Ft

38 287 000 Ft
201 814 655 Ft

44 943 975 Ft
162 115 155 Ft

898 879 500 Ft
3 431 391 109 Ft
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó
intézkedések

3.1.1 Szegregációs helyzetelemzés összefoglalása
7. ábra: a 30%-os szegregációs mutatóval érintett területek elhelyezkedése

Forrás: KSH Adatszolgáltatás
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8. ábra: a 35%-os szegregációs mutatóval rendelkező területek elhelyezkedése

Forrás: KSH Adatszolgáltatás

A 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet meghatározása szerint egy terület szegregátum, ha:
 a rendszeres munkajövedelemmel és legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők együttes aránya meghaladja a 35%-ot, és
 a terület népessége meghaladja az 50 főt.
Amennyiben a szegregációs mutató 30 és 35% közé esik, úgy szegregációval veszélyeztetett
területről beszélünk.
A KSH adatszolgáltatása alapján Borsodnádasdon három szegregátum található:
1. Balatoni utca, Barátság utca, Kölcsey Ferenc utca
2. Béke utca nyugati oldala, Vajdavár utca, Körtvölgye utca, Alkotmány utca, Kossuth Lajos
utca kivezető szakaszának keleti oldala, Kossuth Lajos utca északi oldala a Béke utca és az
Alkotmány utca között,. Rákóczi Ferenc utca nyugati oldala
3. Hasznos-telep
A szegregációval veszélyeztetett területek a városban a következő helyeken jelennek meg:
1. Az 1 számú szegregált területhez kapcsolódóan: Kölcsey Ferenc utca Petőfi tér és Felső tó
közötti szakasza
2. A 2. számú szegregált területhez kapcsolódóan: Béke utca keleti oldala
3. Karácsonylova utca nyugati oldala a Mező utcáig, Mező utca északi oldala, Berek utca,
Domb utca, Radnóti Miklós utca.
A város szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeinek elhelyezkedését a … térkép
mutatja be.

3.1.1.1 Az 1. terület jellemzése

79

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

STRATÉGIA

Elhelyezkedés
9. ábra: az 1. számú szegregált terület elhelyezkedése

Forrás: KSH Adatszolgáltatás

A terület két részre bontható, a 8. ábra alapján:
 A Kölcsey Ferenc utca külső, Felső-tó mögötti szakasza, a Barátság és Balatoni
utcák teljes szakaszai 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkeznek.
 A Kölcsey Ferenc utca belső, és Felső-tótól délre lévő szakaszain a szegregációs
mutató 30% feletti.
A terület egészére előállított szegregációs mutató 36,5, ezt azonban elsősorban a
szegregációval veszélyeztetett terület jobb értékének köszönheti, mivel a 35%-os mutatójú
részeken a konkrét szegregációs mutató 42,9. Ez ezzel együtt a szegregátumokat tekintve a
legjobb érték, ami jó reményt adhat a tervezett beavatkozások sikerességére.

Demográfia
A teljes terület demográfiai adatai a következők:
 0-14 évesek aránya: 20,2%, ez 26,25%-kal magasabb a település átlagértékétől
 15-59 évesek aránya: 57,4%, ez 1,06%-kal magasabb a település átlagértékétől
 60 év felettiek aránya: 22,4%, ez 17,65%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől
 A teljes terület lakónépessége 277 fő, amely a város teljes lakónépességének 8,74%a. Lakónépesség tekintetében ez a város 2. legnagyobb szegregátuma.
Szolgáltatásokkal való ellátottság: a területen élelmiszerbolt, a terület határán római
katolikus templom található. Egészségügyi szolgáltatások 1,8 km-re, oktatási szolgáltatások
3,9 km-re, igazgatási szolgáltatások 3,8 km-re találhatók. A terület a Petőfi téri másodlagos
városközpont peremén fekszik.

Gazdaság
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A területen működik a kerámia kályhacserép gyártásáról ismert ZenX Kft. Ezen kívül a
terület határán található a Lemezgyári városrész szolgáltató központja, ahol kereskedelmi
szolgáltatások összpontosulnak. A gazdasági tevékenység intenzitását mutató mérőszámok a
teljes területen a következőképpen alakulnak:
 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 42,8%, ez 36,74%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 3,7%, ez 51,32%kal alacsonyabb a település átlagértékétől
 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
65,4%, ez 23,86%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 31,4%, ez 26,12%-kal
alacsonyabb a település átlagértékétől
 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 66,9%, ez 22,75%-kal magasabb a
település átlagértékétől
 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 69,1%, ez
33,66%-kal magasabb a település átlagértékétől
 A munkanélküliségi ráta 38,9%, ez 64,83%-kal magasabb a település átlagértékétől
 A tartós munkanélküliek aránya 14,4%, ez 0,70%-kal magasabb a település
átlagértékétől
Zöldfelületek
A terület közepén, a 30 és 35%-os mutatóval leírható területek találkozásánál fekszik a
városrész legfontosabb rekreációs területe, a Felső-tó. A tó körül pihenőhelyek épültek ki, a
vízfelület horgászatra alkalmas. A terület szélén található a Lemezgyári római katolikus
templom előtti nagyobb kiterjedésű park. Ezeken kívül nagyobb területű, említésre méltó
alapterület nincs a városrészben. A lakóövezet ugyanakkor a természeti környezetbe jól
beágyazott.

Épített környezet
A területen elsősorban a falusias és kertvárosias, családi házas beépítés a legnépszerűbb. A
Kölcsey Ferenc utca belső szakaszán tömbházas jellegű kisvárosias lakóterület alakult ki.
Telepszerű beépítés jellemzi a Kölcsey Ferenc utca Felső-tó alatti és feletti szakaszát,
valamint a Barátság utcát. A teljes terület lakásállományára vonatkozó adatok az alábbiak:
 A teljes terület lakásállománya 142 db, ez a város teljes lakásállományának 10,53%a.
 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 35,9%, ez 57,46%-kal magasabb a
város átlagértékétől.
 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
34,2%, ez 64,72%-kal magasabb a város átlagértékétől.
 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 27,4%, ez 138,26%-kal
magasabb a város átlagértékétől.
Közlekedés
A terület határán halad a 2507-es számú mellékút, a ráhordó utak erre csatlakoznak. A
Kölcsey Ferenc utca külső szakaszai nagyon leromlott állapotban vannak, kátyúsak,
töredezettek, sok helyen hiányzik a burkolat. A Barátág utca szintén hasonló képet fest. A
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közösségi közlekedésben előny, hogy a terület határán van a Petőfi téri autóbusz forduló,
ahonnan Ózd és Miskolc felé indulnak járatok. Hátrány hogy ez a területhez képest erősen
excentrikus fekvésű, a legtávolabbi lakóingatlantól már 1,4 km-t kell gyalogolni.
Környezeti problémák
A városrész legfontosabb környezeti problémája a közműszolgáltatások hiánya. Sok
lakásban nincs vezetékes ivóvíz, illetve a szennyvízelvezetés teljesen hiányzik. A tisztítatlan
szennyvíz így közvetlenül a természeti környezetbe kerül, veszélyeztetve a környék felszíni,
felszín alatti vizeinek, valamint a talajnak az élővilágát. Ez rendkívül érzékenyen érinti a
Felső-tó rekreációs potenciálját is.
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3.1.1.2. A 2. terület jellemzése

Elhelyezkedés
10. ábra: a 2. számú szegregált terület elhelyezkedése

Forrás: KSH adatszolgáltatás

A KSH adatai alapján ez a terület is kétfelé bontható:
 30 és 35% közötti az érték a Kossuth Lajos utca nyugati és a Béke utca keleti oldala
között.
 A terület többi részén a mutató 35% feletti, így a Kossuth Lajos utca keleti oldalán, a
Rákóczi Ferenc utcában, a Vajdavár utcában, az Alkotmány utcában, a Béke utca
nyugati oldalán és a Körtvölgye utcában.
Demográfia
A teljes terület demográfiai adatai a következők:
 0-14 évesek aránya: 20,3%, ez 26,88%-kal magasabb a település átlagértékétől
 15-59 évesek aránya: 58,4%, ez 2,82%-kal magasabb a település átlagértékétől
 60 év felettiek aránya: 21,4%, ez 21,32%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől
 A teljes terület lakónépessége 706 fő, amely a város teljes lakónépességének 8,74%a
Lakónépesség tekintetében ez a város legnagyobb szegregátuma.
Szolgáltatásokkal való ellátottság: a terület határán találhatók a város köznevelési
intézményei, a Mesekert Óvoda és a Móra Ferenc Általános Iskola. A területet a város
történelmi központja határolja, így a legtöbb szolgáltatás a területről rövid idő alatt elérhető.
A területen belül római katolikus templom és járási kirendeltség, valamint okmányiroda és
rendőrőrs található, a gyógyszertár ugyanakkor 3,2 km-re van.
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Gazdaság
A terület közvetlenül a városközpont funkcionális szolgáltató területe határán található,
kismértékben érintve is azt. Városközponti jellegéből adódóan az intézményi és lakossági
szolgáltatások vannak jelen, termelő jellegű tevékenység nem található. A gazdasági
tevékenység intenzitását mutató mérőszámok a teljes területen a következőképpen alakulnak:
 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 49,3%, ez 57,51%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népességből 3,9%, ez 48,68%kal alacsonyabb a település átlagértékétől
 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
63,1%, ez 19,51%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 33,6%, ez 20,94%-kal
alacsonyabb a település átlagértékétől
 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 58,6%, ez 7,52%-kal magasabb a
település átlagértékétől
 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 51,0%, ez
1,35%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől
 A munkanélküliségi ráta 34,6%, ez 46,61%-kal magasabb a település átlagértékétől
 A tartós munkanélküliek aránya 25,4%, ez 77,62%-kal magasabb a település
átlagértékétől
Zöldfelületek
A terület érintőlegesen magában foglalja a városközpont zöldfelületi rendszerét, így a Móra
Ferenc Általános Iskola és a Mesekert Óvoda korlátozottan nyilvános zöldfelületeit, a „zöld
város” projektben megújítandó régi sportpálya területét. Ezen kívül nagy kiterjedésű
zöldfelület nem található a területen. Kisebb, de közösségi funkciót alig hordozó zöldfelület
van a római katolikus templom körül, valamint a Kossuth Lajos utca és az Alkotmány utca
között. A zöldfelületi ellátottságot rontja a városrész nagy területi kiterjedése, a természeti
környezetbe kevésbé ágyazódott be a terület.
Épített környezet
A területen kizárólag falusias és kertvárosias, családi házas beépítés jellemző, tömbházas
lakóterület nem található. Újabb építésű rész található a Vajdavár utcában, valamint a
Kossuth Lajos utca kivezető szakaszán. Telepszerű beépítés a szegregált területen nem
jellemző, azonban elszórtan több helyen található erősen leromlott, lakhatásra alig vagy
egyáltalán nem alkalmas épület. A teljes terület lakásállományára vonatkozó adatok az
alábbiak:
 A teljes terület lakásállománya 211 db, ez a város teljes lakásállományának 15,64%a.
 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 29,4%, ez 28,95%-kal magasabb a
város átlagértékétől.
 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
29,7%, ez 42,79%-kal magasabb a város átlagértékétől.
 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 12,9%, ez 12,17%-kal
magasabb a város átlagértékétől.
Közlekedés
84

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia

STRATÉGIA

A területet érinti, illetve átszeli a 25-ös számú főút, valamint itt csatlakozik bele a 2507-es
számú mellékút. A Kossuth Lajos utcába faágszerű hálózatot alkotva csatlakoznak bele az
önkormányzati gyűjtő és ráhordó utak: Vajdavár utca, Alkotmány utca, Béke utca, Rákóczi
Ferenc utca. A terület keleti határán fut a volt iparvasút helyén épült kerékpárút, amely a
terület felé leágazással nem rendelkezik, így a szegregátum környezettudatos közlekedését
pozitívan nem befolyásolja. A szegregált területen két autóbusz megállóhely is található,
amelyek regionális és országos (főváros felé) hatósugarú elérhetőséget biztosítanak.
Környezeti problémák
A területen több helyen súlyos problémát okoznak az alápincézésből és természeti
viszonyokból eredő tömegmozgásos folyamatok, partfalszakadások, rézsűcsúszások. Az
Alkotmány utca és Kossuth Lajos utca közötti meredek partoldal, a Vajdavár utca
torkolatában lévő alápincézett terület, valamint a Kossuth Lajos utca kivezető szakaszának
nyugati oldalán lévő partfal csúszása a terület lakókörnyezetét veszélyezteti. A főút forgalma
epizodikus jelleggel megerősödött zaj- és rezgésterhelést okoz a főút menti lakóövezetek
esetében.

3.1.1.3 A 3. terület jellemzése

Elhelyezkedés
11. ábra: a 3. számú szegregátum elhelyezkedése

Forrás: KSH adatszolgáltatás

A város harmadik számú szegregátuma teljes egészében a 35%-os mutató értéke felett van.
A terület a város legrosszabb állapotú városrészét a Hasznos-telepet foglalja magában. A
hátrányt tovább erősíti, hogy amíg a többi szegregátum vegyes, kevert lakossággal
rendelkezik, addig ebben csaknem kizárólagos a roma etnikumú népesség jelenléte.
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Demográfia
A teljes terület demográfiai adatai a következők:
 0-14 évesek aránya: 29,6%, ez 85,00%-kal magasabb a település átlagértékétől
 15-59 évesek aránya: 68,5%, ez 20,60%-kal magasabb a település átlagértékétől
 60 év felettiek aránya: 1,9%, ez 93,01%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől
 A teljes terület lakónépessége 54 fő, amely a város teljes lakónépességének 1,70%-a
Lakónépesség tekintetében ez a város legkisebb szegregátuma.
Szolgáltatásokkal való ellátottság: a területen semmilyen szolgáltatás nem található, az
legközelebb a történelmi városközpontban érhető el (lakossági, kereskedelmi, igazgatási,
oktatási, egészségügyi szolgáltatások).
Gazdaság
A területen semmilyen gazdasági jellegű tevékenység nem található. A gazdasági
tevékenység intenzitását mutató mérőszámok a területen a következőképpen alakulnak:
 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 97,3%, ez 210,86%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Felsőfokú végzettséggel rendelkező lakó a területen nem található.
 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
86,5%, ez 63,83%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 13,5%, ez 68,24%-kal
alacsonyabb a település átlagértékétől.
 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 68,8%, ez 26,24%-kal magasabb a
település átlagértékétől
 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 40,0%, ez
22,63%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől. Ebben a mutatóban a
szegregátumok között a legjobb értéket éri el, de a képet árnyalja a rendkívül
alacsony foglalkoztatottság.
 A munkanélküliségi ráta 77,3%, ez 227,54%-kal magasabb a település átlagértékétől
 A tartós munkanélküliek aránya 54,5%, ez 281,12%-kal magasabb a település
átlagértékétől
Zöldfelületek
A területen, kis kiterjedése miatt épített zöldfelület, park nem található. A városrész a
természeti környezetbe jól integrált, zöldfelületi fejlesztés emiatt nem szükséges.
Épített környezet
A terület lakásállománya 13 db, ez a város teljes lakásállományának 0,96%-a, ezek
mindegyike alacsony komfortfokozatú lakás. A lakott lakások mindegyike a komfort nélküli,
félkomfortos és szükséglakások kategóriájába tartozik. Az egy szobás lakások aránya a
lakott lakásokon belül 76,9%, ez 568,70%-kal magasabb a város átlagértékétől.
Közlekedés
A terület megközelíthetőségét gátolja, hogy csak egy leromlott, egy sávon járható úton
közelíthető meg. Az út telepi szakasza nem burkolt, esős, nedves időben nagyon nehezen
járható. A legközelebbi autóbusz megállóhely a legtávolabbi lakóingatlantól 450 m.
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Környezeti problémák
A terület lakhatását negatívan befolyásolja a nagyobb intenzitású csapadék lefolyásából
eredő környezeti problémák. A rossz állapotú lakásokat a lefolyó víz tovább roncsolja,
vizesedést, beázást okozva. A területe nem megoldott a közműellátás, így a keletkezett
szennyvíz teljes egészében a külső környezetet terheli.

3.1.1.4 A 4. terület jellemzése

Elhelyezkedés
A 4. számú terület szegregációval veszélyeztetett területnek minősül. Ide tartozik:
 A Karácsonylova utca nyugati oldala a Mező utcáig.
 A Mező utca északi oldala
 A Berek utca teljes szakasza, mindkét oldalon
 A Domb utca teljes szakasza, mindkét oldalon
 A Radnóti Miklós utca teljes szakasza, mindkét oldalon
A Karácsonylova utca és a Berek utca közötti részen a szegregációs mutató eléri a 35%-ot
azonban a terület lakónépessége 50 fő alatt marad, így nem tekinthető valódi
szegregátumnak.
12. ábra: a 4. számú szegregált terület elhelyezkedése

Forrás: KSH adatszolgáltatás

Demográfia
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A teljes terület demográfiai adatai a következők:
 0-14 évesek aránya: 21,8%, ez 36,25%-kal magasabb a település átlagértékétől
 15-59 évesek aránya: 58,6%, ez 3,17%-kal magasabb a település átlagértékétől
 60 év felettiek aránya: 19,5%, ez 28,31%-kal alacsonyabb a település átlagértékétől
A teljes terület lakónépessége 87 fő, amely a város teljes lakónépességének 2,75%-a.
Szolgáltatásokkal való ellátottság: a területen semmilyen szolgáltatás nem található, az
legközelebb a történelmi városközpontban érhető el (lakossági, kereskedelmi, igazgatási,
oktatási, egészségügyi szolgáltatások).
Gazdaság
A területen semmilyen gazdasági jellegű tevékenység nem található, ugyanakkor relatíve
közel fekszik a városközpont funkcionális szolgáltató területéhez. A gazdasági tevékenység
intenzitását mutató mérőszámok a területen a következőképpen alakulnak:
 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül 49,0%, ez 56,55%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség körében 8,6, ami a 4
szegregált terület közül a legmagasabb érték, 13,16%-kal a városi átlagértéket is
túlhaladja.
 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
66,7%, ez 26,33%-kal magasabb a település átlagértékétől
 Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 29,3%, ez 31,06%-kal
alacsonyabb a település átlagértékétől.
 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 63,3%, ez 26,24%-kal magasabb a
település átlagértékétől
 Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 82,4%, ez
59,38%-kal magasabb a település átlagértékétől.
 A munkanélküliségi ráta 10,5%, ez 55,51%-kal alacsonyabb a település
átlagértékétől és a településen az egyik legjobb mutatóval rendelkező városrész. A
helyzetet erősíti, hogy nincs tartós munkanélküliséggel sújtott lakó a területen.
Zöldfelületek
A területen kiépített, mesterséges zöldfelület nem található. A Berek utca és Domb utca
között nagyobb kiterjedésű zöldfelület található, amely kihasználatlan, ugyanakkor
elhelyezkedése és mérete miatt közösségi funkcióra alkalmas lenne.
Épített környezet
A területre kizárólag falusias és kertvárosias, családi házas lakókörnyezet jellemző,
tömbházas lakóövezet a területen nem található. A városrészre jellemző az egyszintes
beépítési mód. Az épületállomány túlnyomórészt jó állapotban, ugyanakkor elszórtan
találhatók rossz állapotban lévő, lakhatásra alig vagy egyáltalán nem alkalmas ingatlanok is.
Az ingatlanállomány főbb adatai a következők:
 A teljes terület lakásállománya 34 db, ez a város teljes lakásállományának 2,52%-a.
 Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 41,2%, ez 80,70%-kal magasabb a
város átlagértékétől.
 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
32,1%, ez 54,33%-kal magasabb a város átlagértékétől.
 Az egy szobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 3,6%, ez 68,70%-kal
alacsonyabb a város átlagértékétől.
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Közlekedés
A terület feltárását a Karácsonylova utca önkormányzati gyűjtőút segíti, ebbe faágszerű
hálózatot alkotva csatlakoznak bele a ráhordó utak: Berek utca, Mező utca. Az utak
mindegyike erősen leromlott, a Karácsonylova utca kátyús, sok helyen hiányzik az aszfalt. A
Berek utca és a belőle kiágazó Domb és Radnóti Miklós utcák burkolatlanok. A Mező utca
beton burkolattal rendelkezik. A legközelebbi autóbusz megállóhely a terület legtávolabbi
lakóingatlanjától 850 m-re van, ez azonban csak korlátozott eljutást tesz lehetővé (Ózdig
közlekedő helyközi járatok).
Környezeti problémák
A terület lakhatását negatívan befolyásolja a lefolyásból eredő környezeti terhelés. Ez rendre
visszatérő lakossági probléma a Mező és a Berek utcákban, a lehulló csapadékot, főleg
nagyobb intenzitású zápor idején a meglévő alacsony kapacitású vízelvezető rendszer nem
képes levezetni. A magas lefolyási intenzitás roncsolja a lakókörnyezetet, az ingatlanok
esetében beázással, illetve vizesedéssel fenyeget.

3.1.2. Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő
beavatkozások

1. szegregátum:
2014 Zen-X Kft. Hátrányos helyzetű munkavállalók integrációja célú vállalkozásfejleszés
(GOP-3.5.1 pályázat)
2015 Petőfi téri autóbuszállomáson járdasziget és buszváró kialakítása (önkormányzati)
2016 Népkert, teniszpálya kerítés, és pálya felújítás (önkormányzati)
2017 Népkert – Köztársaság út közötti kerítés és kiemelt, burkolt padka felújítása
(önkormányzati)
2017 Petőfi u. felújítása, csapadékvíz elvezetés (Vis Maior 2016 pályázat)
2017 Felső-tó melletti zöldterület tereprendezése (nyugati oldal) (önkormányzati)
2. szegregátum:
2014 Béke út, Körtvölgye u. útfelújítás, csapadékvíz elvezetés (ÉMOP-3.1.2/E pályázat)
2015 Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kossuth úton (önkormányzati)
2016 Járdafelújítás a Kossuth úton (önkormányzati)
2017 Szent István római katolikus templom felújítása, homlokzat, nyílászárócsere
(EGYH-EOR pályázat)
3. szegregátum:
beavatkozás nem történt
4. szegregátum:
2014 Berek u., Karácsonylova u. útfelújítás, csapadékvíz elvezetés (ÉMOP-3.1.2/E
pályázat)
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3.1.3. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések

3.1.3.1. Horizontális anti-szegregációs intézkedések

1. táblázat: a tervezett horizontális anti-szegregációs intézkedések
Horizontális cél
Szolgáltatások
elérhetőségének
javítása

Alcél
Humán
szolgáltatások
elérhetőségének
javítása

Intézkedés
Humán
szolgáltatások
fejlesztése

Felelős
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ

Praxisközösség
létrehozása

Háziorvosi
szolgálatot ellátók

Leírás
A projekt a Szociális Alapszolgáltatási Központ által ellátott
tevékenységek minőségi fejlesztését célozza meg. A szociális
szolgáltatások fő célcsoportjai az alacsony társadalmi státuszú,
munkajövedelemmel nem rendelkező, alacsony iskolai végzettségű, a
társadalmi életből kirekesztődött egyének és közösségek. Ezek a
társadalmi rétegek nagy valószínűséggel tömörülnek szegregátumokba,
tovább rontva ezzel a település élhetőségét és az itt élők életminőségét. Az
intézkedés révén a településen elérhető szociális alapszolgáltatások
ellátásának minőségi mutatói javulnak. A fejlesztés révén a meglévő
munkaerő képzése mellett új, képzett munkaerő munkaállományba állítása
is megtörténik. A munkaerő-többlet révén több ember érhető el ezekkel a
szolgálatokkal, mi javítja a szegregátumokban élők életminőségét.
Az intézkedés eredménye olyan virtuális, személyi és digitális
szolgáltatásokon egyaránt alapuló, az egészségügyi ellátást biztosító
szakemberek által létrehozott közösség, amelynek célja a helyben élők
egészségmegőrzésének biztosítása, és komplex szolgáltatásokkal azok
elérési útvonalának biztosítása. A szegregált, társadalmi integrációs
folyamatokból kiszakadt emberek egészségügyi szolgáltatásokban való
részvétele az átlagnál rosszabb, így a szolgáltatások jobb minősége a
szegregált
élethelyzetben
lévők
egészségi
állapotát
és
egészségtudatosságra való törekvését javítja.
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Foglalkoztatás
javítása

STRATÉGIA

Településüzeme
ltetési
szolgáltatások
javítása

Alkotmány és
Budaberke utcai
műhely- és
raktárépületek
rekonstrukciója

Polgármesteri
Hivatal Műszaki
Iroda

Képzettség
erősítése

Szociális téren
hátrányban
lévők
munkavállalást
elősegítő
érzékenyítése
Természetközeli
gazdálkodás
feltételeinek
elősegítése

Polgármesteri
Hivatal –
Munkaügyi
Központ

Új helyi
élelmiszertermé
kek gyártásának
és piacra
vitelének
elősegítése

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Munkahelyek
létrehozása

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Az intézkedés révén egyrészt a közmunkaprogram fenntartását biztosító
városüzemeltetési intézmények és épületek fejlesztése valósul meg,
másrészt az önkormányzati műhely felújítása közvetlenül is érinti a 2.
számú szegregátum lakókörnyezetének minőségét. A szegregátumokban
élők jelentékeny része alacsony, vagy teljesen hiányzó iskolai végzettsége,
és képzettség megszerzéséhez való hozzáállásának hiánya miatt csak a
közmunkaprogram révén foglalkoztathatók, ezért a közfoglalkoztatás
minősége meghatározza ezeknek a társadalmi rétegeknek a
foglalkoztathatóságát, közvetve a szegregátumokban élők életminőségét.
A városban működő mikro- kis- és középvállalkozások számára fontos a
cégeknél dolgozó munkavállalók képzettségi szintjének, affinitásának,
szakmai elkötelezettségének fenntartása és javítása. Ezeknél a
vállalkozásoknál több olyan egyén is munkát vállal, akik szegregált
környezetben élnek.
Az önkormányzat saját tulajdonú területen öko-farmot kíván kialakítani, és
az ehhez kapcsolódó munkaigények egy részét alacsony végzettségű
munkavállalók foglalkoztatásával képzeli el. A tervek szerint
idényjelleggel 8-10 fő legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkező helyi
lakos alkalmazására nyílik lehetőség.
Joghurtüzem kialakítása:
Az üzem beindítását vállalkozói tőkebevonás mentén képzeli el az
önkormányzat, 5-8 állandó munkavállaló alkalmazásával. Ezek közül a
munkaerő-igények legalább 50%-a nem igényel magasabb szintű
kvalifikációt, alacsony képzettségű egyének is elláthatják. Így lehetőség
nyílik szegregált élethelyzetekben lévők foglalkoztatására.
Tésztaüzem kialakítása:
A tervezett tésztakészítő üzem várhatóan 2-4 fő alacsonyabb végzettségű
munkavállaló alkalmazásával tudna működni, amely elősegítheti a
szegregált élethelyzetekben lévők foglalkoztatását.
Szeszfőzde kialakítása:
A tervezett pálinkafőző üzem várhatóan 2-3 fő alacsonyabb végzettségű
munkavállaló alkalmazásával tudna működni, amely elősegítheti a
szegregált élethelyzetekben lévők foglalkoztatását.
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Lakhatás
minőségének
javítása

Közműszolgálta
tás fejlesztése

Lakókörnyezet
integrációja

STRATÉGIA

Óbükk látogató
és
élményközpont
létrehozása
Légópincék
turisztikai célú
fejlesztése

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Volt tiszti
kaszinó
turisztikai célú
fejlesztése
Szálláshelyszolgáltatás
bővítése

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Vallási turizmus
szolgáltatáskínál
atának
fejlesztése
Szennyvízelvez
etés
rendszerének
kiépítése

Borsodnádasdi
Római Katolikus
Plébánia

Integrációra
alkalmas
egyének
felkutatása és
szoft jellegű
fejlesztése

Szociális
Alapszolgáltatási
Központ

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Nemzeti
Fejlesztési
Programiroda –
Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Bár a látogatóközpont működtetéséhez magasan kvalifikált, szakképzett és
tapasztalattal
rendelkező
munkaerő
szükséges,
bizonyos
munkafolyamatok, pl. karbantartás, takarítás, stb. alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkező emberek foglalkoztatásával is elláthatók.
Bár a fejlesztéssel létrejövő attrakció működtetéséhez magasan kvalifikált,
szakképzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő szükséges, bizonyos
munkafolyamatok, pl. karbantartás, takarítás, stb. alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkező emberek foglalkoztatásával is elláthatók.
Bár a fejlesztéssel létrejövő attrakciók működtetéséhez magasan
kvalifikált, szakképzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő szükséges,
bizonyos munkafolyamatok, pl. karbantartás, takarítás, stb. alacsonyabb
iskolai végzettséggel rendelkező emberek foglalkoztatásával is elláthatók.
Ifjúsági szálló kialakítása:
Bár a fejlesztéssel létrejövő attrakció működtetéséhez magasan kvalifikált,
szakképzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő szükséges, bizonyos
munkafolyamatok, pl. karbantartás, takarítás, stb. alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkező emberek foglalkoztatásával is elláthatók.
Bár a fejlesztéssel létrejövő attrakció működtetéséhez magasan kvalifikált,
szakképzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő szükséges, bizonyos
munkafolyamatok, pl. karbantartás, takarítás, stb. alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkező emberek foglalkoztatásával is elláthatók.
Borsodnádasd város vonalas infrastruktúra fejlesztésében a közeljövő
egyik legfontosabb feladata a szennyvízelvezetés megvalósítása lesz,
amely a város területébe ékelődő szegregátumokat is érinti. Különösen jó
hatása lesz az intézkedésnek az 1. számú szegregátum esetében, ahol a
szegregált területekről érkező szennyezett vizet a Felső-tó fogadja be. A
fejlesztéssel javul a szegregátum környezeti minősége és a Felső-tó is
alkalmassá válik a rekreációs tevékenységek befogadására.
Borsodnádasd város önkormányzata a 1. számú szegregátumot felölelő 3.
számú akcióterületen lakókörnyezet fejlesztést kíván végrehajtani. Ennek
során komplex vizsgálatok során, személyes interjúk, beszélgetések,
valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ, illetve a köznevelési
intézmények és a védőnői nyilvántartás alapján határozzuk meg a
lakókörnyezeti integráció célcsoportját. Az önkormányzat célja, hogy a
ciklus végére az 1. számú szegregátumban ne maradjanak telepi
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Társadalmi
részvétel és
felelősség
erősítése

Tudatos életmód
kialakítása

STRATÉGIA

Leromlott
lakókörnyezetek
élhetőség
javítását célzó
fejlesztése

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Energiatudatoss
ágot javító
szemléletformál
ási programok
megvalósítása
Humán
szolgáltatások
fejlesztése

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Természetjáró
turizmus
integrált
szemléletű
fejlesztése

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata
Mátéhegyi
Ökopark és
Sportcentrum
Közhasznú
Egyesület

Szociális
Alapszolgáltatási
Központ

lakókörnyezetek.
Az intézkedés az 1. számú szegregátum telepi lakókörnyezeteinek
felszámolását szolgálja, amelyre az ITS-ben a 3. számú akcióterület lett
kijelölve. A városrészben a Kölcsey Ferenc és a Barátság utcákban is
jelentős kiterjedésű telepi lakókörnyezetek találhatók, amelyek jelentős
esztétikai terhelést is jelentenek. Az intézkedés során az alábbi lépések
valósulnak meg:
1. Borsodnádasd Város Önkormányzata a lakóktól meg kívánja venni az
ingatlanokat, mivel ennek hiányában semmilyen érdemi beavatkozást nem
tud végrehajtani. Az itt élőknek a legtöbbször nagy nehézségbe kerül az
ingatlanok fenntartása.
2. Lakók bontás előtti ideiglenes elhelyezése, melyre a település nem
lakott ingatlanjai alkalmasak lehetnének.
3. Telepi lakások szanálása, helyükön apartmanjelleggel létesített szociális
bérlakások épülnének, az igényeknek megfelelő kialakítással. Egy
apartman várhatóan 2-3 család befogadását biztosíthatná.
4. Lakókörnyezet környezetének rendezése, lakóudvarok kültéri
bútorokkal való felszerelése, parkosítás, tereprendezés.
A városban energiatudatosságot javító szemléletformálási kampány és
programsorozat valósul meg, amelyre a szegregált területeken élőket is
várjuk. A programok iránt érdeklődő roma résztvevők tudatformálását
kiemelten kezeljük.
Az intézkedés során a hátrányos szociális helyzetben lévők
közösségépítésére is sor kerül, aminek eredményeképp javulni fog a
szociális ellátások színvonala. A beavatkozás célja érdekeltté tenni a
célcsoportot a szolgáltatás minőségének javításában.
Nordic-walking útvonalak és szolgáltatások kialakítása:
Az útvonalak mellett nordic-walking tanfolyamok és edzések is
megvalósulnak, amelyen kiemelten szeretnénk elérni a szegregált
élethelyzetben lévőket. Az intézkedés nem titkolt célja a társadalmi
kohézió erősítése, melynek révén a hátrányos helyzetben lévők is aktívan
részt tudnak venni a település életében.
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Szegregált
területek
elérhetőségének
javítása

STRATÉGIA

Helyi identitás
erősítése

Helyi identitásra
építő kulturális
örökség
fenntartása

Közösségi Ház és
könyvtár

Településrészek
közlekedési
kapcsolatainak
fejlesztése

Gyalogos
közlekedés
feltételeinek
javítása

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

Önkormányzati
utak felújítása

Borsodnádasd
Város
Önkormányzata

A város közösségi életében, a helyi identitás alakításában fontos szerep
hárul a helyi roma közösségnek. A roma kultúra eddig is bemutatásra
került a település nagyobb eseményein, illetve önálló roma programok is
megvalósultak. Célunk, hogy a nemzetiségi kultúra minden kulturális
rendezvényen megjelenjen, az eseménynek megfelelő tartalommal.
Borsodnádasd Város Önkormányzata fel kívánja újítani a Köztársaság utca
és Kölcsey Ferenc utca leromlott járdaszakaszait. Az intézkedés
szegregátumot nem érint, ugyanakkor javítja az 1. számú szegregátum
elérhetőségét, illetve fordítva, elősegíti az 1, számú szegregátumban élők
számára a lemezgyári városrészben lévő szolgáltatások fenntartható
közlekedésen alapuló, kulturált elérését.
Borsodnádasd város útjai több helyen erősen leromlott állapotban vannak.
Az önkormányzat az alábbi, szegregátumokat is érintő utakat kívánja
felújítani:

Forrás: saját készítés
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2. táblázat: a horizontális anti-szegregációs intézkedések és a szegregátumok kapcsolata

Horizontális
cél
Szolgáltatások
elérhetőségének
javítása

Foglalkoztatás
javítása

Alcél

Intézkedés

Humán szolgáltatások
elérhetőségének
javítása
Településüzemeltetési
szolgáltatások javítása

Humán szolgáltatások fejlesztése
Praxisközösség létrehozása

Képzettség erősítése

Munkahelyek
létrehozása

Lakhatás
minőségének
javítása

Közműszolgáltatás
fejlesztése
Lakókörnyezet
integrációja

Társadalmi
részvétel és
felelősség
erősítése

Tudatos életmód
kialakítása

Szegregált
területek
elérhetőségének
javítása
Forrás: saját készítés

Helyi identitás
erősítése
Településrészek
közlekedési
kapcsolatainak
fejlesztése

Szegregátumok
1. 2. 3. 4.

Alkotmány és Budaberke utcai
műhely- és raktárépületek
rekonstrukciója
Szociális téren hátrányban lévők
munkavállalást elősegítő
érzékenyítése
Ökológiai gazdálkodás
feltételrendszerének kialakítása
Új helyi élelmiszertermékek
gyártásának és piacra vitelének
elősegítése
Óbükk látogató és élményközpont
létrehozása
Légópincék turisztikai célú
fejlesztése
Volt tiszti kaszinó turisztikai célú
fejlesztése
Szálláshely-szolgáltatás bővítése
Vallási turizmus
szolgáltatáskínálatának fejlesztése
Szennyvízelvezetés rendszerének
kiépítése
Integrációra alkalmas egyének
felkutatása és szoft jellegű
fejlesztése
Leromlott lakókörnyezetek
élhetőség javítását célzó
fejlesztése
Energiatudatosságot javító
szemléletformálási programok
megvalósítása
Humán szolgáltatások fejlesztése
Természetjáró turizmus integrált
szemléletű fejlesztése
Helyi identitásra építő kulturális
örökség fenntartása
Gyalogos közlekedés feltételeinek
javítása
Önkormányzati utak felújítása

3.1.3.2. Területi jellegű anti-szegregációs intézkedések

A 3. táblázat a városban tervezett területi jellegű, szegregátum-specifikus intézkedéseket
mutatja be. Borsodnádasd város önkormányzata a 4 szegregált és szegregációval
veszélyeztetett területre vonatkozóan eltérő célokat fogalmazott meg, az alábbiak szerint:
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STRATÉGIA

1. szegregátum: cél modellértékű kezdeményezés végrehajtása, telepi lakókörnyezet
felszámolása, integrált lakókörnyezet kialakítása, lakókörnyezet fejlesztésével. Az
elképzelések alapján a Stratégia megvalósítási időszakának végére megszűnik a
terület szegregált volta.
2. szegregátum: a szegregátum nagy területi és lakosságszámi kiterjedése miatt a
probléma 7 év alatt nem orvosolható. Ebben a szegregátumban legfőbb cél a káros,
szegregációt erősítő folyamatok visszafordítása, ezzel a további romlás megállítása,
a városközponti fejlesztések révén a szegregátum területi csökkentése.
3. szegregátum: ez a város legrosszabb állapotú településrészét, a Hasznos-telepet
jelenti, amely 15 éves távlatban szanálandó terület, így a Stratégia sem számol ezen
a területen jelentősebb megvalósítandó beavatkozással.
4. Szegregációval veszélyeztetett terület: elsősorban a településrész közösségi és
fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével a helyzet romlásának megakadályozása a
cél. A Stratégia megvalósítási időszakának végén a terület legalább megmarad a
szegregációval veszélyeztetett terület szintjén, és nem következik be további romlás.

3. táblázat: a területi jellegű anti-szegregációs intézkedések

Intézkedés

Beavatkozások

Köznevelési
és Mesekert Óvoda bővítése
gyermekvédelmi
szolgáltatások
fejlesztése
Közfoglalkoztatás
Alkotmány és Budaberke
feltételrendszerének
utcai
műhelyés
javítása
raktárépületek
rekonstrukciója
Városközpont
Rákóczi
téri
régi
zöldfelületi
sportpálya
helyén
rendszerének
gyermek
és
felnőtt
megújítása
játszótér
kialakítása,
sportolási
lehetőségek
szélesítése, térrendezés
Temetők fejlesztése
Ravatalozó építése a
Balaton utcai temetőben
Volt tiszti kaszinó Volt
tiszti
kaszinó
turisztikai
célú funkcióval
való
fejlesztése
megtöltése
Szálláshely-szolgáltatás Ifjúsági szálló kialakítása
bővítése
Vallási
turizmus Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának szolgáltatáskínálatának
fejlesztése
fejlesztése
Szennyvízelvezetés
Szennyvízelvezetés
rendszerének kiépítése
rendszerének kiépítése
Csapadékvíz-elvezető
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek
rendszerek
rekonstrukciója
rekonstrukciója
Leromlott
Integrált lakókörnyezet
lakókörnyezetek
megteremtése
élhetőség
javítását
célzó fejlesztése

Szegregátum
1. 2. 3. 4.
X

Költség (ezer
Ft)
206 311 920 Ft

X

102 870 000 Ft

X

237 198 285 Ft

X

15 000 000 Ft

X

350 000 000 Ft

X

80 000 000 Ft

X

120 000 000 Ft

X

X

X

nem releváns

X

X

X

48 000 000 Ft

X

331 000 000 Ft
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Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot
célzó felújítása
Gyalogos közlekedés
feltételeinek javítása
Önkormányzati
utak
felújítása

Központi
konyha
épületének felújítása
Járási
kirendeltség
épületének felújítása
Kölcsey Ferenc utcai X
járda felújítása
Kölcsey Ferenc utca X
felújítása
Balaton utca felújítása
X
Berek utca felújítása
Domb utca felújítása
Radnóti Miklós utca
felújítása

STRATÉGIA

X

68 914 700 Ft

X

76 009 500 Ft
1 112 266 Ft
63 225 000 Ft

X
X
X

24 447 000 Ft
15 174 000 Ft
10 116 000 Ft
9 273 000 Ft

Forrás: saját készítés

3.1.4 Kapcsolat a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjával

4. táblázat: az anti-szegregációs terv kapcsolódása a Helyi Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseihez

Horizontális cél
Szolgáltatások
elérhetőségének
javítása

Foglalkoztatás
javítása

Lakhatás
minőségének
javítása

Társadalmi

Horizontális alcél
Humán
szolgáltatások
elérhetőségének
javítása

HEP intézkedés
Boldogabb gyermekkort – családtervezés okosan
A roma és mélyszegénységben élők, ellátatlanok
helyzetének javítása
Tegyünk a fiatalkori bűnözés ellen
Preventív szemlélet (szűrővizsgálatok nőknek)
Időskorban is biztonságban
Feladatok az időskorúakért
Egészségügyi
szűrővizsgálatokra
történő
utaztatás megszervezése
Ismerjük meg a fogyatékkel élőket
Településüzemeltet Nők az értékteremtő közfoglalkoztatásban
ési szolgáltatások Feladatok az időskorúakért
javítása
Képzettség
A roma és mélyszegénységben élők, ellátatlanok
erősítése
helyzetének javítása
Egyenlő esélyt a tanulásban – felsőoktatási
ösztöndíj fenntartása
Munkahelyek
A roma és mélyszegénységben élők, ellátatlanok
létrehozása
helyzetének javítása
Nők az értékteremtő közfoglalkoztatásban
Közműszolgáltatás A roma és mélyszegénységben élők, ellátatlanok
fejlesztése
helyzetének javítása
Lakókörnyezet
A roma és mélyszegénységben élők, ellátatlanok
integrációja
helyzetének javítása
NETNagyi program megvalósítása
Időskorban is biztonságban
Tudatos
életmód Egészséges alapanyagot a gyermekétkeztetésben
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és kialakítása

Szegregált
területek
elérhetőségének
javítása

Preventív szemlélet (szűrővizsgálatok nőknek)
Egészségügyi
szűrővizsgálatokra
történő
utaztatás megszervezése
Helyi
identitás A roma és mélyszegénységben élők, ellátatlanok
erősítése
helyzetének javítása
Településrészek
A roma és mélyszegénységben élők, ellátatlanok
közlekedési
helyzetének javítása
kapcsolatainak
fejlesztése

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program alapján saját készítés
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3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések
5. táblázat: a tervezett fejlesztések szegregációs hatásai és a kivédésükre tervezett intézkedések

Intézkedés
1.1.1
Új
gazdasági
szervezetek
megtelepedésének
elősegítése
1.1.2 Meglévő gazdasági
szereplők
versenyképességének
javítása
1.2.1
Természetközeli
gazdálkodás
feltételeinek
elősegítése

Pozitív hatások

Negatív hatások

Negatív hatások megoldása

Alacsonyabb
státuszú
munkahelyek
teremtésével hátrányos helyzetű társadalmi
rétegek
számára
munkalehetőség
biztosítása
Alacsonyabb
státuszú
munkahelyek
teremtésével hátrányos helyzetű társadalmi
rétegek
számára
munkalehetőség
biztosítása
Alacsonyabb
státuszú
munkahelyek
teremtésével hátrányos helyzetű társadalmi
rétegek
számára
munkalehetőség
biztosítása
Alacsonyabb
státuszú
munkahelyek
teremtésével hátrányos helyzetű társadalmi
rétegek
számára
munkalehetőség
biztosítása
A szegregált élethelyzet egyik oka az
alacsony iskolai végzettség, az intézkedés
ezt igyekszik kompenzálni, beleértve az
alacsony társadalmi státuszú emberek
képzettségi szintjének emelését is.

Helyszín intenzívebb használatával
magasabb járműforgalom párosul,
ami rontja a környező lakókörnyezet
minőségét.
Helyszín intenzívebb használatával
magasabb járműforgalom párosul,
ami rontja a környező lakókörnyezet
minőségét.
Helyszín intenzívebb használatával
magasabb járműforgalom párosul,
ami rontja a környező lakókörnyezet
minőségét.
Helyszín intenzívebb használatával
magasabb járműforgalom párosul,
ami rontja a környező lakókörnyezet
minőségét.
A város gazdaságában túlsúlyba
kerülnek azok az ágazatok, illetve
munkakörök, amelyek alacsonyabb
szintű képesítéssel is betölthetők, így
romlik
a
város
gazdasági
teljesítménye.

Áruszállítás pontos tervezése, helyi
lakók érzékenyítése.

téren A szegregált élethelyzet egyik oka az
lévők alacsony iskolai végzettség, az intézkedés

A város gazdaságában túlsúlyba
kerülnek azok az ágazatok, illetve

1.2.2
Új
helyi
élelmiszertermékek
gyártásának
és
piacra
vitelének elősegítése
1.3.1
Aktív
korúak
munkaerő-piaci helyzetének
javítása

1.3.2
Szociális
hátrányban

Áruszállítás pontos tervezése, helyi
lakók érzékenyítése.

Áruszállítás pontos tervezése, helyi
lakók érzékenyítése.

Áruszállítás pontos tervezése, helyi
lakók érzékenyítése.

A város gazdasági szerkezetének kettős
szintű fejlesztése szükséges, az
alacsony társadalmi státuszú emberek
elhelyezkedésének elősegítése mellett a
településen
működő
legnagyobb
munkáltatók modern gazdaságban
történő részvételének ösztönzésével. Ez
utóbbi
kiterjedt
városmarketing
tevékenységgel valósítható meg.
A város gazdasági szerkezetének kettős
szintű fejlesztése szükséges, az
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érintő ezt igyekszik kompenzálni, beleértve az munkakörök, amelyek alacsonyabb alacsony társadalmi státuszú emberek
alacsony társadalmi státuszú emberek
képzettségi szintjének emelését is.

szintű képesítéssel is betölthetők, így
romlik
a
város
gazdasági
teljesítménye.

2.1.1
Szálláshely- A fejlesztéssel érintett terület az 1. számú
szegregált terület határán található, így
szolgáltatás bővítése

Az intézkedés révén növekszik a
terület használati intenzitása, ami
csökkentheti a környező lakóterületek
élhetőségét, rontja az ingatlanpiaci
folyamatokat.

2.1.2
Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának
fejlesztése

2.2.1 Óbükk látogató- és
élményközpont létrehozása

2.2.2 Légópincék turisztikai
célú fejlesztése

közvetve hatással van a településrész
minőségére. Egyrészt javul a terület
környezeti állapota, másrészt az elkészülő
új attrakció munkalehetőséget is biztosít az
itt élő alacsony társadalmi státuszú
embereknek.
A fejlesztéssel érintett terület az 1. számú
szegregált terület határán található, így
közvetve hatással van a településrész
minőségére. Egyrészt javul a terület
környezeti állapota, másrészt az elkészülő
új attrakció munkalehetőséget is biztosít az
itt élő alacsony társadalmi státuszú
embereknek.
A fejlesztéssel érintett terület az 1. számú
szegregált terület határán található, így
közvetve hatással van a településrész
minőségére. Egyrészt javul a terület
környezeti állapota, másrészt az elkészülő
új attrakció munkalehetőséget is biztosít az
itt élő alacsony társadalmi státuszú
embereknek.
A fejlesztéssel érintett terület az 1. számú
szegregált terület határán található, így

elhelyezkedésének elősegítése mellett a
településen
működő
legnagyobb
munkáltatók modern gazdaságban
történő részvételének ösztönzésével. Ez
utóbbi
kiterjedt
városmarketing
tevékenységgel valósítható meg.
Helyben élők érzékenyítése, bevonása
a
tervezési
és
megvalósítása
folyamatokba. Forgalom és használat
tudatos tervezése, szabályozása.

Az intézkedés révén növekszik a
terület használati intenzitása, ami
csökkentheti a környező lakóterületek
élhetőségét, rontja az ingatlanpiaci
folyamatokat.

Helyben élők érzékenyítése, bevonása
a
tervezési
és
megvalósítása
folyamatokba. Forgalom és használat
tudatos tervezése, szabályozása.

Az intézkedés révén növekszik a
terület használati intenzitása, ami
csökkentheti a környező lakóterületek
élhetőségét, rontja az ingatlanpiaci
folyamatokat.

Helyben élők érzékenyítése, bevonása
a
tervezési
és
megvalósítása
folyamatokba. Forgalom és használat
tudatos tervezése, szabályozása.

Az intézkedés révén növekszik a
terület használati intenzitása, ami

Helyben élők érzékenyítése, bevonása
a
tervezési
és
megvalósítása
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2.2.3 Volt tiszti kaszinó
turisztikai célú fejlesztése

2.2.4
Természetjáró
turizmus
integrált
szemléletű fejlesztése

2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai
célú fejlesztése

3.1.1. Humán szolgáltatások
fejlesztése

közvetve hatással van a településrész
minőségére. Egyrészt javul a terület
környezeti állapota, másrészt az elkészülő
új attrakció munkalehetőséget is biztosít az
itt élő alacsony társadalmi státuszú
embereknek.
A fejlesztéssel érintett terület az 1.
szegregátum határán található, így
közvetve hatással van az érintett
településrészek minőségére. Egyrészt javul
a terület környezeti állapota, másrészt az
elkészülő új attrakció munkalehetőséget is
biztosít az itt élő alacsony társadalmi
státuszú embereknek.
Az erdei pihenőhelyek, turistautak
kialakítása
javítja
az
érintett
településrészek környezeti állapotát, a rá
szerveződő programokon a hátrányt
szenvedő társadalmi rétegek részvétele és
lehetséges.
A fejlesztéssel érintett terület a 2.
szegregátum határán található, így
közvetve hatással van az érintett
településrészek minőségére. Egyrészt javul
a terület környezeti állapota, másrészt az
elkészülő új attrakció munkalehetőséget is
biztosít az itt élő alacsony társadalmi
státuszú embereknek.
Humán
szolgáltatások
fejlesztésével
könnyebben és hatékonyabban lesznek
elérhetők a szociális szolgáltatásokra
rászorulók, illetve a szegregátumokban
élők

STRATÉGIA
csökkentheti a környező lakóterületek
élhetőségét, rontja az ingatlanpiaci
folyamatokat.

folyamatokba. Forgalom és használat
tudatos tervezése, szabályozása.

Az intézkedés révén növekszik a
terület használati intenzitása, ami
csökkentheti a környező lakóterületek
élhetőségét, rontja az ingatlanpiaci
folyamatokat.

Helyben élők érzékenyítése, bevonása
a
tervezési
és
megvalósítása
folyamatokba. Forgalom és használat
tudatos tervezése, szabályozása.

A megvalósult pihenőhelyekre építő
programokon
a
társadalomból
kiszakadt rétegek, romák, nem
vesznek részt, kimaradnak előnyös
hatásaiból

Romák
és
hátrányos
helyzetű
csoportok tudatos megszólítása, a
társadalom
érzékenyítése,
közös
programok
megszervezése
és
lebonyolítása.

Az intézkedés révén növekszik a
terület használati intenzitása, ami
csökkentheti a környező lakóterületek
élhetőségét, rontja az ingatlanpiaci
folyamatokat.

Helyben élők érzékenyítése, bevonása
a
tervezési
és
megvalósítása
folyamatokba. Forgalom és használat
tudatos tervezése, szabályozása.

Nem szegregált élethelyzetben lévők
kimaradhatnak a fejlesztés előnyös
hatásaiból

A beavatkozás integrált módon valósul
meg, a szociálisan nem rászoruló
egyének és közösségek bevonásával
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3.1.2
Köznevelési
és A férőhelyek számának bővítésével javul
az intézmény működési környezete, a
gyermekvédelmi
rászoruló, hátrányos és halmozottan
szolgáltatások fejlesztése

Megvalósuló sportudvar kapacitása
nem elegendő ahhoz, hogy minden
iskolai tanuló használhassa azt.

Sportudvar
használatának
tudatos
szabályozása a helyi tantervek és
óratervek alapján.

3.1.3 Senior korosztály
lakhatási
feltételeinek
javítása

Megvalósítás
környezetében
növekszik a szociálisan rászorultak
száma, ami fokozza a szegregálódást

Megvalósítás egész folyamatában helyi
lakosság bevonása, érzékenyítése.
Integrált programok, idős és nem idős
lakosság együttes részvételével. Udvar
egy résza szabadon bejárható lenne,
amelyet
a
helyi
lakók
is
használhatnának.
Szűrőprogramok
rendszeres
szervezése,
ezek
szegregált
élethelyzetekben
lévők
közötti
népszerűsítése

hátrányos helyzetű óvodások ellátása. Az
intézkedéssel javul a köznevelés minősége,
az általános iskolás diákok egyenlően
részesülhetnek a mindennapos testnevelés
előnyeiben.
Javul az idősek ellátásának színvonala,
több rászoruló idős ember részesülhet
korszerű szociális ellátásban

3.1.4
Praxisközösség A komplex, integrált szolgáltatási rendszer
által
javul
az
egészségügyi
létrehozása
szolgáltatásokban
nem
résztvevő
csoportok részvételi hajlandósága, ezzel
együtt egészségtudatossága

3.1.5
Közfoglalkoztatás Hatékonyabbá válik a versenyszférában
feltételrendszerének javítása elhelyezkedni nem tudó társadalmi

3.2.1
zöldfelületi
megújítása

Városközpont
rendszerének

3.2.2 Népkert közösségi célú
fejlesztése

csoportok értékteremtő közfoglalkoztatása,
egységes irányítás révén növekszik a
közfoglalkoztatás minősége és településre
gyakorolt jelentősége
Terület a 2. szegregátum határán van, az
intézkedés
javítja
a
szegregátum
környezeti állapotát, az ott élők
életminőségét.
A fejlesztendő terület az 1. szegregált
terület
határán,
a
szegregációval

Társadalmi
hálóból
kiszakadt
közösségek számára nem jelent
alternatívát az egészséges életmód
választására
vonatkozóan,
a
leghátrányosabb helyzetben lévőket
nem lesz képes megszólítani a
program.
Új bázis megnövekedett forgalommal
és zajterheléssel jár, ami rontja a
közelben élők életminőségét

Szállítási útvonalak
pontos megtervezése

és

időpontok

Zöldfelület megújításával növekszik
annak használati intenzitása, ami
zavaró hatásokkal jár.

Zöldfelület
és
rekreációs
terek
használatának
tudatos
tervezése,
használati szabályzat megalkotása.

Zöldfelület megújításával növekszik
annak használati intenzitása, ami

Zöldfelület
és
rekreációs
terek
használatának
tudatos
tervezése,
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3.2.3 Temetők fejlesztése

3.2.4 Helyi identitásra építő
kulturális
örökség
fenntartása

3.2.5 Piactér
fejlesztése

területének

3.2.6
Leromlott
lakókörnyezet
élhetőség
javítását célzó fejlesztése

veszélyeztetett részen van, így annak új
funkcióval való megtöltése javítja a
hátrányos helyzetben lévő településrész
környezeti állapotát, az ott élők
életminőségét.
A temetők környezetének fejlesztésével
javul a településrészek környezeti állapota
és az ott élők életminősége, emelkedik az
ingatlanárak nívója. A Balaton utcai
temető az 1. szegregátum határán található,
így annak fejlesztése előnyös hatásokkal
jár a szegregátumra vonatkozóan.
A város kulturális rendezvényein lehetőség
nyílik a roma kultúra és identitás
bemutatására. A hátrányt szenvedő
társadalmi
rétegek
közösségi
szerepvállalásával
azok
szegregált
élethelyzete is oldódik.
A fejlesztendő terület a 2. szegregátum
külső határán van, így közvetve javítja
annak környezeti állapotát. A piacon való
megjelenés lehetőségének biztosításával a
hátrányt
szenvedő
célcsoportok
a
mezőgazdasági termelés felé fordulhatnak.
Az intézkedés az 1. szegregátum 35%
feletti
szegregációs
mutatójú
településrészének
lakókörnyezeti
fejlesztését célozza.

STRATÉGIA
zavaró hatásokkal jár.

használati szabályzat megalkotása.

A temetők fejlesztése speciális
célcsoportot kíván elérni, az azokat
nem használók kimaradnak a
fejlesztés előnyeiből.

Intézkedés hatékony társadalmasítása,
helyi lakosság bevonása a fejlesztésbe,
folyamatos monitoringozás.

A kulturális programok időszakos
zajterhelést
okozhatnak.
A
programokon
túlzottan
előtérbe
kerülhetnek a roma kulturális elemek,
ami a program színvonalának
csökkenéséhez vezet.
A piac használatát időlegesen
magasabb zajterhelés kísérheti, ami
ronthatja a 2. szegregátum érintett
lakókörnyezetének (Rákóczi Ferenc
utca) élhetőségét.

Programok tudatos tervezése, integrált
programcsomagok kialakítása.

Az intézkedés elmaradása tovább
konzerválja és dominánssá teszi a
városrészben
a
telepszerű
lakókörnyezeteket. Az intézkedés
elvonhatja a figyelmet más szegregált
területek
fejlesztésétől,
telepi
lakókörnyezetek felszámolásától

A város szegregátumaiban történő
beavatkozások priorizálásra kerültek,
amelynek eredményeképp az 1.
szegregátum fejlesztése a város
elsődleges szempontjai közé tartozik.
ITS-ben
megfogalmazott
antiszegregációs elvek betartása és
megvalósítása,
lakók
bevonása,
érzékenyítése.

Piactér használatának szabályozása,
áruszállítási útvonalak szabályozása,
érintett
lakókörnyezeten
élők
folyamatos tájékoztatása, monitoringja,
bevonásuk a tervezésbe.
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ideiglenesen
a Munkafolyamatok tudatos, átgondolt
4.1.1 Vezetékes ivóvíz- Az intézkedés révén javul az érintett Munkavégzés
településrész
környezeti
állapota, zajterhelés növekedésével és ezzel a megtervezése, lakók érzékenyítése.
szolgáltatás javítása
élhetősége, az itt élők életminősége.
a
település,
beleértve
a
4.1.2
Szennyvízelvezetés Javul
szegregátumok
környezeti
állapota,
rendszerének kiépítése
élhetősége.
a
település,
beleértve
a
4.1.3 Csapadékvíz-elvezető Javul
szegregátumok
környezeti
állapota,
rendszerek rekonstrukciója
élhetősége.

4.1.4
Építésföldtani Javul a településrész környezeti állapota,
lakókörnyezeti minősége, javulnak a
problémák orvoslása
lakhatás feltételei.

4.1.5 Hálózatra termelő Javul a település környezeti állapota, az
energiatakarékosságból származó többlet
napelempark kialakítása

4.1.6
Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot célzó
felújtása

4.2.1.
közlekedési
fejlesztése

bevételek a szegregátumok fejlesztésére
fordíthatók.
Az intézkedés a 2. szegregátum területén
valósul
meg,
így
javítja
annak
lakókörnyezeti állapotát, az ott élők
életminőségét. Az energiatakarékosságból
származó
többlet
bevételek
a
szegregátumok fejlesztésére fordíthatók.

Városközpont Az intézkedés a 2. szegregátum határán
rendszerének valósul meg, így közvetve javítja annak
lakókörnyezeti minőségét.

lakókörnyezet
élhetőségének
romlásával jár.
Munkavégzés
ideiglenesen
a
zajterhelés növekedésével és ezzel a
lakókörnyezet
élhetőségének
romlásával jár.
Munkavégzés
ideiglenesen
a
zajterhelés növekedésével és ezzel a
lakókörnyezet
élhetőségének
romlásával jár.
Munkavégzés
ideiglenesen
a
zajterhelés növekedésével és ezzel a
lakókörnyezet
élhetőségének
romlásával jár. Intézkedés elmaradása
a terület lakókörnyezeti minőségének
leromlását eredményezheti.
Napelempark működése ronthatja a
városrész élhetőségét, esztétikai
zavart okoz, így a településrészen
élők elvándorlása irányába hat.
A beavatkozás nem csökkenti
érdemben
a
városrész
szegregáltságát,
a
szegregációs
mutatóra nincs közvetlen hatása, az
ide fordított források nem kellően
javítják a lakókörnyezet értékét és
élhetőségét.
Az intézkedés révén növekszik az
érintett úthálózat gépjárműforgalma,
ami a környező lakóterületek
minőségét rontó zajterheléssel jár.

Munkafolyamatok tudatos, átgondolt
megtervezése, lakók érzékenyítése.

Munkafolyamatok tudatos, átgondolt
megtervezése, lakók érzékenyítése.

Munkafolyamatok tudatos, átgondolt
megtervezése, lakók érzékenyítése.

Helyben élők bevonása a tervezésbe,
helyi
lakók
érzékenyítése
és
folyamatos monitorozása.
Helyben
élők
folyamatos
monitorozása,
érzékenyítése,
bevonásuk a tervezés és megvalósítás
folyamatába.

Úthasználatból
eredő
károk
és
terhelések
szabályozással
történő
minimalizálása, ökotudatos közlekedési
módok iránti érdeklődés felkeltése,
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intézkedés
során
megújuló A fejlesztés az 1. szegregátumnak
4.2.2 Gyalogos közlekedés Az
járdaszakaszok
az
1.
szegregátum csak a szegregációval veszélyeztetett
feltételeinek javítása
megközelíthetőségét, ezzel lakókörnyezeti
minőségét javítják.

4.2.3 Kerékpáros közlekedés A fejlesztés elősegíti az egymástól távol
lévő településrészek közötti kohézió és
feltételeinek javítása
fizikai kapcsolat erősítését.

területét érinti, ami a valódi
szegregált
területen
élők
életminőségét érdemben nem lesz
képes befolyásolni.
Intézkedés
megvalósítása
ideiglenesen a zajterhelés növelésével
és a lakókörnyezet értékének
csökkenésével jár.

megvalósítása
4.2.4 25-ös számú főút Az átmenő forgalomtól mentesül a város, Intézkedés
áteresztő
képességének ami a 25-ös főút jelenlegi nyomvonalán ideiglenesen a zajterhelés növelésével
javítása
elhelyezkedő 2. szegregátum környezeti és a lakókörnyezet értékének
minőségét növeli.

csökkenésével jár.

4.2.5 Önkormányzati utak Az intézkedés során több, szegregált A kivitelezés során fellépő zajterhelés
területen vezető út is megújul, ami javítja a ideiglenesen rontja az érintett
felújítása
településrészek lakókörnyezeti értékét.

lakókörnyezetek
környezeti
minőségét. Az intézkedés során nem
megújuló, leromlott útszakaszok által
lakókörnyezetek minősége romlik,
ami az ott lakók elvándorlása
irányába hat.

helyben élők érzékenyítése.
Helyben
élők
érzékenyítése,
járdaépítések és felújítások további
ütemeinek tervezése.

Megvalósítás
tudatos
tervezése,
helyben élők tervezési folyamatokba
való
bevonása,
tájékoztatása,
érzékenyítése, a munkafolyamatok
zárultával a negatív következmények
felszámolása.
Megvalósítás
tudatos
tervezése,
helyben élők tervezési folyamatokba
való
bevonása,
tájékoztatása,
érzékenyítése, a munkafolyamatok
zárultával a negatív következmények
felszámolása.
Kivitelezés
környezeti
hatásának
előzetes felmérése és tudatos tervezése.
Utak
felújításának
priorizálása,
amelynek során előtérbe kerül a
hátrányos
helyzetben
lévő
településrészek fejlesztése.

Forrás: saját készítés
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3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések
13. ábra: a szegregációt okozó folyamatok sematikus modellje

Társadalmi viselkedésnormák elsajátításának hiánya

Oktatási rendszerből való kihullás

Alacsony iskolai végzettség

Deviancia megjelenése

SZEGREGÁCIÓ

Külső környezet változásairól
nem vesznek tudomást

Munkaerő-piacról kiesett szülők és
háztartásbeliek

Munkaerő-piacon való korlátozott megjelenés

Állandó munkajövedelem hiánya

Munkavégzés képessége csökken

Leromlott egészségi állapot
Befelé fordulás, mentális problémák
Társadalomi életből való
kiszakadás

Egészségügyi ellátásban nem
vesznek részt
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6. táblázat: a szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására tett intézkedések

Szegregációt okozó
folyamat
Társadalmi életből való
kiszakadás

Befelé fordulás,
mentális problémák
Egészségügyi
ellátásban nem vesznek
részt
Oktatási rendszerből
való kihullás
Társadalmi
viselkedésnormák
elsajátításának hiánya
Alacsony iskolai
végzettség
Állandó
munkajövedelem
hiánya

ITS intézkedés

Kódszám

Humán szolgáltatások fejlesztése
Közfoglalkoztatás feltételrendszerének javítása
Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
Népkert közösségi célú fejlesztése
Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása
Természetjáró turizmus integrált szemléletű
megközelítése
Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó
fejlesztése
Humán szolgáltatások fejlesztése
Praxisközösség létrehozása
Praxisközösség létrehozása

3.1.1
3.1.5
3.2.1
3.2.2
3.2.4
2.2.4

Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése
Humán szolgáltatások fejlesztése

3.1.2

Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások
fejlesztése
Szociális téren hátrányban lévők munkavállalást
érintő érzékenyítése
Piactér területének fejlesztése
Természetközeli gazdálkodás feltételeinek
elősegítése
Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és piacra
vitelének elősegítése
Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása
Légópincék turisztikai célú fejlesztése
Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése
Szálláshely-szolgáltatás bővítése
Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának fejlesztése

3.1.2

3.2.6
3.1.1
3.1.4
3.1.4

3.1.1

1.3.2
3.2.5
1.2.1
1.2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.1.1
2.1.2

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
4.1. Külső összefüggések
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4.1.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval való
összhang

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
négy hosszú távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében hét
ágazati jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.




Ágazati célok:
o

Versenyképes, innovatív gazdaság

o

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése

o

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság

o

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I

o

Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom

o

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

o

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk
védelme

Területi célok:
o

Az ország makro-regionális szerepének erősítése

o

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat

o

Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése

o

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése

o

Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés
elősegítése

o

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

A 7. táblázatban bemutatásra kerül a Stratégia középtávú tematikus céljainak az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció ágazati és területi céljaihoz való illeszkedése.
7. táblázat: a középtávú tematikus célok illeszkedése az OFTK célrendszeréhez
OTFK Ágazati
céljai
Versenyképes,
innovatív gazdaság

ITS Átfogó célok
Borsodnádasd
gazdaság
pozíciójának
javítása
Turizmus integrált
fejlesztése

ITS Tematikus
célok
1.1
Feldolgozóipari
tevékenységek
fejlesztése
2.1.
Turisztikai
szolgáltatáskínálat
javítása
2.2
Integrált
turisztikai
termékfejlesztés

ITS Intézkedések
1.1.1 Új gazdasági szervezetek
megtelepedésének elősegítése
1.1.2 Meglévő gazdasági szereplők
versenyképességének javítása
2.1.1
Szálláshely-szolgáltatás
bővítése
2.1.2
Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának fejlesztése
2.2.1
Óbükk
látogatóés
élményközpont létrehozása
2.2.2 Légópincék turisztikai célú
fejlesztése
2.2.3 Volt tiszti kaszinó turisztikai
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Életképes vidék,
egészséges
élelmiszertermelés
és
ellátás,
az
élelmiszerfeldolgozóipar
fejlesztése
Gyógyító
Magyarország,
egészséges
társadalom,
egészségés
sportgazdaság

Borsodnádasd
gazdasági
pozíciójának
javítása

1.2 Agrár- és
élelmiszergazdasá
g fejlesztése

Turizmus integrált
fejlesztése

2.2
Integrált
turisztikai
termékfejlesztés
3.1.
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése

Kreatív
tudástársadalom,
piacképes
készségek, K+F+I

Borsodnádasd
gazdasági
pozíciójának
javítása

1.3
Humán
erőforrás
fejlesztése

Értéktudatos
szolidáris
öngondoskodó
társadalom

és

A város közösségi
potenciáljának
erősítése

3.1.
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése

Jó
állam,
szolgáltató állam
és biztonság

A város közösségi
potenciáljának
erősítése

3.1.
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése

A város közösségi
potenciáljának
erősítése

Település fizikai
és
környezeti
infrastruktúrájána
k fejlesztése
A város közösségi

STRATÉGIA
célú fejlesztése
2.2.4
Természetjáró
turizmus
integrált szemléletű fejlesztése
2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai célú
fejlesztése
1.2.1 Természetközeli gazdálkodás
feltételeinek elősegítése
1.2.2 Új helyi élelmiszertermékek
gyártásának és piacra vitelének
elősegítése

3.2.
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
4.1 Borsodnádasd
környezetbiztonsá
gának javítása
3.2.

Közösségi

2.2.4.
Természetjáró
turizmus
integrált szemléletű fejlesztése
3.1.2
Köznevelési
és
gyermekvédelmi
szolgáltatások
fejlesztése
3.1.4 Praxis közösség létrehozása
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci
helyzetének javítása
1.3.2 Szociális téren hátrányban
lévők
munkavállalást
érintő
érzékenyítése
3.1.1
Humán
szolgáltatások
fejlesztése
3.1.2
Köznevelési
és
gyermekvédelmi
szolgáltatások
fejlesztése
3.1.3 Senior korosztály lakhatási
feltételeinek javítása
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
3.1.5
Közfoglalkoztatás
feltételrendszerének javítása
3.1.1
Humán
szolgáltatások
fejlesztése
3.1.2
Köznevelési
és
gyermekvédelmi
szolgáltatások
fejlesztése
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
3.1.5
Közfoglalkoztatás
feltételrendszerének javítása
3.2.3 Temetők fejlesztése

4.1.1 Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás
javítása
4.1.4 Építésföldtani problémák
orvoslása
3.2.6 Leromlott lakókörnyezet
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Stratégiai
erőforrások
megőrzése,
fenntartható
használata,
környezetünk
védelme

STRATÉGIA

potenciáljának
erősítése
Település fizikai
és
környezeti
infrastruktúrájána
k fejlesztése

infrastruktúra
fejlesztése
4.2
Város
közlekedési
rendszerének
fejlesztése

A város közösségi
potenciáljának
erősítése

3.2.
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése

Település fizikai
és
környezeti
infrastruktúrájána
k fejlesztése

4.1 Borsodnádasd
környezetbiztonsá
gának javítása

élhetőség javítását célzó fejlesztése
4.2.1 Városközpont közlekedési
rendszerének fejlesztése
4.2.2
Gyalogos
közlekedés
feltételeinek javítása
4.2.3
Kerékpáros
közlekedés
feltételeinek javítása
4.2.4 25-ös számú főút áteresztő
képességének javítása
4.2.5 Önkormányzati utak felújítása
3.2.1 Városközpont zöldfelületi
rendszerének megújítása
3.2.2 Népkert közösségi célú
fejlesztése
4.1.2
Szennyvízelvezetés
rendszerének kiépítése
4.1.3
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek rekonstrukciója
4.1.5
Hálózatra
termelő
napelempark kialakítása
4.1.6 Önkormányzati épületek
energiahatékonyságot
célzó
felújítása

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Stratégia

4.1.2. Megyei területfejlesztési dokumentumokkal való összhang

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai Részprogramja alapján
Borsodnádasd a Borsodi-tengely területi besorolásba tartozik, amely magában foglalja a
Sajó-völgy tágabb környezetét Ózd térségétől egészen annak torkolatvidékén lévő ipari
tájakig. A Stratégiai részprogram célkitűzéseihez való illeszkedést a 8. táblázat illusztrálja.

8. táblázat: az ITS intézkedéseinek illeszkedése a BAZ Megyei Stratégiai részprogram célrendszeréhez

Stratégiai célok

Prioritások

Stratégia
tematikus céljai

Intézkedések

Gazdasági
versenyképesség
javítása,
munkahelyteremté
s és innovációs
tevékenységek
ösztönzése

Kutatás-fejlesztés és
innováció

1.1 Feldolgozóipari
tevékenységek
fejlesztése

Vállalkozások
versenyképesség
javítása
foglalkoztatás

1.1 Feldolgozóipari
tevékenységek
fejlesztése

1.1.1 Új gazdasági szervezetek
megtelepedésének elősegítése
1.1.2
Meglévő
gazdasági
szereplők versenyképességének
javítása
1.1.1 Új gazdasági szervezetek
megtelepedésének elősegítése
1.1.2
Meglévő
gazdasági
szereplők versenyképességének
javítása
2.2.1 Óbükk látogató- és

és

2.2

Integrált
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turisztikai
termékfejlesztés

A helyi társadalom
munkaerőpiaci
igényekhez történő
alkalmazkodóképe
sségének javítása
A munkaerő-piaci
központok
elérhetőségének
javítása

Társadalom
alkalmazkodó
képességének javítása

1.3
Humán
erőforrás fejlesztése

Közlekedés,
munkaerő-piaci
központok
elérhetőségének
javítása

a

4.2
Város
közlekedési
rendszerének
fejlesztése

Az
egyedi
természeti
és
kulturális
erőforrások
fenntartható
hasznosítása

Mezőgazdasági
termelés
és
feldolgozás,
helyi
termékek

1.2.
Agrárés
élelmiszergazdaság
fejlesztése

Turizmus

2.1
Turisztikai
szolgáltatáskínálat
javítása

2.2
Integrált
turisztikai
termékfejlesztés

Az
energia
megújuló
forrásokból történő
előállításának és
helyi
felhasználásának
ösztönzése
Környezeti állapot
és

Energetika,
az
energia
megújuló
forrásokból történő
előállításának és helyi
felhasználásának
ösztönzése

4.1. Borsodnádasd
környezetbiztonság
ának javítása

Környezeti állapot és
környezetbiztonság

4.1. Borsodnádasd
környezetbiztonság

STRATÉGIA
élményközpont létrehozása
2.2.2 Légópincék turisztikai
célú fejlesztése
2.2.3 Volt tiszti kaszinó
turisztikai célú fejlesztése
2.2.4 Természetjáró turizmus
integrált szemléletű fejlesztése
2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai
célú fejlesztése
1.3.1 Aktív korúak munkaerőpiaci helyzetének javítása
1.3.2 Szociális téren hátrányban
lévők munkavállalást érintő
érzékenyítése
4.2.1 Városközpont közlekedési
rendszerének fejlesztése
4.2.2 Gyalogos közlekedés
feltételeinek javítása
4.2.3 Kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítása
4.2.4 25-ös számú főút áteresztő
képességének javítása
4.2.5
Önkormányzati
utak
felújítása
1.2.1
Természetközeli
gazdálkodás
feltételeinek
elősegítése
1.2.2
Új
helyi
élelmiszertermékek gyártásának
és piacra vitelének elősegítése
2.1.1
Szálláshely-szolgáltatás
bővítése
2.1.2
Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának
fejlesztése
2.2.1 Óbükk látogató- és
élményközpont létrehozása
2.2.2 Légópincék turisztikai
célú fejlesztése
2.2.3 Volt tiszti kaszinó
turisztikai célú fejlesztése
2.2.4 Természetjáró turizmus
integrált szemléletű fejlesztése
2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai
célú fejlesztése
4.1.5
Hálózatra
termelő
napelempark kialakítása
4.1.6 Önkormányzati épületek
energiahatékonyságot
célzó
felújítása
4.1.1
Vezetékes
szolgáltatás javítása

ivóvíz-
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környezetbiztonság
javítása

javítása

STRATÉGIA

ának javítása

4.1.2
Szennyvízelvezetés
rendszerének kiépítése
4.1.3
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek rekonstrukciója

4.1.4
Építésföldtani
problémák orvoslása
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Stratégiai Részprogram

4.1.3. Stratégiai dokumentumokkal való összefüggés

4.1.3.1 Nemzeti Energiastratégia 2030

9. táblázat: az ITS célrendszerének illeszkedése a Nemzeti Energiastratégia 2030 célrendszeréhez
Nemzeti
Energiastratégia 2030
célkitűzései
Energiatakarékosság

Megújuló és alacsony
szén-dioxid kibocsátású
energiatermelés növelése
Erőmű korszerűsítés
A közösségi távfűtés és
egyéni hőenergia ellátás
korszerűsítése
A
közlekedés
energiahatékonyságának
növelése
és
CO2
intenzitásának csökkentése
Zöld
ipar,
mezőgazdaság

megújuló

ITS célrendszere

Intézkedés

4.1.
Borsodnádasd
környezetbiztonságának
javítása

4.1.5 Hálózatra termelő napelempark
kialakítása
4.1.6
Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot célzó felújítása
4.1.5 Hálózatra termelő napelempark
kialakítása
4.1.6
Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot célzó felújítása
Borsodnádasdot nem érinti
Borsodnádasdot nem érinti

4.1.
Borsodnádasd
környezetbiztonságának
javítása

4.2 Város közlekedési
rendszerének fejlesztése

1.2
Agrárélelmiszergazdaság
fejlesztése

Energetikai
célú
hulladékhasznosítás
Állami
szerepvállalás
erősítése
Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030

és

4.2.1
Városközpont
közlekedési
rendszerének fejlesztése
4.2.2 Gyalogos közlekedés feltételeinek
javítása
4.2.3 Kerékpáros közlekedés feltételeinek
javítása
1.2.1
Természetközeli
gazdálkodás
feltételeinek elősegítése
1.2.2 Új
helyi
élelmiszertermékek
gyártásának és piacra vitelének elősegítése
Borsodnádasdot nem érinti
Borsodnádasdot nem érinti
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STRATÉGIA

4.1.3.2 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia

10. táblázat: az ITS intézkedéseinek illeszkedése a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
célrendszeréhez

Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia céljai

ITS tematikus céljai

Kapcsolódó intézkedések
Intézkedés

A romák, tartósan rászorulók
munkaerő-piaci integrációjának
elősegítése, foglalkoztatottsági
szintjük emelése

1.1.
Feldolgozóipari
tevékenységek
fejlesztése

1.1.1 Új gazdasági szervezetek
megtelepedésének elősegítése
1.1.2 Meglévő gazdasági szereplők
versenyképességének javítása
1.2.1 Természetközeli gazdálkodás
feltételeinek elősegítése
1.2.2 Új helyi élelmiszertermékek
gyártásának és piacra vitelének
elősegítése
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci
helyzetének javítása
1.3.2 Szociális téren hátrányban lévők
munkavállalást érintő érzékenyítése
2.2.1
Óbükk
látogatóés
élményközpont létrehozása
2.2.2 Légópincék turisztikai célú
fejlesztése
2.2.3 Volt tiszti kaszinó turisztikai célú
fejlesztése
2.2.4 Természetjáró turizmus integrált
szemléletű fejlesztése
2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai célú
fejlesztése
3.1.1 Humán szolgáltatások fejlesztése

1.2
Agrárés
élelmiszergazdaság
fejlesztése
1.3 Humán erőforrás
fejlesztése
2.2 Integrált turisztikai
termékfejlesztés

A szegény családban élő
gyermekek
és
a
tartósan
rászorulók helyzetének javítását,
továbbá a roma népességet célzó
szakpolitikák,
beavatkozások
tervezését, nyomon követését,
értékelését
szolgáló
adminisztrációs és statisztikai
adatforrások,
információs
rendszerek fejlesztése
A gyermekek szegénységének
csökkentése
A roma és tartósan rászoruló
gyerekek
oktatáshoz
való
hozzáférésének javítása
A
végzettség
nélküli
iskolaelhagyás csökkentése

3.1
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése

3.2.
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
3.1
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése
3.2.
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
1.3 Humán erőforrás
fejlesztése

3.2.6
Leromlott
lakókörnyezet
élhetőség javítását célzó fejlesztése
3.1.2 Köznevelési és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése
3.2.6
Leromlott
lakókörnyezet
élhetőség javítását célzó fejlesztése
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci
helyzetének javítása
1.3.2 Szociális téren hátrányban lévők
munkavállalást érintő érzékenyítése
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A lakhatási körülmények, a
lakhatás biztonságának javítása,
lakhatási lehetőségek bővítése

A
települési
és
térségi
szegregáció csökkentése

A romák, tartósan rászorulók és
gyermekek egészségi állapotának
javítása, a születéskor várható
élettartam növelése, valamint az
egészségügyi ellátórendszerhez
való hozzáférésük javítása

3.1
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése
3.2.
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
1.3 Humán erőforrás
fejlesztése
3.2
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
3.1
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése

2.2 Integrált turisztikai
termékfejlesztés
A társadalmi együttélés alapját 3.1
Közösségi
jelentő bizalom erősítése, a szolgáltatások
romákkal
szembeni fejlesztése
diszkrimináció csökkentése
3.2
Közösségi
infrastruktúra
fejlesztése
Forrás: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia

STRATÉGIA
3.1.3 Senior korosztály
feltételeinek javítása

lakhatási

3.2.6
Leromlott
lakókörnyezet
élhetőség javítását célzó fejlesztése
1.3.2 Szociális téren hátrányban lévők
munkavállalást érintő érzékenyítése
3.2.4 Helyi identitásra építő kulturális
örökség fenntartása
3.2.6
Leromlott
lakókörnyezet
élhetőség javítását célzó fejlesztése
3.1.1 Humán szolgáltatások fejlesztése
3.1.2 Köznevelési és gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
2.2.4 Természetjáró turizmus integrált
szemléletű megközelítése
3.1.1 Humán szolgáltatások fejlesztése
3.1.3 Senior korosztály lakhatási
feltételeinek javítása
3.2.4 Helyi identitásra építő kulturális
örökség fenntartása

4.1.4 Gazdasági Programmal való összhang

11. táblázat: az ITS célrendszerének illeszkedése Borsodnádasd Város Önkormányzata hatályos
gazdasági programjához

Stratégiában megfogalmazott
intézkedések
Intézkedés

Gazdasági Programban megfogalmazott célkitűzések

1.1.1 Új gazdasági szervezetek
megtelepedésének elősegítése

Közreműködés az ötvös üzem funkció és területviszonyainak
rendezésében
Közreműködés a volt lemezgyári „barnamezős” területek
rendezésében
Kis és középvállalkozások működési feltételeinek javítása

1.1.2 Meglévő gazdasági szereplők
versenyképességének javítása
1.2.1 Természetközeli gazdálkodás
feltételeinek elősegítése

1.2.2 Új helyi élelmiszertermékek
gyártásának és piacra vitelének
elősegítése

Mezőgazdasági hasznosításra alkalmas kül-, vagy belterületek
művelés alá vonása, telekösszevonás lehetőségének
kiaknázása
ÖKO farm kialakítása Mocsolyáson
Földterületeink termőképességének kihasználása a közmunka
program keretében
Állattenyésztés lehetőségének megvizsgálása, bevezetése
Állattenyésztés lehetőségének megvizsgálása, bevezetése
Tésztaüzem kialakítása

114

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci
helyzetének javítása
1.3.2 Szociális téren hátrányban
lévők
munkavállalást
érintő
érzékenyítése
2.1.1
Szálláshely-szolgáltatás
bővítése
2.1.2
Vallási
turizmus
szolgáltatáskínálatának fejlesztése
2.2.1
Óbükk
látogatóés
élményközpont létrehozása
2.2.2 Légópincék turisztikai célú
fejlesztése
2.2.3 Volt tiszti kaszinó turisztikai
célú fejlesztése
2.2.4
Természetjáró
turizmus
integrált szemléletű fejlesztése

2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai célú
fejlesztése
3.1.1.
Humán
szolgáltatások
fejlesztése
3.1.2
Köznevelési
és
gyermekvédelmi
szolgáltatások
fejlesztése
3.1.3 Senior korosztály lakhatási
feltételeinek javítása
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
3.1.5
Közfoglalkoztatás
feltételrendszerének javítása
3.2.1 Városközpont zöldfelületi
rendszerének megújítása

3.2.2 Népkert közösségi
fejlesztése
3.2.3 Temetők fejlesztése
3.2.4 Helyi
identitásra
kulturális örökség fenntartása

célú
építő

STRATÉGIA

Tehetséggondozás, emelt szintű képzések, felnőttképzés,
kitörési lehetőségek
Esélyteremtő programok megvalósítása
Tehetséggondozás, emelt szintű képzések, felnőttképzés,
kitörési lehetőségek
Esélyteremtő programok megvalósítása
A projektötlet a gazdasági program elfogadása után
keletkezett, ezért abban nem szerepel.
Egyházakkal való együttműködés erősítése városunk fejlődése
érdekében
A projektötlet a gazdasági program elfogadása után
keletkezett, ezért abban nem szerepel.
Felhagyott légópincék hasznosítása
Közreműködés a volt Tiszti Kaszinó funkció és
területviszonyainak rendezésében
Ipari múzeum kialakítása, ipari örökségünk megőrzésére,
bemutatására
Tematikus
túraútvonalak
kialakítása,
tanösvény
a
Vajdavárhoz, pihenőpontok kialakításával
A bakancsos turizmus további támogatása
A város és környékének a vozóbbá tétele érdekében tervezzük
a források környékének a rendezését, szalonnasütő és pihenő
kialakítását
A városközponti volt „Jegyzői ház” felújítása, új funkcióval
való megtöltése
Esélyteremtő programok megvalósítása
Mesekert Óvoda kapacitásbővítése
Móra Ferenc Általános Iskola bővítése, új tornaterem
kialakítása
Petőfi Művelődési Házban Időskorúak nappali ellátására
irányuló intézmény kialakítása (Szépkorúak Háza) 1
Háziorvosi ügyelet és a szakrendelések működési feltételeinek
fenntartása, javítása, amennyiben az anyagi körülmények
megengedik újabb szakrendelésekkel bővülés
Központi raktár kialakítása
Helyi polgárőrség és tűzoltóság működési feltételeinek
fejlesztése
A városközpont egységes térszervezése, térburkolással,
parkolóhelyek kialakításával, csapadékvíz elvezetéssel
Játszótér kialakítás, parkok, zöldfelületek rendezése
Közösségi tér kialakítása a különböző korosztályú,
érdeklődési körű helyi emberek számára
A városközponti sportpálya korszerűsítése és környékének
rendezése, műfüves futballpálya kialakítása
Petőfi tér és környéke, ill. Népkert rendezése, rehabilitációja
Ravatalozó épületek felújítása
A
Molnárkalács
Fesztivál
évenkénti,
rendszeres
megszervezése, összekapcsolva népi településünkre jellemző
szokások, hagyományok bemutatásával
A helyi hagyományokat ápoló és azt bemutató szervezetek
támogatása

1

A gazdasági program elfogadásakor Borsodnádasd Város Önkormányzata a volt Petőfi Művelődési
Ház felújításával kívánta volna kialakítani az idősek otthonát, amely terv az ITS készítésének idején
módosult. A volt Petőfi Művelődési Ház az Óbükk látogató- és élményközpontot fogadja be, az idősek
otthona a város más területén kerül kialakításra.

115

BORSODNÁDASD Integrált Településfejlesztési Stratégia
3.2.5 Piactér területének fejlesztése
3.2.6
Leromlott
lakókörnyezet
élhetőség javítását célzó fejlesztése
4.1.1 Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás
javítása
4.1.2
Szennyvízelvezetés
rendszerének kiépítése
4.1.3
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek rekonstrukciója
4.1.4 Építésföldtani problémák
orvoslása
4.1.5 Hálózatra termelő napelempark
kialakítása
4.1.6
Önkormányzati
épületek
energiahatékonyságot célzó felújtása
4.2.1. Városközpont közlekedési
rendszerének fejlesztése
4.2.2
Gyalogos
közlekedés
feltételeinek javítása
4.2.3
Kerékpáros
közlekedés
feltételeinek javítása
4.2.4 25-ös számú főút áteresztő
képességének javítása
4.2.5 Önkormányzati utak felújítása
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Piactér – pihenőpark kiépítése, területrendezéssel
Mintabolt kialakítása a piactéren a saját termékek
értékesítésére
Szociális célú településrész rehabilitáció a leromlott állapotú,
telepszerű településrészeken (Kölcsey út és környéke)
Közreműködés a volt lemezgyári munkástelepek területi,
tulajdonjogi rendezésében
A projektötlet a gazdasági program elfogadása után
keletkezett, ezért abban nem szerepel.
Szennyvízberuházás: szennyvízcsatorna-hálózat, és tisztítómű
építés
Csapadékvíz elvezetési terv készíttetése, településszintű
csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése
Közreműködés a Virág úti „támfal” kialakításában,
megerősítésében
Működési
költségeket
csökkentő
Energiahatékony
beruházások a megújuló energia előtérbe helyezésével
Működési
költségeket
csökkentő
Energiahatékony
beruházások a megújuló energia előtérbe helyezésével
Intézmények energiahatékonyságának javítása, megújuló
energiával kombinált komplex fejlesztéssel
A Köztársaság út 13 – 19. (Coop ingatlantól a
Takarékszövetkezetig) az ingatlanok mögötti terület
egységesítése, rendezése, a Piactérrel való kapcsolat
kialakítása
Járdaépítés, felújítás (Kossuth út, Köztársaság út Petőfi téri
környéki szakasza, Móricz Zs. út).
Kerékpárút bővítése, felújítása

Közreműködés a 25-ös számú főút Szentdomonkos –
Borsodnádasd közötti szakaszon nyomvonal kiváltás ügyében
A szennyvízberuházást követően az utak felújítása a város
egész területén
Forrás: Borsodnádasd Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2014-2019
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4.2. Belső összefüggések

4.2.1. A célok logikai összefüggései

4.2.1.1. A célok és a város erősségeinek kapcsolata
A 13. táblázat a város célkitűzéseinek és a helyzetelemzésben feltárt erősségek közötti
számszerű kapcsolatot mutatja, vagyis az, hogy az egyes célok milyen mértékben építenek a
település meglévő adottságaira (1 – gyenge kapcsolat, 2 – közepesen erős kapcsolat, 3 – erős,
korreláló kapcsolat). Leginkább a növekvő születésszám, a szerteágazó kulturális élet, a
jelentős kiterjedésű zöldfelületi rendszer és a szerteágazó szolgáltatási tevékenységek azok a
helyzeti előnyök, amelyekre a fejlesztési célok és elképzelések (pl. városközpont közösségi
jellegű zöld fejlesztései, turisztikai attrakciók fejlesztése, gazdasági jellegű beavatkozások,
szegregált területek fejlesztése, szolgáltatáskínálat bővítése) leginkább épülnének. Ha
kategóriánként nézzük, akkor az intézményrendszer, az önkormányzati gazdálkodás, a
valamint a demográfiai és települési közösségi adottságok emelhetők ki. Legkevésbé a tájba
illő településképre, a meglévő vállalatok ismertségére, a közösségi közlekedési hálózatra, a
kiváló ivóvíz-szolgáltatásra és a megújuló energiahordozókra való áttérésre építenek a
meghatározott célok. Kategóriánként a közművek és környezetvédelem azok, amelyek a
legkevésbé hatnak a célok megvalósulására.
Érdemes figyelembe venni a szinergikus hatásokat, vagyis azokat a pontokat, ahol szoros,
korreláló kapcsolat van az egyes adottságok és célok között, melyet a táblázatban zöld
színnel jelöltünk. Az országosan ismert Molnárkalács Fesztivál kiváló alapot szolgáltat az
integrált turisztikai termékfejlesztéshez, míg a jelentős kiterjedésű zöldfelületi rendszer léte a
közösségi infrastruktúra fejlesztésének az alapja. A termelő jellegű vállalatok átlagnál
magasabb aránya értelemszerűen a feldolgozóipari kapacitás növelését segíti, a megújuló
energiahordozók használata pedig jelentős hatással van a település környezetbiztonságára, a
külső hatásoktól való függés mérséklődésére.
A célok közül leginkább az integrált turisztikai termékfejlesztés, a közösségi infrastruktúra
fejlesztése és a feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése épít az erősségekre, míg
legkevésbé a város közlekedési rendszerének fejlesztése, valamint az agrár- és
élelmiszergazdaság fejlesztése.
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12. táblázat: az ITS célrendszerének illeszkedése a Megalapozó Vizsgálatban megfogalmazott erősségekhez

Feldolgozóipari tevékenységek
fejlesztése

Agrár- és élelmiszergazdaság
fejlesztése

Humán erőforrás fejlesztése

Turisztikai szolgáltatáskínálat
javítása

Integrált turisztikai
termékfejlesztés

Közösségi szolgáltatások
fejlesztése

Közösségi infrastruktúra
fejlesztése

Borsodnádasd
környezetbiztonságának javítása

Város közlekedési rendszerének
fejlesztése

Férfi többlet az aktív korosztályban
Növekvő születésszám
Csökkenő migrációs nyomás
Alapfokú köznevelés jó infrastrukturális helyzete
Komplex egészségügyi ellátás jelenléte
Szociális alapellátás jó infrastrukturális ellátottsága
Szerteágazó kulturális élet
Demográfia és települési közösség
Település ipari múltja identitásjavító tényező
Molnárkalács Fesztivál
Roma önkormányzat működése
Erős civil szervezeti háttér
Pozitív költségvetési egyenleg
Közfoglalkoztatás fenntartása
Intézményrendszer és önkormányzati gazdálkodás
Jelentős kiterjedésű, komplex zöldfelületi rendszer

2
2
1

1
2
0

1
2
1

0
0
0

0
0
0

0
2
1

0
1
1

0
0
0

1
0
0
0
6
1
0
0
1

0
0
0
0
3
1
1
0
0

2
1
1
1
9
0
0
1
1

0
1
1
2
4
2
2
1
1

0
1
1
2
4
2
3
0
0

2
1
2
1
9
0
0
2
1

0
0
1
2
5
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
4
0

1
2
5
0

0
1
3
0

1
0
7
1

1
0
6
2

0
1
4
0

1
0
3
3

1
1
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

Összesen

Erősségek

4
9
4
5
4
6
8
40 (21,16%)
7
7
4
4
6
7
35 (21,60%)
8
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Állóvizek jelenléte
Mikrotérségi szintű funkcionális ellátottság
Tájba illő építkezés, egységes településkép
Védett és védendő épületek és utcakép
Zöldfelületek és épített környezet
Termelő jellegű vállalkozások átlagnál magasabb aránya
Országos illetve nemzetközi ismertségű vállalatok
Szerteágazó szolgáltatási tevékenység
PLES Zrt. K+F tevékenysége
Kerékpáros közlekedés városon belüli magas részesedése
Kiterjedt autóbusz-hálózati kapcsolatok
Gazdaság és közlekedés
Kiváló minőségű ivóvíz-szolgáltatás
Megújuló energiahordozókra való áttérésben jelentős
előrelépések
Kedvező levegőminőség
Kedvező mikroklimatikus adottságok
Közművek és környezetvédelem
Összesen
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0
1
0
0
1
3
2
1
2
0
0
8
0

0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
3
0

0
2
0
0
3
0
0
2
0
0
0
2
0

2
1
1
2
8
0
0
2
0
1
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0

2
1
1
2
9
0
0
1
0
0
0
1
0

1
0
1
1
5
0
0
0
0
1
1
2
2

0
0
0
0

0
1
2
3
14

0
0
0
0
15

0
0
1
1
17

0
1
2
3
24

0
0
0
0

0
0
1
1

3
2
1
8

19

15

19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0

5
6
3
5
27 (20,00%)
5
3
9
3
4
2
26 (16,05%)
2
3
5
7
17 (15,74%)

1
0
1
17

5

Forrás: saját készítés
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4.2.1.2. A célok és a város problémáinak kapcsolata
A 14. táblázat a város célkitűzéseinek és a helyzetelemzésben feltárt problémák,
gyengeségek közötti számszerű kapcsolatot mutatja, vagyis az, hogy az egyes célok milyen
mértékben lesznek képesek megoldani a település gondjait. A feltárt gyengeségek közül az
egyes célok leginkább a szegregátumok jelenlétéből és a felhagyott építmények
amortizációjából eredő gondokat lesznek képesek megoldani, ugyanakkor magas
relevanciája van a demográfiai problémáknak is. Legkevésbé a köznevelési intézmények
csökkenő tanulói létszámát és annak minőségi összetételét oldja meg a Stratégia
megvalósítása. Kategóriák szerint a célok megvalósulása leginkább a demográfiai, települési
közösségi, valamint a zöldfelületi és épített környezet állapotából következő gondokat
lesznek képesek megoldani, míg az intézményrendszerrel és önkormányzati gazdálkodással
kapcsolatban mérhetők a legcsekélyebb hatások. A célok közül a közösségi infrastruktúra
fejlesztése, az integrált turisztikai termékfejlesztés, valamint a feldolgozóipari tevékenységek
fejlesztése alkalmas leginkább a város feltárt problémáinak megoldására, míg a legkevésbé a
közösségi szolgáltatások fejlesztése és a város közlekedési rendszerének fejlesztése alkalmas
erre.
Itt is érdemes megvizsgálni a szinergikus hatásokat, melyeket a táblázatban zölddel
jelöltünk. A nagy kiterjedésű szegregátumok jelenléte alapvetően befolyásolja a közösségi
infrastruktúra fejlesztését, illetve ugyanez mondható el a városközpont leromlott
zöldfelületeiről is. A felhagyott építmények amortizációja illetve a probléma megoldása
kiemelt hatással van, különösen a lemezgyártelepi városrészben az integrált turisztikai
termékfejlesztés megvalósítására. A közlekedési jellegű fejlesztések pedig értelemszerűen a
hátrányos közlekedésföldrajzi helyzet következményeit igyekeznek felszámolni.
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13. táblázat: az ITS célrendszerének illeszkedése a Megalapozó Vizsgálatban feltárt problémákhoz

Feldolgozóipari tevékenységek
fejlesztése

Agrár- és élelmiszergazdaság
fejlesztése

Humán erőforrás fejlesztése

Turisztikai szolgáltatáskínálat
javítása

Integrált turisztikai
termékfejlesztés

Közösségi szolgáltatások
fejlesztése

Közösségi infrastruktúra
fejlesztése

Borsodnádasd
környezetbiztonságának javítása

Város közlekedési rendszerének
fejlesztése

Csökkenő és elöregedő népesség
Rossz képzettségi és jövedelmi helyzet
Alacsony foglalkoztatottság
Nagy kiterjedésű szegregátumok jelenléte
Demográfia és települési közösség
Csökkenő diáklétszám
Magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek
aránya
Szociális ellátórendszerek leterheltsége
Közhatalmi bevételek csökkenő szerepe
Forgalomképes vagyon hiánya
Intézményrendszer és önkormányzati gazdálkodás
Felhagyott ingatlanok gondozatlansága
Városközpont zöldfelületeinek leromlott állapota
Alulhasznosított területek jelentős kiterjedése
Felhagyott építmények amortizációja
Zöldfelületek és épített környezet

2
2
3

1
1
2

2
3
2

1
2
1

1
1
1

2
1
1

1
0
0

0
0
0

1
8
0

0
4
0

1
8
1

2
6
0

2
5
0

2
6
0

3
4
0

1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
4
0
0
2
1
3

0
0
0
1
1
0
0
2
0
2

1
1
0
0
3
0
0
0
0
0

0
1
1
1
3
2
0
1
2
5

0
1
0
1
2
2
1
1
3
7

0
0
0
0
0
1
0
0
1
2

0
0
0
1
1
2
3
2
2
9

0
0
0
0
0
2
1
2
2
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen

Erősségek

10
10
10
12
42 (38,89%)
1
1
4
2
6
14 (10,37%)
9
5
10
11
35 (32,41%)
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Diverzifikálatlan gazdasági szerkezet
Hátrányos ingatlanpiaci viszonyok
Hátrányos közlekedésföldrajzi helyzet
Önkormányzati utak állapota több helyen nem kielégítő
Gazdaság és közlekedés
Hiányosan kiépített szennyvíz-elvezetés
Vízelvezető árkok állapota sok helyen leromlott
Természeti viszonyokból következő jelentős lefolyási
intenzitás
Felszíni vizek elszennyeződése
Magas talajvízállás miatt lakóingatlanok vizesedése
Jelentős vizuális környezetterhelés
Alábányászásból és természeti viszonyokból eredő
tömegmozgásos folyamatok
Közművek és környezetvédelem
Összesen

STRATÉGIA

2
2
1
1
6

2
1
0
0
3

1
0
0
0
1

1
1
0
0
2

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

0
1
0
1
2

0
0
0
1
1

1
0
3
2
6

0
0

0
0

0
0

1
0

1
1

0
0

1
2

2
2

0
1

8
6
4
5
23 (21,29%)
5
6

0
0
0
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

1
2
0
2

0
0
1
0

1
1
0
2

1
2
1
1

0
0
0
0

4
6
3
7

0
1
22

0
2
12

0
0
12

0
3
19

0
7
23

0
1
9

1
8
24

1
10
19

1
2
8

3
34 (17,99%)
148

Forrás: saját készítés
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4.2.1.3. A célrendszer összefüggései
A 15. táblázat a célok egymás közötti logikai összefüggéseit tárják fel. A vízszintes
tengelyen azt látjuk, hogy az egyes célok mennyiben függnek más célok megvalósulásától,
míg a függőleges tengelyen azt, hogy az egyes célok megvalósulása milyen mértékben segíti
elő a többi cél megvalósulását. Látható, hogy leginkább a humán erőforrás fejlesztése és a
közösségi infrastruktúra fejlesztése segítik a többi cél megvalósulását, legkevésbé viszont a
feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése, illetve az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése
célok hatnak a többi célkitűzés elérésére. A célok közül az integrált turisztikai
termékfejlesztés és a humán erőforrás fejlesztése függenek más célkitűzések
megvalósulásától, míg legkisebb mértékben a Borsodnádasd környezetbiztonságának
javítása és a város közlekedési rendszerének fejlesztése célokra igaz ugyanez.
14. táblázat:az ITS céljainak egymással való összefüggései
Agrár- és élelmiszergazdaság
fejlesztése

Humán erőforrás fejlesztése

Turisztikai szolgáltatáskínálat
javítása

Integrált turisztikai
termékfejlesztés

Közösségi szolgáltatások
fejlesztése

Közösségi infrastruktúra
fejlesztése

Borsodnádasd
környezetbiztonságának javítása

Város közlekedési rendszerének
fejlesztése

Összesen

Feldolgozóipari tevékenységek
fejlesztése
Feldolgozóipari
tevékenységek
fejlesztése
Agrár- és
élelmiszergazdaság
fejlesztése
Humán erőforrás
fejlesztése
Turisztikai
szolgáltatáskínálat
javítása
Integrált turisztikai
termékfejlesztés
Közösségi
szolgáltatások
fejlesztése
Közösségi infrastruktúra
fejlesztése
Borsodnádasd
környezetbiztonságának
javítása
Város közlekedési
rendszerének fejlesztése
Összesen
Forrás: saját készítés
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4.2.2. Az intézkedések egymásra gyakorolt hatása

A 16. táblázat az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott, elkövetkező 57 éves időszakban megvalósítani tervezett intézkedések egymásra gyakorolt hatását mutatja
be, számszerűsített módon. A 0 érték azt jelenti, hogy a két intézkedés között nincs
kapcsolat, 1-es érték gyenge, 2-es közepesen erős, 3-as erős, korreláló kapcsolatot feltételez.
A táblázat alapján legkevésbé hatnak a többi intézkedés megvalósulására az alábbiak:







Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Senior korosztály lakhatási feltételeinek javítása
Temetők fejlesztése
Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
Építésföldtani problémák orvoslása
Hálózatra termelő napelempark kialakítása

Ezek az intézkedések többségében pontszerű jellegűek, csupán egy adott városrész, vagy
csak egy intézmény fejlesztését szolgálják, a település egészére alig van szinergikus hatásuk.
Az alább intézkedések jelentős mértékben segítik a többi intézkedés megvalósítását:








Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének javítása
Szociális téren hátrányban lévők munkavállalást érintő érzékenyítése
Szálláshely-szolgáltatás bővítése
Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
Piactér területének fejlesztése
Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó fejlesztése
Önkormányzati utak felújítása

Mindezek az intézkedések, bonyolult, közvetlen és közvetett hatásmechanizmusokon
keresztül a város egészére és annak élhetőségére fejtik ki hatásukat, így megvalósításuk nem
csak indokolt, de a település hosszú távú jövő szempontjából mindenképpen kívánatos.
Az alábbi intézkedések függnek legkevésbé más intézkedések megvalósulásától, vagyis ezek
hordozzák a legkisebb kockázatot:






Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
Építésföldtani problémák orvoslása
Hálózatra termelő napelempark kialakítása
Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó felújítása
25-ös számú főút áteresztő képességének javítása

Ezek közül a 25-ös főút fejlesztése a többi elképzeléstől teljesen független, elszigetelt
fejlesztési elképzelés.
A következő intézkedések esetében jelentős a függés más intézkedések megvalósulásától,
vagyis ezek esetében magas a meghiúsulás kockázata és kiemelt figyelemmel kell eljárni:



Új gazdasági szervezetek megtelepedésének elősegítése
Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének javítása
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Szociális téren hátrányban lévők munkavállalást élősegítő érzékenyítése
Természetjáró turizmus integrált szemléletű fejlesztése
Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó fejlesztése
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4.1.4 Építésföldtani problémák orvoslása

4.1.5 Hálózatra termelő napelempark kialakítása

4.1.6 Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó felújítása

4.2.1 Városközpont közlekedési rendszerének fejlesztése

4.2.2 Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

4.2.3 Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása

4.2.4 25-ös számú főút áteresztő képességének javítása

4.2.5 Önkormányzati utak felújítása
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Összesen

4.1.3 Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
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3.2.4 Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása

3.2.5 Piactér területének fejlesztése

3.2.6 Leomlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó fejlesztése

3.2.1 Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása

3.2.3 Temetők fejlesztése

3.1.5 Közfoglalkoztatás feltételrendszerének javítása

2.2.3 Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése

2.2.4 Természetjáró turizmus integrált szemléletű fejlesztése

3.1.2 Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

2.2.2 Légópincék turisztikai célú fejlesztése

3.1.1 Humán szolgáltatások fejlesztése

2.2.1 Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása

2.1.1 Szálláshely-szolgáltatás bővítése

2.1.2 Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának fejlesztése

1.3.2 Szociális téren hátrányban lévők munkavállalást érintő érzékenyítése
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének javítása
1.2.2 Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és piacra vitelének
elősegítése
1.2.1 Természetközeli gazdálkodás feltételeinek elősegítése
1.1.2 Meglévő gazdasági szereplők versenyképességének javítása
1.1.1 Új gazdasági szervezetek megtelepedésének elősegítése
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2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése
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4.2.3. A stratégia megvalósíthatósága

4.2.3.1 A Stratégiában megfogalmazott intézkedések megvalósulási esélyei

A 16. táblázat eredményei alapján az egyes intézkedések a következő csoportokba
sorolhatók:
1. Alacsony függési kockázattal járó, jelentős hatású intézkedések:


A logikai vizsgálat során ilyent nem találtunk, vagyis a legjobb kategóriában nem
fordul elő tervezett intézkedés

2. Közepes függési kockázattal járó, jelentős hatású intézkedések:




Szálláshely-szolgáltatás bővítése
Piactér területének fejlesztése
Önkormányzati utak felújítása

3. Alacsony függési kockázattal járó, közepes hatású intézkedések:




Természetközeli gazdálkodás feltételeinek elősegítése
Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása
25-ös számú főút áteresztő képességének javítása

4. Közepes függési kockázattal járó, közepes hatású intézkedések:











Új helyi élelmiszertermékek gyártásának és piacra vitelének elősegítése
Óbükk látogató- és élményközpont létrehozása
Légópincék turisztikai célú fejlesztése
Volt tiszti kaszinó turisztikai célú fejlesztése
Közfoglalkoztatás feltételrendszerének javítása
Népkert közösségi célú fejlesztése
Szennyvízelvezetés rendszerének fejlesztése
Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója
Városközpont közlekedési rendszerének fejlesztése
Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása

5. Magas függési kockázattal járó, jelentős hatású intézkedések:







Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének javítása
Szociális téren hátrányban lévők munkavállalást elősegítő érzékenyítése
Humán szolgáltatások fejlesztése
Városközpont zöldfelületi rendszerének megújítása
Helyi identitásra építő kulturális örökség fenntartása
Leromlott lakókörnyezet élhetőség javítását célzó fejlesztése

6. Magas függési kockázattal járó, közepes hatású intézkedések:
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Új gazdasági szervezetek megtelepedésének elősegítése
Természetjáró turizmus integrált szemléletű fejlesztése
Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése

7. Alacsony függési kockázattal járó, alacsony hatású intézkedések:







Senior korosztály lakhatási feltételeinek javítása
Temetők fejlesztése
Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
Építésföldtani problémák orvoslása
Hálózatra termelő napelempark kialakítása
Önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó felújítása

8. Közepes függési kockázattal járó, alacsony hatású intézkedések:





Meglévő gazdasági szereplők versenyképességének javítása
Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának fejlesztése
Köznevelési és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Praxis közösség létrehozása

9. Magas függési kockázattal járó, alacsony hatású intézkedések:


A logikai vizsgálat során ilyent nem találtunk, vagyis a legrosszabb kategóriában
nem fordul elő tervezett intézkedés

4.2.3.2 Megvalósíthatóságot befolyásoló tényezők
A stratégia megvalósíthatóságát számos tényező akár pozitívan, akár negatívan
befolyásolhatja. Egy olyan, periferikus és excentrikus elhelyezkedésű város, mint
Borsodnádasd esetében különösen fontos a megvalósíthatóságot segítő és gátló tényezők
számbavétele. Mivel a megvalósíthatóságot akadályozó, korlátozó tényezők, kockázatokként
az 5. fejezetben külön is nevesítésre kerülnek, itt és most csak a pozitív tényezők kerülnek
azonosításra.


Periférikus fekvés miatt jelentős külső forrásbevonás áll rendelkezésre: a térség az
ország leghátrányosabb térségei közé tartozik. A legnagyobb probléma egyben előny
is: a kormányzatok mindegyike jelentős többletforrásokkal támogatták és támogatják
az északi határ menti vidéket.



Megfelelő természeti adottságok: az éghajlati és természeti földrajzi tényezők az
állattenyésztésnek kedveznek, amire több projektöltet is építene. Ez jó alapot
szolgáltat arra, hogy a legeltető állattenyésztésnek és élelmiszer-feldolgozásnak
térségi szintű központja lehessen.



Pályázati menedzsment terén szerzett releváns tapasztalat, rendelkezésre áll
megfelelő minőségű munkaerő: Borsodnádasd a 2007-2013-as EU tervezési
ciklusban több sikeres pályázati forrás lehívásában és projektek lebonyolításában
vett részt. A megszerzett tudást a város a 2014-2020-as ciklusban is képes lesz
kamatoztatni.
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Városmarketing tevékenység,
kiterjedt
kapcsolatrendszer:
Borsodnádasd
döntéshozói eddig is jelentős városmarketing tevékenységet folytattak, annak
eredménye az elmúlt évek beruházásai. A város, mint mikrotérségi feladatokat is
ellátó központ, kiterjedt és a forráslehívásokban hatékonyan használható
kapcsolatrendszert ápol.



Sikeres intézményi struktúra működik a városban: a település több, városon
túlmutató vonzással rendelkező intézménnyel bír. Az oktatási, kulturális,
művelődési, egészségügyi, igazgatási intézményi rendszerek komplex jelenléte
elősegíti a városban tervezett beavatkozások sikeres, társadalomközpontú
megvalósítását.



Erős közösségi kohézió a városon belül: Borsodnádasd erős civil szervezeti háttérrel
rendelkezik, történelmi identitása mindmáig érezteti hatását a helyi társadalomra. A
kiterjedt non-profit szektor révén a beavatkozások társadalmi integrációja megoldott.

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB
KOCKÁZATAI
16. táblázat: a Stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai

Kockázat
Jogszabályi
környezet
változása

Következmény
A stratégiát érintő főbb
szabályzók a megvalósítás
időszakában változhatnak, s
befolyásolhatják
a
megvalósítást
Közbeszerzési
Jogi
Nehezítheti a tervezett
eljárások
tevekénységek
időben
elhúzódása
történő megvalósítását, a
beszerzésekhez kapcsolódó,
azzal összefüggésben álló
tevékenységek
megvalósulása is csúszik.
Marginalizált,
Társadalmi A deviáns viselkedés miatt
deviáns
az egyes intézkedések csak
társadalmi
korlátozottan
tudnak
csoportok
megvalósulni,
a
jelenléte, ebből
megvalósult elképzelések
fakadó
pedig
gyorsan
amortizáció
amortizálódnak,
pl.
a
fizikai infrastruktúra esetén
Alacsony
Társadalmi Bizonyos
fejlesztési
társadalmi
elképzelések
szerepvállalás
megvalósításában a helyi
lakosságot is be kívánja
Jelleg
Jogi

Megoldások
A projekthez kapcsolódó
jogszabályi
környezet
folyamatos
figyelemmel
kísérése
Jelentős
tapasztalatokkal
rendelkező
közbeszerzési
szakértő alkalmazása

Társadalmi
csoportok
érzékenyítése,
lakosság
folyamatos
tájékoztatása,
helyben élők tervezésbe való
bevonása.
Amortizációra
kevésbé hajlamos anyagok
felhasználása.
Társadalmi
csoportok
érzékenyítése,
lakosság
folyamatos
tájékoztatása,
helyben élők tervezésbe való
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Többletmunka
Szakmai
és
-költség
felmerülése

vonni,
pl.
közmunkaprogram révén az
önkormányzat,
a
társadalom
elfordulása
veszélyezteti
ezek
megvalósulását
A költségek és feladatok
hibás tervezése esetén
egyes
projektek
meghiúsulhatnak

Teljesíthetetlen
indikátorok

Szakmai

A
hibás
tervezés
megakadályozza bizonyos
projektek megvalósulását

A
megvalósításhoz
szükséges
szakemberek
hiánya

Szakmai

A térségben jelentkező
szakemberhiány különösen
a magasabb hozzáadott
értékkel bíró beavatkozások
sikeres
megvalósítását
gátolja meg

Geopolitikai
helyzet változása

Politikai

Az Európai Unió, valamint
a szomszédos országok és
Magyarország
közti
kapcsolatrendszer
befolyásolhatja
egyes
intézkedések
sikeres
végrehajtását
Az
országos
politikai
környezet választásokhoz
köthető
módosulásai
kihatnak a városfejlesztés
alakulására is, és érdemben
befolyásolhatják a kitűzött
célok elérését

Nemzeti szintű Politikai
politikai
környezet
változása

Helyi
szintű Politikai
politikai
környezet
változása

Az
önkormányzati
választások révén átalakuló
helyi döntéshozatali szint
változásai
érdemben
befolyásolhatják a kitűzött
célok megvalósítását

STRATÉGIA
bevonása.
Közmunkaprogramban való
részvétel
fontosságának
kihangsúlyozása.

Stratégia
véleményezési
szakaszában
fejlesztéssel
érintett
szervezetek
és
vállalkozások megszólítása,
közös tervezés
Korábbi pozitív és negatív
tapasztalatok értékelése a
tervezés és stratégiaalkotás
során, indikátorok település
lehetőségeihez
való
igazítása
Önkormányzat a vállalkozói
szektorral közösen vegyen
részt képzési programokban,
a
szükséges
munkaerő
képzését
a
lehetséges
formákban
támogassa.
Gyakornoki
lehetőségek
biztosítása a helyben és
térségben élőknek.
Politikai
környezet
változásainak
folyamatos
figyelemmel
kísérése.
Intézkedések
rugalmas
kezelése, szükség esetén
megváltozott feltételekhez
igazítása.
Választási
ciklusokon
átívelő tervezés. Politikai
környezet
változásainak
folyamatos
figyelemmel
kísérése.
Intézkedések
rugalmas kezelése, szükség
esetén
megváltozott
feltételekhez igazítása.
Választási
ciklusokon
átívelő tervezés. Politikai
környezet
változásainak
folyamatos
figyelemmel
kísérése.
Intézkedések
rugalmas kezelése, szükség
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Épített
Műszaki
környezeti
adottságokból
eredő műszaki
problémák

Természeti
Műszaki
környezeti
adottságokból
eredő műszaki
problémák

A
fejlesztésekhez
szükséges
befektetők
hiánya

Gazdasági

KKV-szektor
forráshiánya

Gazdasági

Fejlesztési
források hiánya

Gazdasági

A település történelmi
fejlődése nyomán kialakult
építmények
állaga,
építészeti
jellege
befolyásolja bizonyos, pl.
turisztikai
jellegű
fejlesztések sikerességét
A
város
természeti
viszonyai,
valamint
a
környezeti változások (pl.
éghajlatváltozás) érdemben
képesek
módosítani
a
település fejlődési irányát

Borsodnádasd
gazdasági
árnyékhelyzetben
lévő
település, amely a fő
innovációs
centrumoktól
távol helyezkedik el, így az
önkormányzatnak nagyobb
erőforrásokat
kell
mozgósítania
a
működőtőke elérésére
A településen működő
vállalkozásoknak
forráshiány miatt kevés
lehetőségük
van
fejlesztésre,
így
fokozatosan
lemaradnak
versenytársaiktól, és a
település fejlesztésébe is
csak korlátozottan képesek
beszállni
A Stratégia megvalósítási
időszaka két Európai Uniós
tervezési ciklust érint, 2020
után azonban még nem
ismert az EU-ból származó
fejlesztési
források
elérésének útvonala és
módszere

STRATÉGIA
esetén
megváltozott
feltételekhez igazítása.
Épített környezetből adódó
feltételrendszerek részletes
megismerése,
műszaki
állapotfelmérések elvégzése.
Fejlesztési
elképzelések
műszaki állapothoz való
igazítása.
Természeti
környezetből
adódó
feltételrendszerek
részletes
megismerése.
Természeti
környezet
változásainak és trendjeinek
fokozatos
figyelemmel
kísérése,
elképzelések
változásokhoz
való
igazítása.
Magán- és vállalkozói tőke
fejlesztésekbe
való
bevonása,
hatékony
és
komplex,
tudatos
városmarketing
tevékenység.

Vállalkozások pénzügyi és
gazdasági
fejlődését
lehetővé tevő konstrukciók
felkutatása, önkormányzat
és vállalkozói szféra partneri
együttműködése.

Alternatív
tőkeés
forrásbevonások, magán- és
vállalkozói
tőke
részvételének erősítése a
településfejlesztésben,
lehetséges
piaci
finanszírozási
módszerek
felkutatása.

Forrás: saját készítés
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Kockázatok valószínűségének (bekövetkezésének) lehetséges értékei:
1 – alacsony, kis mértékű bekövetkezési valószínűség
2 – közepes mértékű bekövetkezési valószínűség
3 – nagy mértékű, várható bekövetkezési valószínűség

Kockázatok településfejlesztésre gyakorolt erősségének lehetséges értékei:
1 – kismértékű kockázat
2 – közepes mértékű kockázat
3 – jelentős mértékű kockázat

A súlyozott erősség a kettő szorzataként 1 és 9 között változhat, ahol 1 – minimális kockázat,
9 – maximális kockázat.
Kockázat
A megvalósításhoz szükséges szakemberek
hiánya
Alacsony társadalmi szerepvállalás
A fejlesztésekhez szükséges befektetők hiánya
Marginalizált, deviáns társadalmi csoportok
jelenléte, ebből fakadó amortizáció
Geopolitikai helyzet változása
Épített környezeti adottságokból eredő műszaki
problémák
Természeti környezeti adottságokból eredő
műszaki problémák
KKV-szektor forráshiánya
Fejlesztési források hiánya
Jogszabályi környezet változása
Többletmunka és -költség felmerülése
Nemzeti szintű politikai környezet változása
Helyi szintű politikai környezet változása
Közbeszerzési eljárások elhúzódása
Teljesíthetetlen indikátorok

Valószínűség

Erősség

3

3

Súlyozott
erősség
9

3
2
2

2
3
2

6
6
4

2
2

2
2

4
4

2

2

4

2
1
1
2
1
1
1
1

2
3
2
1
2
2
1
1

4
3
2
2
2
2
1
1
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6.

A MEGVALÓSÍTÁS
KÖVETÉSE

ESZKÖZEI

STRATÉGIA

ÉS

NYOMON

6.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási
jellegű önkormányzati tevékenységek

Az Önkormányzat kezében olyan szabályozási és rendeletalkotási tevékenységek vannak,
amelyek jelentősen elősegíthetik a stratégiában foglaltak megvalósulását. A Stratégiában
megfogalmazott célok a településrendezési és településszerkezeti terv által megfogalmazott
településrendezési célok megvalósulását szolgálják. Az egyes fejlesztési elképzelések pedig
a Helyi Építési Szabályzat követelményrendszerére épülnek.
A Stratégia célkitűzéseinek megvalósulására biztosított az Önkormányzat rendelet- és
szabályzatalkotási tevékenysége. Ezek a rendeletek, jogszabályok a településüzemeltetési és
igazgatási feladatok ellátásában testet öltve segítik a Stratégiában foglaltak megvalósítását.
A fejlesztések megvalósulása érdekében szükséges hatékony városmarketing tevékenységet
folytatni. Borsodnádasd Város Önkormányzata tisztában van azzal a ténnyel, hogy bár a
2007-2013-as uniós tervezési-programozási ciklus során tekintélyes méretű pályázati forrás
lehívására volt képes, több megyei kisváros megelőzi e tekintetben. A mainál jelentősebb
lobbi tevékenység kifejtésére van tehát szüksége a városnak, hogy komoly esélye legyen a
Stratégiában foglalt célok megvalósítására.
A rendszerváltás óta eltelt időszak hatványozottan is hátrányos helyzetbe taszította az ország
északi peremvidékét. Gyors egymásutánban szűntek meg munkahelyek, leépült az addig
biztosnak tűnő keleti piac, a közlekedési és társadalmi, addig előnyösnek számító helyzet
egy csapásra a térség hátrányává vált. A jelenlegi keleti nyitást megalapozó és erősítő
folyamtok lassú kilábalási lehetőséget hordoznak magunkban, azonban ehhez
Borsodnádasdnak komoly városmarketing tevékenységbe kell fognia. Erre több okból is
szükség van. Ezek egyike a közlekedési árnyékhelyzet, a közelben ugyanis jobb helyzeti
adottságokkal rendelkező településekkel kell versenyeznie. A városmarketing tevékenység
során ugyanakkor éppen Borsodnádasd egyediségét, a versenytársaktól való különbözőségét
kell kidomborítani. A város egyedi versenyhelyzettel rendelkezik, amelynek hatékony
kiaknázása a városmarketing tevékenység feladata.
Fontosnak tartja a város az önkormányzati kapcsolatok szorosabbra fűzését, a döntéshozatali
mechanizmus hálózatosodását. Ez jelenti egyrészt a város mikrotérségi központi
pozíciójának erősítését, a megye más mikrotérségi központjaival való együttműködést, de
jelenti a határon átnyúló kapcsolatok elmélyítését is. a megjelenés a hazai és nemzetközi
gazdasági és kereskedelmi vásárokon, workshopokon (akár közvetve is).
A városmarketing tevékenység erősítése miatt elengedhetetlen a turisztikai piacon való
hatékonyabb megjelenés. Ebben természetesen figyelembe kell venni azt, hogy az Ózdi járás
még jóindulattal sem tartozik az ország látogatottabb desztinációi közé. Országos és
regionális jellegű vásárokon akár személyesen akár közvetett módon kíván jelen lenni a
város. Hosszú távú cél egyedi városarculat kialakítása, arculati kézikönyvvel. A stratégiában
foglaltak megvalósítását csak egységes fellépés segítheti.
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6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia
megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása

6.2.1. A Stratégia megvalósításának szervezeti rendszere

A Stratégia megvalósításának legfőbb intézménye a város legfőbb döntéshozó szerve, a
Képviselő-testület. A Testület 6 fő képviselőből áll, és havonta egyszer tart rendes ülést. A
testület munkáját a Pénzügyi Bizottság segíti, amely jogköréből adódóan minden
előterjesztést tárgyal a testületi ülésre való felterjesztés előtt.
A testület által meghozott döntések végrehajtó szervezete a Polgármesteri Hivatal, illetve
ügyosztályai. Itt különösen nagy szerepe van a Műszaki és Pályázati Irodának, mivel
alapvetően ez foglalkozik a konkrét értelemben vett városfejlesztéssel, a településrendezési
terv megvalósításával. A pénzügyi iroda szerepe az egyes projektek pénzügyi vonatkozásai
terén jelentkezik.

6.2.2. A megvalósítás intézményi háttere

6.2.2.1 Operatív menedzsment
A Stratégia megvalósításának operatív működésében az alábbi személyek vesznek részt:








Borsodnádasd Város Polgármestere
Borsodnádasd Város Jegyzője
Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Műszaki és Pályázati Iroda vezetője
Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője
Mesekert Óvoda vezetője
Közösségi Ház és Könyvtár vezetője

Az operatív menedzsment munkaüléseinek állandó meghívottjai a város két legnagyobb
munkáltatójának ügyvezetője. Az operatív munka hatékonyságának biztosítására rendszeres
munkatalálkozókat kell tartani, de évente legalább egyszer. Ugyancsak megkívánja az
operatív menedzsment ülésezését a pályázati források lehívásának biztosítása, a
projektgenerálási tevékenység is. Az operatív menedzsment tagok önálló digitális felület
révén elektronikusan is kapcsolatban állnak egymással.
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6.2.2.2 Stratégiai döntéshozatal

A stratégiai döntések meghozatala a képviselő-testület szintjén történik. A testület havonta
egyszer rendes ülésen ülésezik és tárgyalja a városfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéseket.
A pályázati kiírások függvényében kiírásra kerülhetnek rendkívüli testületi ülések is,
amelyek célja kizárólag a stratégiában foglalt célok megvalósítását elősegítő döntések
meghozatala. A stratégiai menedzsment feladata tehát a város sokfelé futó igényeinek és
lehetőségeinek összefogása, koordinálása, a Stratégia megvalósulásának szervezeti és
szakmai irányítása.
A 2007-2013-as időszakban az önkormányzat több sikeres projektet valósított meg, hatékony
projektmenedzsment tevékenység segítségével. A Stratégia fejlesztési elképzeléseinek
megvalósításához szükséges kapacitások az önkormányzatnál, valamint annak
intézményeinél már rendelkezésre állnak, a létszámbővítés nem indokolt.
A fentiek alapján az önkormányzat nem tervez változtatásokat. Elégséges a rendelkezésre
álló humán erőforrás, amely bizonyos feladatok elvégzéséhez külsős szakértőkkel egészült ki
az előző 2007-2013-as időszakban is, így sikerült az esetleges kompetencia vagy kapacitás
hiányokat pótolni.

6.2.3. A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során

Borsodnádasd Város Önkormányzata rendkívül fontosnak tartja, hogy az Integrált
Településfejlesztési Stratégia megvalósításába, mind a tervezés, mind a végrehajtás
folyamatában a lehető legtöbb, de a szükségesnél nem több partnert bevonja. Ennek
koordinálására, a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 29. §-a értelmezésében Partnerségi
rendeletet fogadott el. A településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök,
településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL szóló 9/2017.(VII.20.) számú
önkormányzati rendeletben nevesítésre kerültek azok az intézmények, gazdasági és civil
szervezetek, valamint települések, amelyekkel a Stratégia által kitűzött középtávú célok
megvalósítása érdekében folyamatosan partneri kapcsolatot kell biztosítani. A partneri
kapcsolatok stratégiai szintű ápolása nem csak a tervezés, hanem a megvalósítás időszakában
is ugyanolyan fontossággal bír.
A partnerségi egyeztetés folyamata az alábbi érdekkörök, mint partneri csoportok
bevonásával történt:




A 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklete alapján meghatározott, kötelező
véleményezést adók köre
A Kormányrendelet előírásain felül megkeresett szakmai, gazdasági és civil
szervezetek
Helyi és térségbeli lakosság

Az ITS társadalmasítására 2017 ….. …-án lakossági fórumot hívott össze az önkormányzat,
amelyen prezentációs formában került ismertetésre a Stratégia főbb irányvonalai és
célkitűzései. A lakossági és vállalkozói fórumra való kötelezően meghívottak listáját a
Partnerségi Terv tartalmazza. A fórumon lehetőség volt a jelenlévők részéről szóbeli
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észrevételt tenni, amelyet a Stratégia alkotói, valamint a település döntéshozói közösen
válaszoltak meg. Az elhangzott észrevételek a Partnerségi Terv alapján írásban is
jegyzőkönyvezésre kerültek.
A partneri egyeztetés során beérkezett vélemények és észrevételek kezelése a Partnerségi
Tervben lefektetett elvek szerint történik. Ennek során:







Az önkormányzat elektronikus úton tájékoztatja a partnerségi egyeztetésben
részvevő szerveket és szervezeteket az Integrált Településfejlesztési Stratégia
elkészítéséről.
A város honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában
véleményezésre közzéteszi a Stratégia munkaanyag változatát.
A véleményezési eljárásba bevont partneri csoportok a Partnerségi Tervben foglalt
határidőig írásos észrevételt tehetnek. Az észrevételeket kizárólag a lakossági és
vállalkozói fórumon lehet szóbeli formában közölni.
A beérkezett észrevételeket a Partnerségi Terv alapján kezeli az Önkormányzat. A
beérkezett vélemények a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Osztályán
nyomtatott formában, valamint a Hivatal szerverén elektronikusan kerülnek
tárolásra.

A 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletében szereplő hatósági szervek véleménye
a Stratégia elfogadására nézve kötelező érvényűek, mérlegelésre nincs lehetőség, azt a
Stratégiában át kell vezetni, illetve a véleményt a Stratégia mellékleteként szerepeltetni kell.
A nem a kormányrendeletben meghatározott partneri résztvevő esetén az önkormányzatnak
mérlegelési lehetősége van annak elfogadásáról. A szakmai és lakossági véleményeket nem
kötelező a Stratégia mellékletében megjeleníteni, kivéve, ha az kapcsolatban áll valamely, a
Kormányrendelet 9. melléklete által meghatározott szervvel vagy partneri körrel.
Az el nem fogadott vélemények esetében az Önkormányzat a Partnerségi Terv alapján jár el.
Az el nem fogadott észrevételeket részletes indoklással kell ellátni, és mind nyomtatott, mind
elektronikus formában elérhetővé kell tenni.
A képviselő-testület által véglegesített Stratégiát a Partnerségi Tervben foglaltak alapján
nyilvánosságra kell hozni. Ez jelenti egyrészt a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati
Osztályán a nyomtatott formában való hozzáférést, másrészt a település honlapján való
közzétételt. A dokumentum a Hivatal szerverén elektronikusan is tárolásra kerül.

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai,
együttműködési javaslatok

Borsodnádasd Város Önkormányzata a következő településközi együttműködésekben vesz
részt:
1. Térségi szintű intézkedések kapcsán szükséges településközi együttműködések:
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Intézkedés neve
Sorszám
Érintett települések
Humán szolgáltatások fejlesztése Borsodnádasd 1.1.1
Hangony,
központtal
Borsodszentgyörgy,
Sáta,
Nekézseny
Praxisközösség létrehozása Borsodnádasdon és 1.1.3
Arló, Járdánháza
térségében
25-ös számú főút áteresztő képességének javítása 3.3.5
Szentdomonkos, Járdánháza

2. Szomszédos településekkel való együttműködések: Szentdomonkos, Balaton, Járdánháza.
A településközi koordináció mechanizmusát az alábbiak befolyásolják:
 A megvalósítás alatt álló vagy megvalósítani tervezett pályázati konstrukciók
előírásai
 A tervezett intézkedések jellege
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6.4. Monitoring rendszer kialakítása

4.2.5 Önkormányzati utak
felújítása

6.4.1 Akcióterületi fejlesztések indikátorai
17. táblázat: az akcióterületi fejlesztések indikátorai

Intézkedés neve

Alcél

Indikátor neve

Indikátor
jellege
2.2.5 Jegyzői Ház turisztikai célú fejlesztése
Városi területeken épített köz- vagy Eredmény
kereskedelmi épületek
3.1.2 Köznevelési és 3.1.2/a: Mesekert óvoda Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek Kimeneti
gyermekvédelmi
bővítése
elhelyezését
biztosító férőhelyek
szolgáltatások
száma
fejlesztése
Újonnan
létrehozott, 3-6
éves Kimeneti
gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
3.1.2/b:
Bölcsőde Újonnan
létrehozott, 0-3
éves Kimeneti
kialakítása
gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma
3.1.2/c:
Mindennapos Fejlesztés által érintett köznevelési Kimeneti
testnevelés
intézmények száma
lehetőségeinek bővítése

Mértéke
gység
m2

Célérték

Mérés
gyakorisága
Projekt
fizikai
befejezése
Projekt
fizikai
befejezése

db

92

db

42

Projekt
befejezése

fizikai

db

20

Projekt
befejezése

fizikai

db

1

Projekt
befejezése

fizikai
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3.2.1 Városközpont zöldfelületi rendszerének Városi területeken létrehozott vagy
megújítása
helyreállított nyitott terek
Megújult vagy újonnan kialakított
zöldfelület nagysága
3.2.5 Piactér területének fejlesztése
Városi területeken épített köz- vagy
kereskedelmi épületek
4.2.1. Városközpont közlekedési rendszerének Városi területeken létrehozott vagy
fejlesztése
helyreállított nyitott terek
4.1.6
4.1.6/a:
Központi Üvegházhatást
okozó
gázok
Önkormányzati
konyha
épületének csökkentése: az üvegházhatású gázok
épületek
felújítása
becsült éves csökkenése
energiahatékonyság
ot célzó felújítása
Megújuló energiaforrások: a megújuló
energiatermelés további kapacitása
A
megújuló
energiaforrásból
előállított energiamennyiség
Energiahatékonyság: a középületek
éves
primerenergia-fogyasztásának
csökkenése
Energiahatékonysági fejlesztések által
elért primer energia felhasználás
csökkenés
2.1.1 Szálláshely- 2.1.1/a: Ifjúsági szálló A természeti és kulturális örökségnek,
szolgáltatás bővítése kialakítása
illetve látványosságnak minősülő
támogatott
helyszíneken
tett
látogatások
várható
számának
növekedése
2.1.2 Vallási turizmus szolgáltatáskínálatának A természeti és kulturális örökségnek,
fejlesztése
illetve látványosságnak minősülő
támogatott
helyszíneken
tett

STRATÉGIA
Eredmény

m2

Eredmény

m2

Eredmény

m2

Kimeneti

m2

Kimeneti

Kimeneti

CO2
23,82
egyenért
ék
tonnában
MW
0,0070

Kimeneti

GJ/év

Projekt
befejezése
Projekt
befejezése
Projekt
befejezése
Projekt
befejezése
Projekt
befejezése

fizikai

Projekt
befejezése
Évente

fizikai

73 300,11

Projekt
befejezése

fizikai

GJ/év

230,33

Projekt
befejezése

fizikai

Kimeneti

látogatás
/év

150

Évente

Kimeneti

látogatás
/év

150

Évente

33,55

fizikai
fizikai
fizikai
fizikai
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látogatások
várható
számának
növekedése
2.2.1 Óbükk látogató- és élményközpont A természeti és kulturális örökségnek,
létrehozása
illetve látványosságnak minősülő
támogatott
helyszíneken
tett
látogatások
várható
számának
növekedése
2.2.2 Légópincék turisztikai célú fejlesztése
A természeti és kulturális örökségnek,
illetve látványosságnak minősülő
támogatott
helyszíneken
tett
látogatások
várható
számának
növekedése
2.2.3 Volt tiszti kaszinó turisztikai célú A természeti és kulturális örökségnek,
fejlesztése
illetve látványosságnak minősülő
támogatott
helyszíneken
tett
látogatások
várható
számának
növekedése
3.2.2 Népkert közösségi célú fejlesztése
A természeti és kulturális örökségnek,
illetve látványosságnak minősülő
támogatott
helyszíneken
tett
látogatások
várható
számának
növekedése
3.2.6 Leromlott lakókörnyezet élhetőség Lakhatási
programokkal
érintett
javítását célzó fejlesztése
hátrányos
helyzetű,
elmaradott
településrészek száma
Szociális célú városrehabilitációval
érintett akcióterületen élő lakosság
száma
Helyreállított lakóegységek városi
területeken

STRATÉGIA

Kimeneti

látogatás
/év

250

Évente

Kimeneti

látogatás
/év

250

Évente

Kimeneti

látogatás
/év

250

Évente

Kimeneti

látogatás
/év

250

Évente

Kimeneti

db

1

Projekt
befejezése

fizikai

Kimeneti

fő

130

Projekt
befejezése

fizikai

Kimeneti

lakóegys
ég

4

Projekt
befejezése

fizikai
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Forrás: saját készítés

6.4.2 Akcióterületen kívüli fejlesztések indikátorai
18. táblázat: az akcióterületen kívüli fejlesztések indikátorai

Intézkedés neve

Indikátor neve

Indikátor
jellege
1.1.1
Új
gazdasági
szervezetek Támogatásban részesülő új vállalkozások Kimeneti
megtelepedésének elősegítése
száma
1.1.2
Meglévő
gazdasági
szereplők Új termékek gyártása céljából támogatott Kimeneti
versenyképességének javítása
vállalkozások száma
A támogatott vállalkozásoknál újonnan Eredmény
bevezetett IKT alkalmazások
1.2.1 Természetközeli gazdálkodás feltételeinek A támogatott új vállalkozások száma
Kimeneti
elősegítése

Mértékegység

Célérték

db

2

db

2

db

30

db

1

teljes
munkaidő
egyenérték
db

6

A foglalkoztatás növekedése a támogatott Kimeneti
vállalkozásoknál

teljes
munkaidő
egyenérték

11

Munkahelyi képzésben részt vevők száma

fő

100

fő

75

fő

50

A foglalkoztatás növekedése a támogatott Kimeneti
vállalkozásoknál
1.2.2
Új
helyi
élelmiszertermékek
gyártásának
és
piacra
vitelének
elősegítése

1.2.2/a:
Joghurtüzem
kialakítása
1.2.2/b:
Tésztaüzem
kialakítása
1.2.2./c:
Szeszfőzde
kialakítása
1.3.1 Aktív korúak munkaerő-piaci helyzetének
javítása

1.3.2 Szociális téren hátrányban
munkavállalást érintő érzékenyítése

A támogatott új vállalkozások száma

Kimeneti

Kimeneti

A képzés során tanúsítványt, vagy Eredmény
bizonyítványt szerző résztvevők száma
lévők A program szolgáltatásaiban részesülő, az Eredmény
akcióterületen élő, magukat romának
vallók száma

1

Mérés
gyakorisága
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Évente
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Évente
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2.2.4 Természetjáró 2.2.4/a: Turistautak és A természeti és kulturális örökségnek,
turizmus
integrált kiegészítő szolgáltatások illetve
látványosságnak
minősülő
szemléletű
létrehozása
támogatott helyszíneken tett látogatások
fejlesztése
várható számának növekedése
2.2.4/b: Nordic walking A természeti és kulturális örökségnek,
útvonalak
és illetve
látványosságnak
minősülő
szolgáltatások
támogatott helyszíneken tett látogatások
kialakítása
várható számának növekedése
3.1.1. Humán szolgáltatások fejlesztése
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző
programokban részt vevő személyek
száma
A munkaerő-piaci integráló programokba
bevont hátrányos helyzetű személyek
száma
A program elhagyását követően a
munkaerőpiacra vagy munkaerő-piaci
programba belépők száma
Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi
(beleértve
a
marginalizálódott
közösségeket, pl. romákat) résztvevők
száma
Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett intézmények száma
3.1.3 Senior korosztály lakhatási feltételeinek A kitagolt gyermekvédelmi és szociális
javítása
ellátási helyek férőhely kapacitása
3.1.4 Praxisközösség létrehozása
A program eredményeként létrejövő
praxisközösségek száma
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző
programokban
résztvevő
személyek
száma

Kimeneti

látogatás/év

75

Évente

Kimeneti

látogatás/év

15

Évente

Kimeneti

fő

200

Projekt fizikai
befejezése

Kimeneti

fő

230

Projekt fizikai
befejezése

Kimeneti

fő

50

2023.06.30

Kimeneti

fő

200

Projekt fizikai
befejezése

Kimeneti

db

5

Kimeneti

férőhely

40

Kimeneti

db

1

Kimeneti

fő

620

Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
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Praxisközösségben működő praxisok Eredmény
száma
3.1.5
3.1.5/a: Alkotmány és Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel Kimeneti
Közfoglalkoztatás
Budaberke
utcai érintett intézmények száma
feltételrendszerének műhelyés
javítása
raktárépületek
rekonstrukciója
3.1.5/b: Új közmunkás A munkaerő-piaci integráló programokba Kimeneti
bázis kialakítása
bevont hátrányos helyzetű személyek
száma
3.2.3 Temetők fejlesztése
Városi területeken létrehozott vagy Eredmény
helyreállított nyitott terek
3.2.4 Helyi identitásra építő kulturális örökség A természeti és kulturális örökségnek, Kimeneti
fenntartása
illetve
látványosságnak
minősülő
támogatott helyszíneken tett látogatások
várható számának növekedése
4.1.1 Vezetékes ivóvíz-szolgáltatás javítása
Jobb vízellátásban részesülő további Kimeneti
népesség
4.1.2
Szennyvízelvezetés
rendszerének Javított szennyvíz-kezelésben részesülő Kimeneti
kiépítése
további lakosság
4.1.3
Csapadékvíz-elvezető
rendszerek Belés
csapadékvíz
védelmi Kimeneti
rekonstrukciója
létesítmények hossza
4.1.4 Építésföldtani problémák orvoslása
Az emelt szintű katasztrófavédelem Kimeneti
előnyeit élvező lakosság
4.1.5
Hálózatra
termelő
napelempark További kapacitás megújuló energia Kimeneti
kialakítása
előállítására
4.1.6
4.1.6/b:
Járási Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: Kimeneti
Önkormányzati
kirendeltség épületének az üvegházhatású gázok becsült éves
épületek
felújítása
csökkentése
energiahatékonyság
Megújuló energiaforrások: a megújuló Kimeneti
ot célzó felújítása
energiatermelés további kapacitása

db

2

db

2

fő

75

Évente

m2

300

látogatás/év

250

Projekt fizikai
befejezése
Évente

fő

80

fő

1400

m

500

fő

120

MW

0,4

CO2
egyenérték
tonnában
MW

23,5

0,0070

Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése

Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
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A megújuló energiaforrásból előállított
energiamennyiség
4.2.2 Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása Kialakított
gyalogos
forgalmi
létesítmények hossza
4.2.3 Kerékpáros közlekedés feltételeinek Kialakított kerékpárosbarát települések
javítása
vagy településrészek száma
Kialakított
kerékpárforgalmi
létesítmények hossza
4.2.4 25-ös számú főút áteresztő képességének A felújított vagy korszerűsített utak teljes
javítása
hossza
4.2.5 Önkormányzati utak felújítása
A felújított vagy korszerűsített utak teljes
hossza

Kimeneti

GJ/év

33,0

Évente

Kimeneti

km

0,92

Kimeneti

db

2

Kimeneti

km

2

Eredmény

km

2

Eredmény

km

1

Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
Projekt fizikai
befejezése
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6.4.3. A monitoring rendszer működése
Negyedéves monitoring jelentés: a jelentést az operatív végrehajtó szervezet monitoringért
felelős munkatársa készíti és egyezteti a szervezet vezetőjével. A Monitoring Bizottság a
jelentést minden esetben elfogadja, és saját hatáskörében döntéseket hoz a megvalósítással
kapcsolatban. Szükség szerint – a monitoring bizottság javaslatai alapján – a jelentést az
illetékes szakbizottságok, illetve a képviselőtestület is megtárgyalják, és meghozzák a
szükséges döntéseket. A jelentés tartalma kiterjed:





a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására,
a beavatkozások megvalósításának előrehaladására,
a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása,
a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk keresztmetszetek
azonosítására,
 javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők
meghatározását is.
Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves
jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság
javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben
megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos
döntéseket. Az éves jelentés tartalma:









A megvalósítás szervezeti keretei
A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése
A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása
és értékelése
A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok
A megvalósításra fordított pénzügyi források
A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is
A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti
erőforrások és pénzügyi források meghatározása
Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése

Borsodnádasd Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégiában foglalt
tematikus célok és beavatkozások teljesülésének és előre haladásának mérésére Monitoring
Bizottságot hoz létre. A Bizottság tagjai:




Borsodnádasd Város Polgármestere
Pénzügyi Bizottság elnöke
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Osztályának vezetője

A Monitoring Bizottság vezető tisztségét a Borsodnádasd Város Polgármestere tölti be,
egyben ő a város Stratégiájának monitoring felelőse. A Monitoring Bizottság feladata az
éves, illetve negyedéves monitoring és előrehaladási jelentések elkészítése. A beavatkozások
többsége nem kívánja meg éves szintnél gyakoribb jelentések elkészítését. A jelentések
tartalmazzák:
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Az egyes beavatkozások előkészítésének és megvalósulásának előrehaladását
A Stratégia megvalósulásának előrehaladását (csak az éves jelentésekben)
Az akcióterületi beavatkozások megvalósulásának előrehaladását negyedéves
jelentésben.
A Stratégia megvalósulási időszakának kezdetétől, valamint a legutolsó monitoring
jelentés óta eltelt időszak alatt felhasznált forrásokat, felhasználás célja, és
ütemezése szerint.
Az egyes beavatkozások esetében felmerült problémák azonosítása, azok
megoldására javaslatok kidolgozása, határidőkkel és felelősökkel.
A javaslatok megvalósulásának hatásai a Stratégiában foglalt célok teljesülésére.

A Monitoring Bizottság által összeállított monitoring jelentést a Pénzügyi Bizottság
tárgyalja. A Bizottság pozitív döntése után a jelentést a képviselő-testület határozati javaslat
formában fogadja el, nyílt ülés keretében, egyszerű többséggel.

Borsodnádasd, 2018. május 30.
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Záradék:
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2018.(V.30.) számú KT
határozatával jóváhagyta Borsodnádasd Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
Borsodnádasd, 2018. május 31.

Kormos Krisztián
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Burkovics Róbert
jegyző
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