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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Borsodnádasd város Integrált Városfejlesztési Stratégiája a társadalmi-gazdasági szereplők 

széles rétegeinek bevonásával készült helyzetfeltáráson alapuló, fejlesztési szemléletű 

dokumentum, mely kijelölte a középtávon megvalósítandó fejlesztések ún. akcióterületeit. 

Borsodnádasd város vezetése elkötelezett amellett, hogy a település Integrált Városfejlesztési 

Stratégiája reális, azaz fő elemeiben megvalósítható legyen.   

 

A település méretéből – tekintettel a mozgósítható erőforrások korlátaira – és a 

városszerkezeti felépítéséből adódóan a stratégia megvalósíthatóságának egyik feltétele, hogy 

az erőforrásokat azokra a területekre koncentrálja, ahol a beavatkozások leginkább 

indokoltak. 

 

Ennek megfelelően Borsodnádasd déli részén egy komplex szociális célú és funkcióbővítő 

városrehabilitációval érintett akcióterület került lehatárolásra, amelyeken konkrét 

városrehabilitációs tevékenységek végrehajtását tervezi az önkormányzat. A város vezetése a 

kiegyensúlyozott városfejlődés és szociális inklúzió jegyében szociális városrehabilitációs 

beavatkozást kíván végrehajtani. 

 

1. 1. Az akcióterület helyzetértékelésének összefoglalója 

 

Akcióterület lehatárolása 
 
Az akcióterület Borsodnádasd déli részén található, a Lemezgyártelepet foglalja magába és az 

alábbi utcákkal határolt:  

 

Vörösmarty u. – Móricz Zs. u. – Petőfi u. – Táncsics u. – Kölcsei u. – Petőfi tér – Petőfi u. – 

Barátság u. – Balaton u. 

 
Borsodnádasd belterülete 302 ha, az akcióterület nagysága 168 ha.  

 

Az hat jogosultsági kritérium közül az akcióterület eleget tesz ötnek, az erősen leromlott 

fizikai környezet mellett a három legfontosabb probléma a szegénység és kirekesztettség, az 

alacsony gazdasági aktivitás, illetve az alacsony iskolázottság. 

 

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint a Lemezgyár telep akcióterületen élt Borsodnádasd 

lakónépességének 21,93%-a, míg az állandó népességének 21,91%-a. A lakosság 

korcsoportos megoszlását tekintve megállapítható, hogy az akcióterületi lakosságon belül a 0-

14 éves korúak aránya a város egészét tekintve 14%, míg Borsodnádasd lakosságának egészét 

tekintve 18,2%.  
 

Az IVS demográfiai mutatóinak elemzése is rávilágít arra, hogy Borsodnádasd települését is 

jellemzi az elöregedés, ami köztudottan nemzeti probléma is. Ennek megfelelően kijelenthető, 

hogy a lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya a város egészét tekintve 55,6%-os, míg az 

akcióterületen ez az arány 50,5%, vagyis a helyi lakosok legjelentősebb részét ez a korcsoport 

teszi ki.  Az időskorúak, vagyis a 60 év fölöttiek arányát tekintve látható, hogy a város egészét 

tekintve 26,2%-os, míg az akcióterületet illetően 35,5%-os az arányú. A korcsoportok 
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vizsgálva láthatjuk, hogy az akcióterületen több idősebb korú él, mint Borsodnádasd 

városában összesen, ami nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy a régi Lemezgyári 

telep helyén lévő lakóházakban jelentős számú nyugdíjas él.  

 

Az iskolai végzettséget tekintve megállapítható, hogy a 2001. évi adatok alapján, az 

akcióterületen élők képzettségi mutatói 32,9%-osak, míg a városi átlagra vetített képzettségi 

mutató 41,5%. Borsodnádasdon a felsőfokú végzettségűek aránya városi szinten 5,3%, míg az 

akcióterületen 4,3%. A fenti mutatók tükrében a településről általánosságban elmondható, 

hogy a képzettségi mutatók tekintetében a lakosságra jellemző, hogy rendkívüli módon 

alacsony fokú az iskolázottság. A fenti táblázat rendkívül jól példázza ezt az állítást, hiszen a 

lakosság közel fele (kb. 1500 fő) még alapfokú végzettséggel sem rendelkezik. Ez az arány a 

Lemezgyári telepen is kritikus, hiszen a mutató 32,9% (kb. 1181 fő). A felsőfokú képesítéssel 

rendelkezők száma (kb. 190 fő) is rendkívül alacsony városi szinten, 5,3%-os, a Lemezgyári 

telep akcióterületen 4,3% a képzettségi mutat, ami kb. 154 főt jelent. 

 

A 2001 óta lezajlott társadalmi folyamatok alapján megállapítható, hogy az érintett területen 

az alacsony jövedelmi helyzetű lakosok száma nőtt, és az akcióterület társadalmi státusza 

tovább romlott. A társadalmi összetétel romlása, illetve a fokozódó együttélési problémák 

száma miatt az akcióterületi rész nem vonzó a beköltözők számára. Az alacsony ingatlanárak 

inkább az alacsony jövedelmi helyzetű lakosokat vonzzák.  

Általánosságban megállapítható, hogy az akcióterület lakosságának munkaerő-piaci, 

foglalkoztatási és jövedelmi helyzete, valamennyi vizsgált mutató tekintetében nagyjából 

megfelel a városi átlagnak a 2001-es statisztikai adatok alapján. 

 

Fontos azonban kiemelnünk, hogy a KSH 2001-es adataihoz képest jelentős változások 

mentek végbe, amely jelent Akcióterületi Terv jogosultságának igazolásához 

elengedhetetlenek.  

 

Mivel a 2001. évi népszámlálás adatai 10 év távlatából nem adnak pontos képet az 

akcióterület lakosságának jelenlegi szociális helyzetéről, a város és akcióterületi lakosság 

társadalmi státusz szerinti megoszlásának vizsgálatára direkt módon nincs lehetőség, ezért 

csak közvetetten, bizonyos társadalmi státuszra utaló indikátorok segítségével lehet ilyen 

vonatkozású következtetéseket levonni. Az elemzésnél Borsodnádasd Polgármesteri Hivatala 

Szociális Osztályának 2009. december 1-ei állapotra vonatkozó szociális segélyezési adataira 

támaszkodtunk, amely az aktuális helyzetet pontosabban mutatja, mint a 2001. évi adatok. 

 

Az alacsonyabb státuszú lakosság kezdi nagyobb számban felütni a fejét, az ingatlanok 

hanyatlásával a lakások értéke is csökken. 

 

A megelőző fejlesztések kapcsán kiemelendő, hogy a 2002-2012 közötti időszakban az 

önkormányzat az akcióterületen található közterületek, közösségi szolgáltató infrastruktúra 

körében leginkább állagmegőrző és szükséges felújításokat tudott végezni, és sajnálatos 

módon csak egészen szerény mértékben (a városi költés 0,052%-a) tudott forrásokat fordítani 

a közösségi szolgáltatások bővítésére. Ennek megfelelően elmondható, hogy a lehetőségeknek 

és a szükségleteknek megfelelően került sor közterületi felújításokra.  

 

Borsodnádasd településszerkezeti adottságainak megfelelően nagyrészt az északi városrészre 

koncentrálódik a közszféra és a közösségi funkciók ellátása, így a közszféra és a közösségi 
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szolgáltatások nincsenek jelen az akcióterületen, ez azonban nem jelent komoly problémát a 

szolgáltatások elérhetőségét tekintve. 

 

Borsodnádasdon a zöldfelületek arányát nagymértékben csökkentik az iparterületek. Éppen 

ezért a zöldfelületek, illetve parkok kialakítása elengedhetetlen Borsodnádasdon, hiszen a 

hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élők a társadalomba történő integrációjához szükség 

van olyan zöldfelületeken megvalósuló közösségi terekre, amelyek közösségi találkozóhelyül 

szolgálnak és színes programok megrendezésének adnak helyet.   

 

A projekt keretében az akcióterületen tervezett fejlesztések nincsenek összefüggésben a 

területen található környezeti értékekkel. A hatályos településrendezési terv alapján az 

akcióterületen országos védelem alatt álló érték nem található. 

 

Gyalogos forgalom bonyolítására a város kevés kiépített járdával rendelkezik – a 2008-as, 

városközpontot érintő járdafelújítástól eltekintve – a meglévők állapota javításra szorul. 

 

A város önkormányzati útjainak többsége szilárd burkolatú, nagy része azonban a 2006. évi 

ivóvíz beruházás után nagymértékben rongálódott, a burkolatok repedezettek, kátyúsak, az 

utak alapja megsüllyedt. Tovább rontotta a helyzetet, hogy a 2010. évi rendkívüli esőzések 

miatt a szilárd burkolatú utak nagy számban megrepedeztek, beszakadtak.Minőségi jellemzőit 

tekintve az akcióterület belső közúti közlekedés-hálózata nem kielégítő: jellemzően ezen az 

akcióterületen található a rossz minőségű városi utak túlnyomó többsége. 

 

Az ivóvíz ellátás, a gázellátás, és a villamos energia ellátás megfelelő a településen, azonban a 

mind a szennyvízhálózat, mind a csatornahálózat fejlesztésre szorul. A telefonhálózat és a 

kábeltévé 60%-os kiépítettségű.   

 

Borsodnádasdon alapvetően jó a közbiztonság. Tény azonban, hogy nagy problémát jelent, 

hogy nő a szegénység, valamint az alulszocializálódott családok száma. Ebből adódóan velük 

szemben, vagy az általuk elkövetett bűncselekmények, szabálysértések miatt napról napra 

több rendőri intézkedésre kerül sor.  

 

A déli városrészben a lakásállomány egységes képet mutat, itt tervszerűen, egy időben történt 

a lakások építése. Állapotuk hasonló, felújításuk, korszerűsítésük indokolt lenne. A 

településen az 1990-es évek elején megvalósuló gázberuházás növelte ugyan a 

komfortfokozatot, de a csatornázatlanság, a nyílászárók, tetőszerkezetek korszerűtlensége az 

ingatlanok értékét jelentősen csökkentik, fenntarthatóságuk költségeit pedig növeli. 

 

1. 2. Az akcióterület fejlesztési céljai:  

 

Átfogó cél 
 

Jelen fejlesztés átfogó célja az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározásra került. 

A fejlesztési folyamatot különösen indokolttá teszi az a tény, hogy az akcióterület a város 

egyik halmozottan hátrányos területe. Évtizedek óta tart a településrész társadalmi és műszaki 
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leromlása, a helyi lakosság összetételének változása és a roma lakosság számának 

növekedése, – ezzel is összefüggésben – a lakásállomány lassú leértékelődése.   

 

Egyrészt a déli városrészben rejlő lehetőségek, másrészt az akcióterület feszítő társadalmi 

problémáiból (pl. elöregedés, szegénység, alacsony iskolázottság, munkanélküliség, romló 

életkörülmények, bűnözés) adódó kettősség arra sarkalta a várost, hogy egy szociális 

városrehabilitációs program keretében, aktívan is hozzájáruljon Borsodnádasd szegregációs 

folyamatainak oldásához, valamint társadalmi integrációjának, élhetőségének és épített 

környezetének javításához. 
 

Részcélok: 
 

Az akcióterületen tervezett fejlesztések részcéljai az átfogó cél tartalmát konkrét területekre, 

illetve tevékenységekre bontják és az elérni kívánt átfogó céllal összhangban – annak 

prioritásait szem előtt tartva – a fejlesztések a városrész társadalmi kohéziójának erősítésére, a 

közösségi szolgáltatások bővítésére, a helyi társadalom képzésére és felvilágosítására, 

valamint az akcióterület környezetének minőségi javítására helyezi a hangsúlyt:  

 

A) A fizikai környezet állapotának javítása egy élhetőbb, a kor színvonalának 

megfelelőbb környezet megteremtése érdekében, valamint annak érdekében, hogy a 

beazonosított szegregátumok bekapcsolódhassanak a város vérkeringésébe; 

 

B) A szegregátumban élő hátrányos helyzetű lakosság - különösen a több szempontból 

hátrányos helyzetű emberek - számára, közösségi, képzési programok nyújtása, ezzel 

az életminőségük javítása a társadalomba történő visszaintegrálódásuk érdekében; 

 

C) A szegregált területek városi-közösségi funkcióinak bővítése közösségi terek, 

sportlétesítmények kialakításával, a helyi közösségi összetartozás és a településszintű 

társadalmi kohézió erősítése érdekében. 

 

D) A város egész területén és különösen az akcióterületen végrehajtott bűnelkövetések 

számának csökkentése célzott programokkal, a polgárőrség kitelepítésével.  

 

Mindegyik részcélhoz kapcsolódva kijelölésre kerültek azon projektelemek, amelyek 

megvalósítása hozzájárul az egyes részcélok eléréséhez. 

 

A korábbi fejlesztésekre épülő jelenleg tervezett akcióterületi fejlesztésekkel az önkormányzat 

meg kívánja állítani az akcióterület relatív leszakadását és mind az akcióterületen élők, mind a 

városban letelepedni szándékozók számára vonzó, korszerű lakókörnyezet kialakítását kívánja 

elősegíteni. 
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1.3. Tervezett beruházások az ÉMOP-3.1.1.-12 szociális 

városrehabilitációs pályázati kiírás keretében:  

 

Fejlesztések az akcióterületen: 
 

Tevékenység típusa 

Finanszírozó 

strukturális 

alap 

Projekt neve Projekt helyszíne Partner 

Közösségi funkció 

fejlesztése 

ERFA 
Teniszpálya 

felújítása 
1179 - 

ERFA 

Művelődési Ház egy 

részének közösségi 

térré alakítása 

1031 - 

ERFA Óvoda kialakítása 1029/1 - 

Városi funkció 

fejlesztése 

ERFA Petőfi tér felújítása 1191 - 

ERFA Népkert felújítása 1179 - 

ERFA Játszótér építése 1159/1 - 

ERFA Utcarehabilitáció 

1000, 1010, 1025, 1128, 

1132, 1124, 1030, 1009, 

1008, 1026/3 

- 

 

A felsorolt infrastrukturális beavatkozások mellett a város számos kiegészítő – a fejlesztések 

hatását és fenntarthatóságát erősítő beavatkozást, ún. „soft elemet” is megvalósít a terv 

részeként, az alábbiak szerint:  

 

 Az önkormányzat által megvalósítani kívánt soft tevékenységek: 

 

 Az érintett lakosság bevonását célzó akciók: kiállítások, rendezvények 

 Munkaerőpiaci beilleszkedés támogatására komplex támogató 

programok 

 Bűnmegelőzést elősegítő programok 

 

 Civil programalapból támogatott soft elemek: 

 

 Családi tanácsadást elősegítő tevékenységek 

 Kézműves tanfolyamok 

 játszóház létesítése 

 fiatal alkotók művészeti ösztöndíja 

 sport tehetségkutató és ösztöndíj 

 környezettel kapcsolatos aszfalt rajzverseny 

 gyermekvetélkedők 

 környezetjavító akciók (facsemete, szemétszedés, parlagfű) versennyel 

ötvözve  

 

Az ÉMOP városrehabilitációs pályázatból megvalósuló, felsorolt tevékenységeken kívül 

további beruházások is megvalósulnak az akcióterületen különböző forrásokból. 
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Kapcsolódó beruházások: 
 

 Magánszféra által megvalósítani kívánt beavatkozások: 

 

 Kiskereskedelmi és szolgáltató egység bővítése 

 

 Közszféra (önkormányzat és állam) által megvalósítani kívánt beavatkozások 

 

 Szennyvízcsatorna kiépítése 

 Ivóvíz-vezetékek felújítása  

 Közterület-rendezés 

 Térfigyelő kamerák elhelyezése 

 További spotlétesítmények építése 

 

1.4. A megvalósítás intézményi kerete: 

 
Borsodnádasd városa jelenleg nem rendelkezik városfejlesztési társasággal és a település 

mérete, a projekt mérete nem indokolja a városfejlesztési társaság létrehozását. Erre tekintettel 

az alábbiak szerint történik meg a menedzsment struktúra felállítása: 

 

 

 belső menedzsment szervezet: nincs a projektben erre vonatkozóan 

költségelszámolás 

 külső menedzsment szervezet: önálló, külső szervezet megbízásával történik 

kiválasztási eljárás lefolyatatását követően 

 

A projekt menedzsment struktúra és a szakmai vezetés meghatározása során egyértelmű cél 

volt, hogy olyan struktúra kerüljön meghatározásra, amely egyrészt biztosítja a megfelelő 

szakértelmet minden olyan szakterületen, amely a projekt megvalósítása szempontjából 

releváns, másrészt pedig biztosítja azt, hogy az intézmény érdekei maximálisan képviselve 

legyenek a projekt menedzsment és a szakmai vezetés működése során. 

 

A projektmenedzsment tevékenységei a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett 

eredmények elérést szolgálják. A projektmenedzsment feladata továbbá a 

projekttevékenységek hatékonyságának és eredményének vizsgálata és erről dokumentáció 

készítése. 

 

A PME-nek a beruházás fázisaiban (a tényleges beruházási munkálatok elvégzésével 

kapcsolatos feladatok elvégzése, projekt lezárása) való feladatai az alábbiakban kerül 

kifejtésre.  

 

A beruházással kapcsolatosan el kell különíteni a döntéshozó testületet, illetve a napi, operatív 

feladatokat elvégző szervezetet. 
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A döntéshozó személy egy személyben a polgármester (illetve bizonyos, magas szintű 

döntéshozatalt érintő kérdésekben – pl. közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatala - a 

Közgyűlés). 

 

A projektmenedzsment szervezet felépítését tekintve: 
 

 belső menedzsment szervezet: 1 fő szociális szakember; 1 fő műszaki szakértő 

 külső menedzsment szervezet: 1 fő projektmenedzser; 1 fő pénzügyi vezetőt; 1 

fő projekt asszisztenst; 1 fő soft felelős szakember 

 

Belső menedzsment szervezet: 
 

A szociális szakember feladata a programalaphoz, a programalapon kívüli tevékenységek 

megvalósításához szükséges segítség nyújtása, a lebonyolításban való részvétel, a hátrányos 

helyzetű akcióterületi lakosság minél szélesebb körben való bevonása a projektbe. A soft 

felelős szakember munkájának segítése, támogatása.  

 

Műszaki szakértő feladatai:  

 a projekt fizikai megvalósításában segítség a műszaki kérdések megválaszolására, 

problémák megoldására, együttműködve a kivitelezőkkel, tervezőkkel, műszaki 

ellenőrökkel, 

 rendelkezésre áll a közreműködő szervezet ellenőrzései során 

 

Külső menedzsment szervezet: 
 

A külső projektmenedzseri tevékenységet egy külső megbízott cég végzi a projekt pénzügyi 

lezárásáig vállalkozói díj ellenében. A szolgáltató kiválasztása nyílt diszkriminációmentes 

eljárásban történik. A külső szervezet kiválasztására (és így a pénzügyi vezető, a projekt 

asszisztens, a projektmenedzser és a soft felelős szakemberek  személyének meghatározására) 

a projektjavaslat benyújtásakor még nem került sor. 

 

A projektmenedzser feladata a projekt végrehajtásának folyamatos felügyelete, projekt 

menedzsment szervezet tagjainak koordinálása, projekt haladásának ellenőrzése, segítséget 

nyújt a projekt időbeli ütemezésének betartásában és a kulcs folyamatok ellenőrzése, a segítő 

szolgáltatók munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. A projektmenedzser felelős a 

projektben foglaltak megvalósításáért, munkaideje 20 óra/hét, továbbá elvárás a folyamatos 

rendelkezésre állás (személyes közreműködés). A projektmenedzser feladatai közé tartozik a 

projekt végrehajtásának folyamatos szakmai felügyelete, a projekttel kapcsolatos folyamatok 

ellenőrzése és koordinálása és a projekt szakmai tartalmának megvalósítása, segítséget nyújt a 

projekt szakmai ütemezésének betartásában. Felügyeli és ellenőrzi a tevékenységeket, azok 

szakszerű végrehajtását, a határidők betartását. 

 

A pénzügyi vezető, felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a fejlesztések során 

felmerülő problémák megoldásáért, munkaideje 20 óra/hét, továbbá elvárás a folyamatos 

rendelkezésre állás (személyes közreműködés). A pénzügyi vezető feladata a projekt 

megvalósítási időszaka alatt a pénzügyi/ gazdasági feladatok ellátása, kifizetési kérelmek 

készítése, a projektben meghatározott pénzügyi ütemezések betartása, a költségvetésben 
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szükségessé vált módosítások végrehajtása, részt vesz az előrehaladási jelentések (PEJ, ZPEJ) 

elkészítésében, kapcsolatot tart a projekt könyvvizsgálójával.  

 

A projekt asszisztens részt vesz a projekt megvalósításában, munkaideje 20 óra/hét, továbbá 

elvárás a folyamatos rendelkezésre állás (személyes közreműködés). Feladata a napi 

adminisztráció elvégzése, segíti a projektmenedzsment tagok munkáját. Elvégzi a rá háruló 

tevékenységek kivitelezését, illetve az adminisztrációs feladatokat. Dokumentálja a projekt 

végrehajtását és befejezését. Segíti a projekt sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka 

kialakulását és fenntartását, támogatja a projekt működéséhez szükséges információáramlást 

és az információk naprakész kezelését. Részt vesz az ügyviteli, illetve dokumentációs 

rendszer kialakításában, valamint fenntartásában.    

 

A soft felelős szakember részt vesz a projekt megvalósításában, munkaideje 20 óra/hét, 

tovább elvárás a folyamatos rendelkezésre állás (személyes közreműködés). Feladata a 

programalaphoz, a programalapon kívüli tevékenységek megvalósításához szükséges segítség 

nyújtása, a lebonyolításban való részvétel, a hátrányos helyzetű akcióterületi lakosság minél 

szélesebb körben való bevonása a projektbe. Civil szervezetek, a lakosság, a helyi társadalmi 

réteg minél szélesebb körben való bevonása a programokba.   

 

A PME fentebb ismertetett szervezeti felépítése maximálisan biztosítja, azt hogy a beruházás 

minden a pályázat szempontjából releváns szakmai oldalról is megfelelően támogatva legyen 

a beruházás a szükséges szakértelemmel rendelkezők által. A projektmenedzsment tagok 

kiválasztására a projektjavaslat benyújtásának időpontjáig még nem került sor. A kiválasztás 

nyílt diszkriminációmentes eljárásban fog megtörténni, 3 ajánlat egyidejű bekérésével. 

1.5. A projekt költségvetése 

A pályázat összefoglaló költségvetése: 

 

Tevékenység Nettó (Ft) Áfa (Ft) Bruttó - Elszámolható költség (Ft) 

I. Előkészítési költségek 24.895.038 Ft 6.640.662 Ft 31.535.700 Ft 

IVS 3.740.157 Ft 1.009.843 Ft 4.750.000 Ft 

ATT 3.740.157 Ft 1.009.843 Ft 4.750.000 Ft 

Engedélyezési szintű 

tervdokumentáció, műszaki 

tervek, előzetes tervezői 

költségbecslés 5.665.000 Ft 1.529.550 Ft 7.194.550 Ft 

Kiviteli tervek 8.995.000 Ft 2.428.650 Ft 11.423.650 Ft 

Hatósági eljárási díjak 300.000 Ft 63.780 Ft 300.000 Ft 

KSH adatkérés 250.000 Ft 67.500 Ft 317.500 Ft 

Közbeszerzés költsége 2.204.724 Ft 595.276 Ft 2.800.000 Ft 

II. Megvalósítási költségek 289.58. 512  Ft 78.188.088 Ft 367.77. 600 Ft 

Projektmenedzsment költsége 7.401.575 Ft 1.998.425 Ft 9.400.000 Ft 

Tervezői művezetés 1.170.000 Ft 315.900 Ft 1.485.900 Ft 

Műszaki ellenőr költsége 3.510.000 Ft 947.700 Ft 4.457.700 Ft 

Könyvvizsgálat költsége 590.551 Ft 159.449 Ft 750.000 Ft 
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Nyilvánosság biztosítása 1.968.503 Ft 531.497 Ft 2.500.000 Ft 

Építés 234.000.000 Ft 63.180.000Ft 297.180.000 Ft 

Tárgyi eszköz beszerzés 11.811.023 Ft 3.188.977 Ft 15.000.000 Ft 

"Soft" tevékenységek 25.196. 851 Ft 6.804.000 Ft 32.000.000 Ft 

Tartalék 465 118 Ft 125 583 Ft 590 700 Ft 

Összesen 314.881.890 Ft 85.018.110 Ft 399.900.000Ft 

 

A pályázat forrásai: 

 
A projekt teljes költségvetése 399.900.000,- Ft 

Elszámolható összes költség 399.900.000,- Ft 

Nem elszámolható költségek 0,- Ft 

Igényelt összes támogatás 399.900.000,- Ft 

Borsodnádasd Város Önkormányzata által igényelt támogatás 381.400.000,- Ft 

MAGYISZ  által igényelt támogatás 18.500.000,- Ft 

Maximális támogatási intenzitás 100% 

Igényelt támogatási intenzitás 100% 

Biztosítandó önerő a projekten belül 0,- Ft 

Borsodnádasd Város Önkormányzata hozzájárulása a projektben 0,- Ft 

MAGYISZ  által igényelt támogatás 0,- Ft 

Maximális támogatási intenzitás 399.900.000,- Ft 

Borsodnádasd Város Önkormányzata hozzájárulása a projekten kívül 0,- Ft 

 



 

 Mutató neve 

Mutató 

típusa 

(output / 

eredmény) 

Mérték

egység 

Bázis-

érték 

Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

ahol a 

pályázati 

felhívás 

megadta 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítá

si időszak 

végén 

Célérték 

az 5 éves 

kötelező 

fenn-

tartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása 

PEJ: Projekt 

előrehaladási 

jelentés, PFJ: 

projekt 

fenntartási 

jelentés 

Mutató mérésének 

módszere és gyakorisága 

A projekt szintjén mért indikátorok 

K
ö
te

le
z
ő
 i

n
d

ik
á

to
r
o

k
 

A támogatással érintett területen 

telephellyel rendelkező vállalkozások 

számának növekedése  

Eredmény db - - 2019.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente, 

népesség-nyilvántartó 

adatai 

Támogatással érintett lakosok száma a 

rehabilitált településrészeken  

Output fő - 500 2014.12.31. 788 788 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

zárójelentéséből, egyszer 

a projektzáráskor 

Városrehabilitációs beavatkozások által 

érintett terület nagysága  
Output ha - - 2014.12.31. 1,68 1,68 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Teremtett új munkahelyek száma  Eredmény fő 0 2 2019.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Teremtett munkahelyek száma - nők  Eredmény fő 0 - 2019.12.31. 1 1 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A program hatására teremtett főállású új 

munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos 

helyzetűek száma 

Eredmény fő 0 - 2019.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Megtartott munkahelyek száma Eredmény db 12 - 2019.12.31. 12 12 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

T
o

v
á

b
b

i 

sz
a

k
m

a
i 

in
d

ik
á

to
r

o
k

 

Új városi funkciók betelepedése / a 

fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások száma a 

projekt által érintett településrészen 

Output db - - 2019.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 
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A fejlesztés nyomán megerősített 

funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen 

Eredmény db - - 2014.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Létrehozott közösségi hasznos nettó 

alapterület nagysága 
Output m2 - - 2014.12.31. 3624,06 3624,06 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A fejlesztés következtében felhagyott 

ingatlanok újrahasznosítása 
Output m2 - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A támogatott projektek eredményeként 

elért energia megtakarítás 
Eredmény TJ 0 - 2015.12.31. 0,134 0,134 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Felújítással érintett lakások száma 
Output db - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésekbe bevont hátrányos 

helyzetű emberek száma 

Output fő - 5 
2014.12.31. 

5 5 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma 
Output fő - - 

2014.12.31. 
450 450 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 
évente. 

A fejlesztéssel érintett épületek, 

építmények száma 
Output db - - 

2014.12.31. 
9 9 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 
évente. 

A fejlesztéssel létrejövő új épület, 

épületrész nagysága 
Output m2 - - 2014.12.31. 156,14 156,14 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 
jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Akadálymentesített épületek száma 
Output db - - 2014.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Azbesztmentesített épületek száma Output db - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Megnövekedett zöldfelületek nagysága Output m2 - - 2014.12.31. 170 170 PEJ, PFJ Kedvezményezett 
jelentéseiből félévente/ 
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évente. 

Megújított zöldfelületek nagysága - 

városrehabilitáció 
Output m2 - - 2014.12.31. 980 980 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Támogatásból felújított tárgyi, építészeti, 

műemléki értékek száma 
Output db - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a projekt által érintett 

akcióterületen 

Eredmény % - - 2014.12.31. 86 86 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 
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1.6. Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2013-ban, a vonatkozó jogszabályok és 

egyéb előírások figyelembe vételével készült el.  Az IVS egy fejlesztési szemléletű középtávú 

(7-8 év) dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés 

megszilárdítása a városokban, a városrészre vonatkozó célok meghatározása, és azok 

középtávú megvalósítása. A dokumentum tematikus szempontokat integráló, területi alapú 

tervezési szemlélettel készül. 

 

Az IVS elsődlegesen Borsodnádasd Város Önkormányzata számára fogalmazza meg az általa 

irányítható, befolyásolható beavatkozások tervezett irányait, céljait. Jelen tanulmány 

Borsodnádasd következő évekre, alapvetően a 2013-2020-as időszakra vonatkozó középtávú 

településfejlesztési stratégiáját és operatív programjait foglalja magába. A dokumentum 

összhangban van a területfejlesztési programokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, 

igazodik a II. Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseihez és irányelveihez, valamint 

összhangban van az Észak-Magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiájával, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójával. 

 

Egybevetve, a stratégiai program az országos, a regionális, a megyei és a települési 

területfejlesztési koncepciókhoz, programokhoz igazodik, figyelembe veszi az EU 

módszertanának sajátosságait, a város településszerkezeti terv és szabályozási tervét, továbbá 

különös tekintettel integrálja a stratégiába a következőket:  

 

 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 

 Nemzeti Fejlesztési Terv és Operatív Programjai 

 Észak-Magyarországi Régió Fejlesztési Stratégiája 

 Észak-Magyarországi Operatív Program 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója  

 Borsodnádasd Város Településrendezési Terve 

 

Az IVS elkészítése során meghatározásra kerültek a főbb fejlesztési és stratégiai 

irányvonalak:  

 az elvándorolt lakosok Borsodnádasdra történő visszacsalogatása 

 olyan tiszta és egészséges környezet megteremtése, ahol jó a levegő, nagy a 

zöldfelületek aránya, kiváló az utak állapota, a hiányzó kerékpárutak kiépítése a járdák 

felújítása végbemegy 

 az infrastruktúra kiépítettsége teljes körű 

 a lakosok számára történő teljes körű közszolgáltatás nyújtása, biztosítva a megfelelő 

eszközellátást és informatikai hátteret 

 a kis- és középvállalkozások megerősítése 

 a gazdasági fejlesztések megfelelő körülményeinek megteremtése 

 megfelelő sportolási és szabadidős infrastrukturális háttér biztosítása 

 az elmaradott városrész lakosainak integrálása 

 

Borsodnádasd város vezetése elkötelezett amellett, hogy a település stratégiája reális, azaz fő 

elemeiben megvalósítható legyen. A stratégia sikeres megvalósíthatóságának további 

biztosítéka a fejlesztésekhez szükséges erőforrások feltárása, bemutatása. A fejlesztések 
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eredményes megvalósításának feltételei az anyagi erőforrások, a humánerőforrások, valamint 

a fejlesztések környezeti és társadalmi fenntarthatóságát biztosító erőforrások. A program 

mindezekkel összefüggésben előrejelzéseket tartalmaz a tervezett fejlesztések társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatásaira vonatkozóan. 

 

A stratégia helyzetértékelő munkarészében azonosításra kerültek olyan kisebb, de összefüggő 

településrészek, amelyeken a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű lakosság 

koncentrálódik („szegregációval veszélyeztetett területek”). A település hosszú távú, 

egyenletes társadalmi fejlődése érdekében ezért fontos feladat a helyi társadalmi szolidaritás 

erősítése, ezzel a leszakadás megállítása, a szegregáció és annak veszélyének megszüntetése. 

Ezen feladatok megvalósítása érdekében került kijelölésre az akcióterület. Az akcióterület 

szegregációval veszélyeztetett terület, mely a városközponttal összehasonlítva, leszakadónak 

minősíthető, így reintegrációja sürgető feladat a városvezetés számára. 

 

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiájában meghatározott általános fejlesztési 

céljai mentén került az akcióterület lehatárolásra és felépítésre.   

 

Az akcióterület kijelölése során figyelembevételre kerültek a város speciális adottságait, 

annak erősségeit és gyengeségeit. Előnye, hogy három megye találkozásának közelében 

fekszik, ez a térségi kapcsolatok kialakítása szempontjából nagyon kedvező a településnek. A 

domborzati viszonyok, a tagoltság és természeti, környezeti értékei változatossá és kedvezővé 

teszik a turisztikai és idegenforgalmi célú területhasználatot, illetve új funkciók kialakítását. A 

településen jelen van valamennyi infrastruktúra, de nincs teljes körűen kiépülve. Az ivóvíz- és 

elektromos hálózat kiépítettsége 100 %-os, míg a gázellátás mértéke 95 %. A város 

önkormányzati útjainak többsége szilárd burkolatú, nagy része azonban a 2006. évi ivóvíz 

beruházás után nagymértékben rongálódott, a burkolatok repedezettek kátyúsak, az utak 

alapja megsüllyedt. A város jó adottságokkal rendelkezik a sportoláshoz is. A település több 

sportlétesítménnyel is rendelkezik, illetve számos sportszervezet alakult, azonban a 

sportinfrastruktúrát fejleszteni kell, a meglévő sportlétesítmények nincsenek megfelelő 

állapotban.  

 

A fejlődéséhez szükséges kitörési pontok megtalálására és kiaknázására nagy szüksége van a 

városnak, hiszen a város gazdasága stagnál, az ipari termelés alacsony színvonalú, a 

foglalkoztatás visszaesett, és ennek következményeként magas a munkanélküliség aránya. 

Nagy az elmaradás a piaci, pénzügyi, kereskedelmi, üzletszervezési és számítástechnikai 

ismeretek terén. Az alternatív jövedelemszerzéshez (pl. falusi turizmus) szintén hiányoznak a 

megfelelő ismeretek a vállalkozók döntő többségénél. A munkahelyek megszűnésének 

eredményeként számos munkaképes korú, és vélhetően képzettebb munkavállaló hagyta el a 

várost. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok a város szerkezetében is éreztették hatásukat. 

Egyrészt a városközpontban a közösségi (Béke Művelődési Ház) épületeknek leromlott az 

állaga, a központban található épületek többségének homlokzata felújításra szorul, mivel 

jelenlegi állapotukban kedvezőtlenül befolyásolják a városképet, amely folyamat 

megfigyelhető a település déli részén (Petőfi tér és környéke) is. Másrészt kialakultak a 

városban szegregált területek, ahol külső beavatkozás nélkül konzerválódik az elmaradott 

állapot. 

 

Ennek alapján az IVS tartalmával összhangban, megállapítható, hogy a város erősségeit és 

gyengeségeit kihasználva az erőfeszítéseket a humánerőforrás fejlesztésére, mikro,- kis és 
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középvállalkozások és az infrastruktúra fejlesztésére kell összpontosítani a köz- és a 

magánszféra együttműködésében. Alapvető cél mind a sport-, mind a turisztika infrasturktúra 

továbbfejlesztése, hiszen a városi vendéglátás, a szálláskiadás, a kiskereskedelmi 

tevékenységek fejlesztése jövedelemtermelő hatású, hiszen ezen területek fejlesztésével 

összhangban áll az a tény, hogy nő a foglalkoztatottság.  

 

A gyengeségek felszámolásában, és a veszélyek okozta kockázatok csökkentésében a 

közszférára hárul, a városkép megújítása, a város image-nek újrapozícionálása, az építészeti 

műemlékek, illetve közösségi funkciót betöltő épületek felújítása, korszerűsítése, a városi 

forgalom újragondolása és szabályozása. A közszféra fő feladata továbbá a szegregációval 

érintett településrészeken a kedvezőtlen folyamatok megállítása, és megfordítása 

infrastrukturális fejlesztésekkel, valamint humán téren célorientált oktatási programok 

indításával. Mind a közszféra, mind a magánszféra közös programját kell, hogy képezze a 

vállalkozásösztönzés, és ezzel összefüggésben a vállalkozási ismeretek oktatása, az alternatív 

jövedelemszerzéshez szakmai tapasztalatok átadása. A vállalkozásösztönzésben fontos 

szerepet fog betölteni a köz- és a magánszféra által közösen kialakítandó együttműködés. 

 

Borsodnádasd település arculata, a helyi gazdaság, az intézményi infrastruktúra, a turisztikai 

attrakciók, szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, közigazgatás, oktatás, 

szabadidős kikapcsolódási lehetőségek, szociális intézmények) és a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésével Ózd térségének elismert, megkerülhetetlen kisvárosai központja kíván lenni, 

jövőképe: „egy egységes településkép kialakítása a helyi értékek kiaknázásával”. 

 

Az IVS tartalmával összhangban az Észak-Magyarországi Operatív program keretében 

megvalósuló szociális városrehabilitáció célja Borsodnádasd leromlott vagy leszakadó 

városrészeinek hanyatlását okozó tényezők prevenciója, megállítása és inverziója. A 

városrészekben végrehajtott beruházások hatására, a gazdasági fejlődés növekedése biztosítva 

lesz, a minőségi városi környezet kialakításával Borsodnádasd háta mögött hagyja a régi 

városi képet, image-t, felépíti új arculatát és betölti a mikrotérség vezető szerepkörét. 

 

2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, IGAZOLÁSA: 

2.1. Az akcióterület kijelölése: 
 

Az akcióterület Borsodnádasd déli részén található, a Lemezgyártelepet foglalja magába és az 

alábbi utcákkal határolt: Vörösmarty u. – Móricz Zs. u. – Petőfi u. – Táncsics u. – Kölcsei u. – 

Petőfi tér – Petőfi u. – Barátság u. – Balaton u. 

 

„Az akcióterület elhelyezkedése Borsodnádasd teljes területén belül” című térkép az 

Akcióterületi Terv 6. fejezetében a mellékletekben találhatóak.    

 

 „Városrészek bemutatása” című térkép az Akcióterületi Terv 6. fejezetében a 

mellékletekben találhatóak.    
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Az akcióterületet ábrázoló, területi lehatárolásokat jelölő alábbi áttekintő térkép (folytonos 

vonallal, türkizkék színnel lehatárolt) bemutatja az akcióterület elhelyezkedését a településen 

belül:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztéssel érintett akcióterület kiválasztásának indoklása: 
 

Az akcióterület Borsodnádasd belterületén helyezkedik el, egy nagyobb összefüggő 

(folytonos vonallal lehatárolt) településrészre kiterjedő, többféle tevékenységet tartalmazó 

program megvalósítására irányul. Az akcióterület egyértelműen jelölt, összefüggő, folyamatos 

vonallal, utcanevekkel lehatárolt települési terület, amely az akcióterületen belül tervezett 

összes fizikai jellegű beavatkozás megvalósításának területét magában foglalja. 

 

Az akcióterület megfelel a pályázati felhívás alapvető céljainak, miszerint a város leromlott 

vagy leszakadó része. Ennek megfelelően a projekt prioritásként kezeli az akcióterület 

leszakadását okozó, eredményező folyamat megállítását, visszafordítását, prevencióját.  
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Ezen elképzelés szoros összhangban áll Borsodnádasd Város Önkormányzata által 2011-2014 

közötti időszakra megalkotott Gazdasági Programjával, melynek keretében megvalósításra 

kerülnek az alábbi fejlesztések: komfortos, rendezett élettér, karakteres településkép 

kialakítása; a lakossági infrastruktúra kiépítse, fejlesztése; a település értékek feltárása, 

védelme; zöldfelületek növelése, közterületek, intézményterületek felújítása, karbantartása; 

valamint lakóterületi fejlesztések meghatározása.     

 

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiájának részeként elkészült a város 

antiszegregációs terve, melynek keretében lehatárolásra kerültek a leromlott részek és a 

szegregátumok. A területi lehatárolások a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott 

szegregációs mutató alapján történtek meg. A Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően azon 

területek minősülnek szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.     

 

A KSH Borsodnádasdról 2001-ben készített népszámlálási adatai alapján lehatárolta a 

településen a szegregátumokat, melyek között még nem szerepel a jelen projekttel érintett 

akcióterület. Azonban fontos megjegyezni, hogy a 2001-es KSH-s népszámlálási adatok a 

szegregátumok lehatárolása a jelenlegi állapothoz képest meglehetősen nagy eltérést mutat. A 

szegregátumok 2001 óta bővültek, és épp a jelen projekt által érintett terület is ilyen. Mivel az 

akcióterület kijelölése a jelenlegi önkormányzati nyilvántartások alapján történt, ezen 

statisztikák alapján a szegregátumok mind területi, mind népességbeli kiterjedése jelentősen 

növekedett. Ezen adatok szerint 2012-ben az akcióterületen lévő erősen leromlott városrészek 

már szegregátumnak minősülnek, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők, és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. 

 

„Leszakadó városrészek bemutatása az akcióterületen” című térkép az Akcióterületi Terv 

6. fejezetében a mellékletekben találhatóak.    

 

A megadott adatok alapján a városban nincsen etnikailag szegregált terület, lakórész.  
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A KSH 2001-es népszámlálása alapján négy szegregátum van a településen, melyek az alábbi 

térképen láthatóak: 
 

 

 

 

A fenti térképen türkiz színűek azon területek, ahol a szegregációs mutató 0-39% közötti, 

tehát nincs szegregátum, fekete színűek azok, ahol a mutató 40-49%-os, vagyis amelyek még 

nem érik el a szegregációs küszöbértéket, de erősen leromlott állapotban vannak, és 

rózsaszínnel vannak megjelölve azon településrészek, ahol a mutató 50-100% közötti, tehát 

eleget tesz a szegregáció kritériumainak.  

 

A KSH kartogramja olyan területeket is megjelöl, amelyek eleget tesznek ugyan a 

szegregációs mutató kritériumainak, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem 

tekinthetőek valódi szegregátumoknak. Éppen ezért a fenti térképen azon területek kerültek 

megjelölésre, amelyek 50 főnél nagyobb lakosságszámmal bírnak.   

  

A fenti KSH-s térképből látszik, hogy mind a négy szegregátum a település északi részén 

található. Jelen projekt kapcsán azonban a Lemezgyári telepet kívánják rendbe hozni, amely a 

város déli részén található, viszont a KSH 2001-es lehatárolása alapján nem minősül 

szegregátumnak.  

 

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza a városrészek területi szintű 

megközelítését. A KSH által készített módszer alapján történt meg a városrészek lehatárolása. 

A lehatárolás módszerének fő szempontjai a területrendezési kapcsolódó fogalmak alapján a 

beépítettség és a városrész meghatározó funkciói voltak. A település déli része a magyar ipari 

fejlődés igen jelentős részvevője, a tradicionális szénbányászat és kohászat bázisa volt. A 

rendszerváltást követően alakult meg a település legnagyobb cége a PLES Rt. Ezen városrészt 

a hagyományos gondolkodásmódú, a korábbi bánya- és iparfejlesztési politikát követő 

munkások - ma már nyugdíjasok – lakják. A városrészen belül mindenféle tevékenységet 

foglalkoztató vállalkozás van, az emberek próbálják kitermelni saját megélhetésüket. 

 



BORSODNÁDASD VÁROSÁNAK 

 AKCIÓTERÜLETI TERVE 
 

 19 

A település Lemezgyári részére jellemző, hogy társadalmi, fizikai, gazdasági szempontból is 

leszakadó, vagy leszakadással fenyegető településrész. A déli városrész lakosságcsoportjainak 

társadalmi helyzete, foglalkozási színvonala, életkörülményei szegényesek. E mellett 

kiemelendő, hogy a déli városrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony 

szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. A 

magas munkanélküliségi ráta, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok nagy száma csak 

fokozzák a problémát. Nagyszámú lakos él ezeken a területeken, és az Önkormányzat arra 

törekszik, hogy a hanyatlást megállítsa, visszájára fordítsa és megelőzze a leszakadó 

városrészek kialakulását. 

 

Az előző korszak nyomait magán viselő településrész erősen felújításra szorul, mind 

középületeiben, mind ipari területein, mind lakó környezeti részein. Ennek tükrében a 

pályázat megvalósításának célja, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és 

esélyei javuljanak, az épített környezet minőségi változáson menjen át, illetve a program 

tegye lehetővé, hogy az adott városrészben társadalmi reintegrációt eredményező 

felzárkóztató programok valósuljanak meg.      

 

A fent említett átfogó célt az alábbi részcélok megvalósításával kívánja Borsodnádasd 

Önkormányzata elérni: 

 

A) A fizikai környezet állapotának javítása egy élhetőbb, a kor színvonalának 

megfelelőbb és egészségesebb lakókörnyezet megteremtése érdekében, valamint annak 

érdekében, hogy a beazonosított szegregátumok bekapcsolódhassanak a város fejlődésébe; 

 

B) A szegregátumban élő hátrányos helyzetű lakosság - különösen a több szempontból 

hátrányos helyzetű emberek - számára, képzési és foglalkoztathatóságot segítő programok 

nyújtása, ezzel az életminőségük javítása a társadalomba történő visszaintegrálódásuk 

érdekében,  

 

C) A szegregált területek városi-közösségi funkcióinak bővítése közösségi terek 

kialakításával, a helyi közösségi összetartozás és a településszintű társadalmi kohézió 

erősítése érdekében. 

 

D)    A város egész területén és különösen az akcióterületen végrehajtott bűnelkövetések 

számának csökkentése célzott programokkal, az akcióterületen jelen lévő polgárőrség 

segítségével.  

 

A fejlesztéseket a városrészek céljainak összehangolásával kell megoldani, figyelembe véve, 

hogy a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások mellett először a legnagyobb hozzáadott 

értékkel bíró fejlesztéseket kell megvalósítani. A prioritást élvező városrész a városközponton 

kívüli belterület déli része, amely városrész tekintetében a leszakadás veszélye áll fenn és az 

itt megvalósítandó fejlesztések biztosítják a legnagyobb hatást a város fejlődése 

szempontjából.  

 

Az akcióterületen a közösségi épületek megújításával, esetenként új funkcióval történő 

ellátásával, a turisztikai célú szolgáltatások bővítésével, sportcélú létesítmények felújításával, 

a közlekedés feltételeinek javításával, zöldterületek kialakításával, fejlesztésével és egyéb 

„soft” tevékenységek megvalósításával lehet a stratégiai célokhoz hozzájárulni. 
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Mindegyik részcélhoz kapcsolódva kijelölésre kerültek azon projektelemek, amelyek 

megvalósítása hozzájárul az egyes részcélok eléréséhez. Az akcióterületen végrehajtott, illetve 

az akcióterületre jelentősebb hatással bíró korábbi jelentősebb beavatkozások az 

alapinfrastruktúra kiépítésére irányultak: kiépítésre került az akcióterületen a 

szennyvízcsatorna-hálózat, illetve megkezdődött a poros utak pormentesítése, szilárd 

burkolatú utak építése. 

 

A korábbi fejlesztésekre épülő jelenleg tervezett akcióterületi fejlesztésekkel az önkormányzat 

meg kívánja állítani a Lemezgyári telep leszakadását és mind az akcióterületen élők, mind a 

városban letelepedni szándékozók számára vonzó, korszerű lakókörnyezet kialakítását kívánja 

elősegíteni. 

 

Az akcióterület kijelölése során prioritást élvezett, hogy olyan terület kerüljön fejlesztésre, 

amely megfelel a szociális célú városrehabilitáció pályázati felhívásában közzétett 

jogosultsági kritériumoknak, így a fejlesztéssel érintett területre jellemző az alacsony 

gazdasági aktivitás, a szegénység és a kirekesztettség, valamint az iskolázottság alacsony 

foka.  

 

Az akcióterület kiterjedése: 
 

MEGNEVEZÉS TERÜLET (HA) LAKOSSÁGSZÁM (FŐ) 

Akcióterület 1,68  788 

Város 2806  3592 

 

Borsodnádasd lakosságszáma 3592 fő, terület 2806 ha, míg a kijelölésre került akcióterület 

lakosságszáma 788 fő (a város teljes lakosságszámának 21,93%-a), az érintett akcióterület 

kiterjedése pedig 1,68 ha.  

 

Borsodnádasd belterülete 302 ha. Az akcióterület kiterjedését tekintve a város belterületének 

55,62%-a.     

 

Az akcióterületi fejlesztések szakmai tartalma: 
 

Az akcióterület fejlesztés célja a fentiek alapján a lakosság életfeltételeinek javítása, valamint 

a helyi közösség erősítése az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztései által. Az 

akcióterület fejlesztésének specifikus céljai elsősorban a közösségi, a városi és a közszféra 

erősítésére irányulnak.  

 

A fejlesztések közül a legfontosabb a közösségi tér kialakítása, mely ez idáig hiányzott 

Borsodnádasd településéről. A közösségi tér kialakítása mellett a projekt másik fő célkitűzése, 

hogy a helyi közösség számára olyan programokat, szolgáltatásokat kínáljon, amelyek 

egyfelől erősítik a helyi közösséget, másfelől lehetővé teszik, hogy mind a lakókörnyezet, 

mind saját körülményeik javításáért tenni akaró közösség jöjjön létre. E mellett különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a városi funkciók (pl. játszótér, zöldfelületek) és a lakosság 

számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó közszféra funkciók erősödjenek. 
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Az akcióterületi fejlesztések kizárólag hagyományos beépítésű területen fognak megvalósulni. 

Telepi jellegű fejlesztéseket egyáltalán nem tartalmaz az akcióterület. 

 

A projekt elsődleges célcsoportjának az alacsony presztízsű, hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok tekinthetőek, mindenekelőtt a gyerekek és a fiatal korosztály.  

 

A kijelölt akcióterület szakmai programja:  
 

A fejlesztések a Lemezgyári telepen valósulnak meg, és maximálisan eleget tesznek a 

pályázati felhívásban támasztott kritériumoknak, miszerint a célterület nagyobb kiterjedésű, 

városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leromlott 

városrész, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, visszafordítása, 

prevenciója és lehetőség szerint a terület státuszának emelése, ami hosszabb távon a 

magasabb státuszú lakosság területre vonzásával valósulhat meg az eredeti lakosság nagy 

részének megtartása mellett. Ennek megfelelően a cél egy heterogénebb, integrációra 

alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.   
 

1. Óvoda felújítása a Táncsics Mihály utcán:  

A projekt kapcsán kialakításra kerül a Táncsics M. utcán található óvoda. A fejlesztés 

helyszíne a régi lemezgyár igazgató lakóhelyéül szolgáló épület. Jelenleg az épület két részre 

tagolódik, azonban jelenleg csak az egyik része kihasznált, amely helytörténeti 

gyűjteménynek ad helyet, ami a fejlesztés során a város egyik épületébe kerül áthelyezésre.  

 

Ez által a fejleszteni kívánt épületben lehetővé válik egy 2 csoportos óvoda épület kialakítása. 

Az óvoda rész 247m
2
, a helytörténeti gyűjtemény 165m

2
, a kazánház 24m

2
 nettó alapterületű.  

 

A fejlesztés során 

 az épület külső homlokzata felújításra és leszigetelésre kerül, 

 megvalósul a homlokzati és a belső nyílászárók cseréje, 

 a felső burkolatok felbontása után új burkolatok kerülnek beépítésre,  

 a fűtőrendszer a teljes épület tekintetében megújul, korszerűsítésre kerül,  

 a gázkazán helyére új, korszerű kazán kerül beépítésre, 

 az elektromos rendszer teljes mértékben felújításra kerül,  

 sor kerül az épület komplex akadálymentesítésére.              

   

2. A Művelődési Ház egy részének közösségi térré történő átalakítása:  

A Művelődési Ház épületét jelenleg a Polgárőrség használja. A jelenlegi funkció megtartása 

mellett kialakításra kerül egy közösségi tér és egy foglalkoztató helyiség. A már meglévő 

helyiségek mellett kialakításra kerül egy szociális és egy információs iroda is. Az épület 

területén történő fejlesztések során prioritást élvez a meglévő vizesblokk felújítása és az 

akadálymentes vizesblokk kialakítása.    

 

Az épületrészt a teljes épület rehabilitációja nélkül is érdemes korszerűsíteni. Ennek 

megfelelően a fejlesztés során 

 megvalósul a külső homlokzat hőszigetelése és nyílászáró cseréje, 

 megvalósul a belső nyílászárók cseréje,  

 burkolatok felújítása és festése valósul meg,  
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 megtörténik a vizesblokk komplett felújítása,  

 a jelenlegi konvektoros fűtés az épületrész tekintetében gazdaságossági okokból 

gázkazános-radiátoros rendszerűvé való átalakításra kerül,  

 a tető hő- és vízszigetelése megvalósításra kerül, mivel a mennyezeten, több helyen 

beázások nyoma látható.     

 

A Művelődési Ház alapterülete 1000m
2
 nagyságú, melynek jelen projekt kapcsán csak egy 

része kerül fejlesztésre a fent említettekkel összhangban. A projekt keretében kialakításra 

kerül egy szolgáltató iroda, foglalkoztatók, oktatóterem, és a egy tornaszoba a földszinti 

részen, míg az emeleti részen iroda helyiségek kerülnek kialakításra. A jelenlegi pályázattal 

nem érintett részeit a későbbiekben kívánják korszerűsíteni, amennyiben lehetséges, szintén 

pályázati forrásból. Jelen pályázatból való kihagyásukat jelen pályázati keret szűkössége 

indokolja.  

   

3. A Petőfi tér felújítása:  

A fejlesztés során 

 a meglévő tér felújításra kerül térkő és új szegélyelemek kiépítésével, 

 megvalósul a téren található padok cseréje, 

 felújításra kerül a zöldövezet cserjékkel, fákkal, valamint térvilágítással, 

 felújításra kerül a tér körüli közlekedő út térkő és új beton szegélyelemek kiépítésével.  

 
4. A Népkert felújítása:  

A fejlesztés során 

 megvalósul a Népkert térkővel történő felújítása,  

 a Népkertben található zöldfelületek felújítása cserjék és fák ültetésével,  

 a kerítés felújítása megvalósulásra kerül.  

 

5. A Népkert mellett található teniszpálya felújítása: 

A fejlesztés során 

 megvalósul a teniszpálya felújítása,  

 a hálók és a kerítés felújítása. 

 

6. Játszótér építése a Kölcsey Ferenc utcán:  

A fejlesztés során  

 új szabványos játszótér épül a mostani aszfaltos kézilabda pálya helyén,  

 burkolat felújítás valósul meg,  

 kerítés felújítás valósul meg. 

 
7. Utak építése és felújítása:  

A fejlesztés során 

 megvalósul a Kölcsey és Táncsics utca felújítása: körülbelül 1660 méteren, 3 méter 

szélességű aszfaltút felújítása egy réteg aszfalttal,  

 padka és tereprendezés kerül megvalósításra.   

 

8. Járdák építése és felújítása: 

A fejlesztés során  
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 megvalósul az Óvodához vezető, már meglévő 0,80-1,2 méter széles járda felújítása 

szabványos 1,50 méter szélességűre, 

 megvalósul a burkolat esések korrekciója. 

 
9. „Soft” tevékenységek megvalósítása: 

A projekt egyrészt a programalap megvalósítását tartalmazza, amely az erre irányadó 

eljárásrend alapján került felépítésre, figyelembe véve a településen leginkább arra érdemes és 

rászoruló célcsoportot. Az egyéb „soft” tevékenységek a konzorciumi partner segítségével 

valósulnak meg.   
 

2.2. A jogosultság igazolása:  
 

A szociális célú akcióterület (az előző pontban leírt határokon belül) megfelel az akcióterület 

lehatárolására vonatkozó kritériumoknak, az ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú, Szociális célú 

városrehabilitáció című pályázati felhívás akcióterülettel szemben támasztott 

követelményeknek.  

 

Az akcióterületek kijelölése során figyelembe vételre került, hogy az akcióterületnek 

különböző kritériumoknak szükséges megfelelnie. A szociális célú városrehabilitáció esetében 

a területi jogosultságot bemutató indikátorok relatíve szigorúak, azonban a kijelölésre került 

akcióterület az alábbiakban bemutatottaknak megfelelően teljesíti ezen feltételeket: 

 

 A jelen projekttel érintett akcióterület teljes területe a város központi, belterületén, 

Borsodnádasd déli részén, hagyományos beépítésű területen helyezkedik el.   

 

 Az akcióterület ROP pályázat keretében tervezett beavatkozások (óvoda, közösségi 

ház kialakítása, játszótér építése, a Népkert; a Petőfi tér és a teniszpálya felújítása, 

útfelújítás, járda építése, „soft” tevékenység megvalósítása) egymásra szinergikus 

hatást gyakorolva és a korábbi város rehabilitációs fejlesztésekhez is szervesen 

kapcsolódva illeszkednek az akcióterület, és a város fejlesztési céljaihoz, 

elképzeléseihez. A projekt tervezett tevékenységei felerősítik egymás pozitív hatásait 

a területre, ezáltal biztosítva a projekt nagyobb hatásosságát. 

 

 A ROP forrásaiból az akcióterület támogatásra jogosult, mivel hagyományos beépítésű 

akcióterületként a lakosság száma 788 fő, amely meghaladja a tervezési útmutatóban 

minimálisan elvárt 500 főt. E mellett az akcióterület Borsodnádasd 2013-ban 

elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiájának antiszegregációs tervében 

szociálisan kedvezőtlen adottságú területként került megjelölésre és lehetséges 

akcióterületként szerepel.  

 

 Nem jogosult egy terület a támogatásra, amennyiben 2001. óta a jelenlegi lakásszám 

20%-ánál nagyobb mértékben történt vagy új építés vagy bontás a célterületen. 

(Ebben az esetben ugyanis a terület túlságosan intenzív piaci folyamatoknak van 

kitéve ahhoz, hogy egy lakosságmegtartó beavatkozás indokolt legyen). Az 

akcióterületen az Önkormányzat Műszaki Osztályának adatai alapján Borsodnádasdon 

a 2001 óta eltelt időszakban nem valósult meg új lakás építése vagy lakás bontása.   
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 A kijelölésre került akcióterületnek az alábbi táblázatban felsorolt 6 indikátor közül 

legalább 3-nak meg kell felelnie.    

 

Az akcióterület a Szociális célú városrehabilitáció pályázati útmutatójában megfogalmazott 6 

indikátor közül 5-öt teljesít, melyet az alábbi táblázat prezentál:  

  

Indikátor típusa 

Határérték a 

hagyományos városi 

beépítésű területeken 

Szociális célú 

városrehabilitáció 

akcióterületének 

értékei 

Indikátor 

mutatónak 

való 

megfelelés 

(Igen/Nem) 

ALACSONY ISKOLÁZOTTSÁG (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell.) 
Igen 

Legfeljebb általános iskola 8 

osztályával rendelkezők aránya a 15-59 

éves népesség körében magas volt 

2001-ben  

Adatforrás: KSH, 2001-es 

Népszámlálás adatok 

Minimum 30% 32,9% Igen 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 
év felettiek körében alacsony volt 

2001-ben 

Adatforrás: KSH, 2001-es 

Népszámlálás adatok 

Maximum 8% 4,3% Igen 

ALACSONY GAZDASÁGI AKTIVITÁS (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 
Igen 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportok magas aránya 2001-ben 

(7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási 

főcsoportúak/foglalkoztatottak) 

Adatforrás: KSH, 2001-es 

Népszámlálás adatok 

Minimum 30% 61,5% Igen 

A gazdaságilag nem aktív népesség 

aránya az akcióterületi lakónépességen 

belül magas volt 2001-ben 

Adatforrás: KSH, Népszámlálás 

adatok 

Minimum 65% 69,2% Igen 

MUNKANÉLKÜLISÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 
Igen 



BORSODNÁDASD VÁROSÁNAK 

 AKCIÓTERÜLETI TERVE 
 

 25 

Munkanélküliek aránya az 

akcióterületen magas volt 2001-ben 

Számítás: Munkanélküliek száma / 

(Munkanélküliek +foglalkoztatottak 

száma) 

Adatforrás: KSH, 2001-es 

Népszámlálás adatok 

Észak-Magyarország 

minimum 14% 
21% Igen 

Tartós munkanélküliek aránya az 

akcióterületen magas volt 2001-ben 

(legalább 360 napos munkanélküliek 

aránya) Számítás: tartós 

munkanélküliek száma/ 

munkanélküliek+foglalkoztatottak 

száma  

Adatforrás: KSH, 2001-es 

Népszámlálás adatok 

Észak-Magyarország 

minimum 7% 
5,4% Nem 

SZEGÉNYSÉG ÉS KIREKESZTETTSÉG MAGAS SZINTJE (Az indikátornak való 

megfeleléshez a mutatószámokból legalább kettőt kell teljesíteni.) 
Igen 

Magas azon aktív korúak (15-59 éves) 
aránya, akiknek 2001-ben a 

jövedelemforrásuk kizárólag állami 

vagy helyi támogatás volt Adatforrás: 

KSH, 2001-es Népszámlálás adatok 

Minimum 15% 17,3% Igen 

Önkormányzati tulajdonú lakások 

aránya magas az akcióterületen (jelen 

időszakban) 

Adatforrás: Önkormányzati 

nyilatkozat 

Minimum 10% 0% Nem 
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Az akcióterületen az önkormányzat 

által elosztott rendszeres 

szociális támogatásokból a 

lakásszámhoz viszonyított városi 

átlaghoz képest több támogatás 

(darabszám) került kiosztásra. 

(Beszámítható támogatásformák: 

rendelkezésre állási támogatás, 

rendszeres szociális segély, 

lakásfenntartási támogatás minden 

formája, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás, adósságcsökkentési 

támogatás.) Számítás: összes 

rendszeres szociális támogatás 

darabszáma a városban/összes 

lakásszám a városban aránya a 

célterületre kiosztott támogatások 

száma/célterületi lakások száma 

Adatforrás: Önkormányzati 

nyilatkozat 

A rendszeres szociális 

támogatások száma a 

háztartások számához 
képest legalább 1,5-szerese 

a városi átlagnak. 

Nincs adat. Nincs adat. 

A legfeljebb 3 éves (gyártási év + két 

naptári év, azaz pl. 2009-ben a 2007-

2008-2009-es gyártási évű) 

gépjárművek alacsony aránya a 
lakások számához képest Adatforrás: 

önkormányzati nyilatkozat a 

gépjárműadó nyilvántartás alapján (az 

üzemben tartó lakhelye szerinti 

nyilvántartás alapján) 

A maximum 3 éves 
gépjárművek száma a 

lakások számához képest 

legfeljebb 60%-a városi 

átlagnak 

A városi átlag:  

10, 05%  

Akcióterület átlag: 2,9% 

Igen 

ERŐSEN LEROMLOTT KÖRNYEZET (Az indikátornak való megfeleléshez a 

mutatószámokból legalább egyet kell teljesíteni.) 
Igen 

Az 5 szintnél magasabb lakóházakban 

található lakott lakások magas aránya 
az 50.000 fő lakónépességnél nagyobb 

városokban. A nagy lakásszámú 

épületekben található lakások magas 

aránya az 50.000 főnél kisebb 

lakónépességgel rendelkező 

városokban 

Adatforrás: Önkormányzati 

nyilatkozat 

Nem releváns. Nem releváns. Nem releváns. 

A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott 

lakásokon belül magas volt 2001-ben 

Adatforrás: KSH, 2001-es 

Népszámlálás adatok 

Minimum 25% 29,4% Igen 
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Magas volt a maximum egy szobás 

lakások aránya a lakott lakásokon 

belül, 2001-ben Adatforrás: KSH, 

2001-es Népszámlálás adatok 

Minimum 30% a legalább 

50.000 fő 

lakónépességgel 

rendelkező 

városokban, és minimum 

20% az 

50.000 főnél kisebb 

lakónépességgel 

rendelkező városokban 

26,8% Igen 

A LAKÓÉPÜLETEK ALACSONY ENERGIAHATÉKONYSÁGA Nem releváns. 

Magas azon lakóépületekben található 

lakások aránya, amelyek rossz 

energiahatékonysági jellemzőkkel 

rendelkeznek. A területen található 

lakóépületek rossz 

energiahatékonyságúaknak 

minősülnek jelen projekt 

szempontjából, ha 1982 dec. 31-e előtt 
épültek, illetve 83. jan. 1. után akkor, 

ha eredeti csomóponti tervekkel 

igazolható, hogy a 

panelcsomópontoknál a hőszigetelés 

vastagsága kisebb, mint a 

szendvicspanelek belső részein. Az 

1982 dec. 31-e előtt épült lakóépület 

csak akkor tekinthető rossz 

energiahatékonyságúnak, ha nem 

született olyan támogató döntés vele 

kapcsolatban az iparosított 

technológiájú épületek 
energiatakarékos felújítását támogató 

projekt – LKFT-LA-2 – során, amely a 

homlokzat hőszigetelését vagy a 

nyílászárók cseréjét eredményezte.  

Adatforrás: Önkormányzati 

nyilatkozat 

Nem releváns. Nem releváns. Nem releváns. 

Forrás: KSH 2011 évi Népszámlálási adatai alapján, önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

     

A fenti táblázatból jól látható, hogy a számszerűsített indikátorok közül a hagyományos 

beépítésű területekre vonatkoztatható kategóriák közül a minimálisan elvárt 3 indikátornak 

való megfeleléshez képest 5 esetben megfelel a kijelölésre került szociális célú 

városrehabilitációval érintett akcióterület. 

 

A fentiek alapján a jogosultsági kritériumok elemzésének eredményeképpen elmondható, 

hogy a jelen Akcióterületi Tervben kijelölésre került szociális célú városrehabilitációval 

érintett akcióterület mindenben megfelel a minimális jogosultsági kritériumoknak, ezeket 

magasan túlteljesíti, így ennek megfelelően az akcióterület jogosult a tervezett szociális 

városrehabilitációs beavatkozások megvalósítására. 
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2. 3. Helyzetelemzés:  
 

Az akcióterület helyzetelemzésének elkészítése során számos adatbázisban fellelhető 

információ került felhasználásra. Egyfelől az akcióterületi terv az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia város és városrész szintű elemzéseire, másfelől Borsodnádasd egészét illetően az 

elérhető legfrissebb TEIR adatbázisra. 

 

Jelen helyzetelemezés azonban alapvetően speciálisan az akcióterületre vonatkozó számos 

forrásból származó adatok elemzését foglalja magába. Az akcióterületre vonatkozó statisztikai 

adatok nagy részét Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatalának illetékes osztályai 

szolgáltatták, emellett igénybe vettük a KSH adatbázisait is.  

 

A helyzetelemzéshez egyaránt szükséges a konkrét statisztikai adatok és számos alapvető 

információ (pl. beépítettség, közterületek állapota) megszerzése. Ez utóbbi az akcióterület 

többszöri helyszíni bejárásából, illetve saját anyaggyűjtésből származik.  
 

 

2.3.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése:  

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2005 (VI.02.) sz. rendelete 

fogadta el Borsodnádasd Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

rendeletét, amely jelenleg többszöri módosításával együtt van érvényben (a figyelembe vett 

legutóbbi módosítás 2012.01.01-én lépett hatályba).  

 

Borsodnádasd igazgatási területén építési használat szerint: 

- Beépítésre szánt területek, valamint 

- Beépítésre nem szánt területek 

kerültek kijelölésre, melyek terület felhasználási és övezeti besorolását a Szabályozási tervek 

(külterületi, belterületi) határozzák meg, és határolják le. 

 

A Településszerkezeti Terv beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeit az építési 

használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint az alábbi terület 

felhasználási egységekbe soroljuk:  

 

Beépítésre szánt területek:  

 

Lakóterületek – L: 

A lakóterületek övezeti besorolásának fő szempontja, hogy a különböző lakóterületi egységek 

saját kialakult képüket minél teljesebb mértékben megőrizhessék.  

 Kisvárosias lakóterület – Lk: szabadon álló beépítésű, tömbtelkes, F+1, ill. F+2, F+3, 

F+4 szintes, többlakásos lakóházak területfelhasználási egysége, amelyek a város 

különböző részein helyezkednek el.  

 Kertvárosias lakóterület – Lke: laza beépítésű, telkes családi házas terület 

területfelhasználási egysége. 

 Falusias lakóterület – Lf: kertes jellegű családi házas lakóházak területfelhasználási 

egysége, ahol a nagyobb kertekben jelentősebb kertművelés folyik.    
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Vegyes területek: V 

 Településközpont vegyes terület – Vt: a település legfontosabb intézményeinek 

elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység. 

 Központi vegyes terület – Vk: ezen a területen környezetet nem zavaró gazdasági 

létesítmények is elhelyezhetőek.   

 

Gazdasági területek: G 

 Kereskedelmi-szolgáltató terület – Gksz: a meglévő és tervezett kereskedelmi-

szolgáltató területek területfelhasználási egysége. 

 Ipari terület – Gip: a meglévő és tervezett ipari területek területfelhasználási egysége.   

 

Különleges területek – K:  

 Meglévő és tervezett temetők területe 

 Kegyeleti park – zsidó temető területe 

 Homok- és kavicsbányák területe 

 Sportterületek 

 Szabadidőközpont (strand, vízisport-telepek, közpark, stb.) 

 Pincék területe 

 Bányaterületek 

 Rekultivációs területek 

 

Beépítésre nem szánt területek:  

 

Közlekedési- és közműterületek – KÖ: 

 Közlekedési terület – közút terület – Köu: a település teljes igazgatási területén 

található forgalmi utak, mellékutak, kerékpárutak és gyalogutak. 

 Tervezett elkerülő út (nagy távon) nyomvonalát megvalósítás előtt pontosítani 

szükséges.  

 

Zöldterületek – Zkp; Zk:  

 Közpark területe: a város kül- és belterületén meglévő és tervezett közparkok és 

közterületi zöldfelületek területe.  

 

Erdőterületek – E:  

 Gazdasági erdőterületek – Eg  

 Védőerdő terület – Ev  

 Turisztikai erdőterület, parkerdő – Et  

 

Mezőgazdasági területek – M:  

 Általános mezőgazdasági terület – Má: 

 Szántó – Má/1  

 Rét-legelő – Má/2  

 Szőlő, gyümölcsös – Má/3 

 

 Kertes mezőgazdasági terület – Mk:  

 Belterületi kertek – Mk2 
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 Külterületi kertek (zártkertek) – Mk3 

 

Vízgazdálkodási területek – V:  

 Patak, árok, csatorna – V1 

 Tavak területe – V2 

 Vízmosások – V7 

 

Az akcióterületen az alábbi övezeti besorolások találhatóak: 

 Zkp  közpark, játszótér 

 Zdk  díszkert 

 Vt  településközpont, vegyes terület 

 HV  helyi védelemre javasolt épület 

 Zk  közterületi zöldterület 

 EV  védelmi erdőterület 

 K-sp  sportterület 

 Et  turisztikai erdőterület 

 Lk  kisvárosias lakóterület 

 Lke  kertvárosias lakóterület 

 KöU-Ve vegyes forgalmi út 

 Gksz  kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 K-TE  temető 

 Lf  falusias lakóterület 

 K-Pi  pince 

 V2  tó 

 V1  folyó, patak, árok 

 V7  vízmosás 

 P  parkoló 

 

8.§ Vegyes területek, településközpont, vegyes terület (Vt) 

Elhelyezhető rajta: lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató épület, egyéb szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, 

szociális épület, sportépítmény. 

 

Nem helyezhető el rajta: parkolóház és üzemanyagtöltő állomás 

Az előírások a területre vonatkozóan: 

Telekterület: meglévő, kialakult állapot 

Beépítési mód: szabadon álló, oldalhatáron álló, kialakult helyzet 

Beépítettség legnagyobb mértéke: 30% 

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m illetve 9,0 m 

Beépítés feltétele: teljes közművesítettség 

Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat az OTÉK 35.§ és 36.§ tartalmazza 

 

A 2011. évi módosítás az akcióterületet is érinti az alábbiak szerint: 

 

A déli városközpont településközpontot vegyes területként jelöli: 

 a meglévő intézmények területét a Petőfi tér környékén, 

 volt Lemezgyár főbejáratától északra lévő területét, a tervezett közparkig, 
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 Móricz Zsigmond. utca végén, az 1215 hrsz. ingatlan területét, ezt elsősorban 

kereskedelmi, vendéglátó funkcióval. 

 

Az akcióterületen lévő ipari területek vonatkozásában az alábbi határozat született: 

A belterületen lévő ipari területek tevékenységét vagy meg kell szüntetni környezet 

szennyező, zavaró hatása miatt vagy a környezetet kell az ipari üzemhez alakítani. Új 

telephely engedély esetén csak a lakóterületet nem zavaró tevékenység engedélyezhető. A 

Ples Járműalkatrész Gyártó Kereskedelmi Rt. üzemterületén folyó tevékenység zavaró a 

környező lakóterületekre, ezért védőerdő kialakítását javasoljuk. 

 

A belterületen új ipari üzem részére terület nem jelölhető ki, a tervezett iparterület csak a 

külterületen alakítható ki. 

 

„Parkolási koncepció” című térkép az Akcióterületi Terv 6. fejezetében a mellékletekben 

találhatóak.    

 

Az egyes beavatkozások tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy azok illeszkedése 

biztosított legyen a településrendezési terv (TrT) előírásaihoz, illetve a módosításához. A 

tervezett beavatkozások megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat 

139/HÖK/2011.(XI.24.) számú határozatának elfogadásának eredményeképp módosult a 

Településszerkezeti Terv belterületre vonatkozó része a T-4/1. és T-4/2. tervlapok 

elfogadásával.  

 

Az állami főépítész nyilatkozata lapján a tervezett projektelemek megfelelnek a település 

helyi település szerkezetéti tervének és a helyi építési szabályzatának. 
 

2.3.2. Megelőző városrehabilitációs tevékenységek 

bemutatása az akcióterületen:     
  

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza a település korábbi 

időszakokra vonatkozó fejlesztéseit. Az elmúlt években végbement fejlesztések hatására 

megkezdődött a tudatos településfejlesztés a városban. A fejlesztési projektek és programok 

tudatosan egymásra épülnek, és illeszkednek egymáshoz. A 2004 óta történt fejlesztések az 

alábbi négy csoportba sorolhatóak: környezetvédelem, oktatás, oktatási intézmények, 

valamint sport.   

 

A fejlesztések legnagyobb eredménye az Integrált Városfejlesztési Stratégia szempontjából, 

hogy kialakult egy olyan szakértői gárda, amely képes még a komplex fejlesztések sikeres 

lebonyolítására is. További előrelépés az utóbbi öt esztendőben, hogy a civil szervezetek 

egyre gyakrabban jutnak szerephez, ezzel pedig nagyobb eséllyel realizálódnak a célok 

(kihasználtság, fenntarthatóság), illetve a lakosság nagyobb kedvvel vesz részt a 

fenntartásban, és az elért eredményeket magáénak érzi.   
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A Lemezgyári telep akcióterületen az elmúlt 10 évben az alábbi fejlesztés ment végbe: 

 

Megnevezés 
A megvalósítás 

időpontja 

A projekt 

összköltsége 

Támogatott projekt 

esetén program neve 

Támogatott projekt esetén 

pályázati azonosító szám 

Ivóvíz minőség 

javítás 

2004.10.01.-

2006.12.31. 
531.484 Ft 

Ivóvízminőség javítását 

szolgáló vízhálózat 

építés 

Címzett témogatás:  

05-6504 M 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2013. 

Az akcióterületen jelenleg a Borsodnádasdi Római Katolikus Plébánia Borsodnádasd Város 

Önkormányzatának konzorciumi partnereként, a plébánia ingatlantulajdonosaként, a templom 

mögötti támfal megerősítését végzi saját területén (1190/7 Hrsz.-on) az ÉMOP-3.1.2/E-11-

2011-0059 kódszámú, Az árvíz által megrongált belterületi utak helyreállítása és fejlesztése 

Borsodnádasdon című pályázati konstrukció keretében. 

 

A megelőző fejlesztések kapcsán kiemelendő, hogy a 2002-2012 közötti időszakban az 

önkormányzat az akcióterületen található közterületek, közösségi szolgáltató infrastruktúra 

körében leginkább állagmegőrző és szükséges felújításokat tudott végezni, és sajnálatos 

módon csak egészen szerény mértékben (a városi költés 0,052%-a) tudott forrásokat fordítani 

a közösségi szolgáltatások bővítésére. Ennek megfelelően elmondható, hogy a lehetőségeknek 

és a szükségleteknek megfelelően került sor közterületi felújításokra.  

 

A déli településrészen ez idáig nem volt olyan jelentősebb fejlesztés, amely elindította volna a 

hátrányos helyzetű lakosság körében az alulról építkező közösségfejlesztést. Jelen pályázat 

olyan lehetőség, amely a helyi gazdasági és humán erőforrásokra támaszkodva megteremtheti 

a közjóra irányuló cselekvések alternatíváinak alapjait. A projekt megakadályozhatja a 

városrész leszakadását és a városrehabilitáció révén érvényre juthat a közösségfejlesztés 

társadalomalakító koncepciója. 

 

A településen jelenleg nincs folyamatban akcióterületi beavatkozás, önkormányzat által 

megvalósítandó fejlesztés.    

 

Az önkormányzati szféra fejlesztései mellett az önkormányzat információi szerint a gazdasági 

és civil szféra nem valósított meg az elmúlt 10 évben fejlesztéseket az akcióterületen, így az 

Európai Unió társfinanszírozásával sem valósult meg projekt az akcióterületen. 

 

„Áttekintő térkép a korábbi fejlesztési helyszínek elhelyezkedéséről” című térkép az 

Akcióterületi Terv 6. fejezetében a mellékletekben találhatóak.    

 

Ahogyan a térképes megjelenítésen is látszik, a megvalósított fejlesztésekkel az 

önkormányzat kiegyensúlyozott fejlődést kíván elérni az akcióterületen. Már jelentős 

eredményeket értek el az infrastruktúra fejlesztésében, amelyre alapozva most a 

lakókörnyezet fejlesztésével és élő közösségi terek létrehozásával kívánja a fizikai környezet 

további fejlesztését elérni az önkormányzat az akcióterületi beavatkozások keretében. 
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2.3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti 

jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása   

 

2.3.3.1. Demográfiai helyzet: 

 

Az alábbi táblázat a KSH által készített 2001. évi népszámlálási adatait reprezentálja 

Borsodnádasd városára vonatkozóan:  

 

Mutató megnevezése Borsodnádasd összesen 2001 Akcióterület 2001 

Állandó népesség száma (fő) 3700 811 

Lakónépesség száma (fő) 3592 788 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 

(%) 
18,2 14 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 

(%) 
55,6 50,5 

Lakónépességen belül 60-x évesek aránya 

(%) 
26,2 35,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-

59 évesek) belül (%) 

41,5 32,9 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában (%) 
5,3 4,3 

  Forrás: KSH 2001. évi Népszámlálási adatai alapján 

 

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint a Lemezgyár telep akcióterületen élt Borsodnádasd 

lakónépességének 21,93%-a. A lakosság korcsoportos megoszlását tekintve megállapítható, 

hogy az akcióterületi lakosságon belül a 0-14 éves korúak aránya a város egészét tekintve 

14%, míg Borsodnádasd lakosságának egészét tekintve 18,2%.  
 

Az IVS demográfiai mutatóinak elemzése is rávilágít arra, hogy Borsodnádasd települését is 

jellemzi az elöregedés, ami köztudottan nemzeti probléma is. Ennek megfelelően kijelenthető, 

hogy a lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya a város egészét tekintve 55,6%-os, míg az 

akcióterületen ez az arány 50,5%, vagyis a helyi lakosok legjelentősebb részét ez a korcsoport 

teszi ki.  Az időskorúak, vagyis a 60 év fölöttiek arányát tekintve látható, hogy a város egészét 

tekintve 26,2%-os, míg az akcióterületet illetően 35,5%-os az arányú. A korcsoportok 

vizsgálva láthatjuk, hogy az akcióterületen több idősebb korú él, mint Borsodnádasd 

városában összesen, ami nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy a régi Lemezgyári 

telep helyén lévő lakóházakban jelentős számú nyugdíjas él.  

 

Az iskolai végzettséget tekintve megállapítható, hogy a 2001. évi adatok alapján, az 

akcióterületen élők képzettségi mutatói 32,9%-osak, míg a városi átlagra vetített képzettségi 

mutató 41,5%. Borsodnádasdon a felsőfokú végzettségűek aránya városi szinten 5,3%, míg az 
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akcióterületen 4,3%. A fenti mutatók tükrében a településről általánosságban elmondható, 

hogy a képzettségi mutatók tekintetében a lakosságra jellemző, hogy rendkívüli módon 

alacsony fokú az iskolázottság. A fenti táblázat rendkívül jól példázza ezt az állítást, hiszen a 

lakosság közel fele (kb. 1500 fő) még alapfokú végzettséggel sem rendelkezik. Ez az arány a 

Lemezgyári telepen is kritikus, hiszen a mutató 32,9% (kb. 1181 fő). A felsőfokú képesítéssel 

rendelkezők száma (kb. 190 fő) is rendkívül alacsony városi szinten, 5,3%-os, a Lemezgyári 

telep akcióterületen 4,3% a képzettségi mutat, ami kb. 154 főt jelent. 

 

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza a település városrészi 

elemzését, melynek kapcsán látható, hogy Borsodnádasd déli részén, a jelen pályázattal 

érintett akcióterület, található a Lemezgyár telep, amelyet a második világháború után a 

fejlődés motorjaként emlegettek. Az 1950-es években a gyár több mint 4000 embernek 

biztosított munkát. Egészen a rendszerváltásig Borsodnádasd lakosságának életszínvonala az 

országos átlag feletti volt, azonban a rendszerváltás után a Lemezgyár dolgozóit elbocsátották.  

 

A telepi rész hanyatlása manapság is érezhető az itt élők mentalitásán is, hiszen az itt élők 

döntő többsége a gyár bezárása után munka nélkül maradt, sokan közülük ma sem találnak 

munkát. A munkahelyüket elveszített emberek kb. negyede a nyugdíjba, vagy 

korengedményes nyugdíjba, a többi munkavállaló azonban munkanélküli állományba került.  

 

A fiatalabb generációról általánosságban elmondható, hogy többségük Budapesten vagy 

nagyobb városokban keresett munkalehetőséget, míg az idősebb korosztály, valamint a 

nagycsaládosok már sokkal kevésbé mobilisak, így ők kénytelenek munkanélküli járadékot 

igényelni.    

 

2.3.3.2 Gazdasági helyzet:  

 

A vállalkozások száma a városban 238 db, amelynek döntő része a szolgáltatási szektorban 

(185 db) működik, így jelenlétük a városközponti területre lokalizálódik. A városközpontban 

található a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek és gazdasági szolgáltatók döntő 

többsége. 

 

Borsodnádasd központi területeitől eltérően az akcióterület kialakulása óta mindig 

lakófunkciót töltött be. Az akcióterületen regisztrált székhellyel működő társas vállalkozások 

száma a KSH adatai szerint 2009. novemberében 51 db volt (KSH Cégkódtár, 2009. IV. 

negyedév), amely a Borsodnádasdon működő vállalkozásoknak mindössze 0,4 %-át jelentette. 

Az akcióterületen Borsodnádasdi mércével mérve a vállalkozássűrűség is kifejezetten 

alacsony, az 1000 főre jutó társas vállalkozások száma 161,9, amely 3,7-szeresen alacsonyabb 

a városi értéknél (603,7). 

 

Borsodnádasd Polgármesteri Hivatalának nyilvántartása szerint a kereskedelmi és vendéglátó 

ipari egységek száma az akcióterületen 2009. december 1-én 31 db, amelyek közül 8 (25,8%) 

az élelmiszer-, vagy élelmiszer jellegű üzletek száma. A nem élelmiszer jellegű 

kiskereskedelmi üzletek kategóriájába az üzletek szintén negyede (8 db) sorolható, amelyek 

között 2 táp- és takarmánybolt, valamint 1-1 tüzelő- és építőanyag kereskedés, háztartási gép, 

alkatrész szaküzlet, papír írószer, csapágybolt, vegyesiparcikk bolt, illetve postabolt található. 
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A vendéglátóhelyek közé sorolható 12 üzlet, valamint emellett az akcióterületen 1 

hulladékanyag nagykereskedés (Barcaság u. 22) és 2 kölcsönző (videotéka Hargita u. 28, 

utánfutó és kisgép kölcsönző Császár P. u. 107.) is üzemel. 

 

Az akcióterületen működős néhány nevesített vállalkozó, 

vállalkozás: 
 

Vállalkozás megnevezése Címe Tevékenységi köre 

Antal Lászlóné EV. Petőfi tér 1. élelmiszer-zöldség kereskedelem 

Kurtán és Társa Kereskedelmi Bt.  Petőfi tér 1.  élelmiszer kereskedelem 

Zsudit Sütőipari és Kereskedelmi 

Kft. 
Kölcsey u 6.  pékáru sütöde, kereskedelem 

Fenyves Büfé  Petőfi tér 1.   kereskedelem, vendéglátás 

S.K.G. European Industry and 

Market s.k.o.  
Petőfi tér 1.  

zenés szórakozóhely, egyéb 

szálláshely 

Borsod Búza Kft. Kölcsey út 7.  kereskedelem 

DURRELL Kft. Kölcsey út 12. kerámia üzem 

Vitéz ’81 Bt. Barátság u. 1.  építőipari tevékenység 

Panyák Tamás EV 
Táncsics Mihály út 

13. 
kereskedelem 

Kovács Szilárd Móricz Zs. u. 22. kereskedelem 

Tópart Apartman  Vörösmarty u. 4. magánszálláshely szolgáltatás 

Kovácsné Dorkó Rita EV 
Móricz Zsigmond u. 

22.  
kereskedelem 

 

A privatizáció, valamint a gazdasági szerkezetváltási kényszer hatására az állami tulajdonban 

lévő nagyipari üzemek (szénbánya, valamint a jelen pályázat fejlesztéseivel is érintett 

lemezgyári telep) a településen felszámolásra kerültek. A megszűnt munkahelyek miatt nőtt 

az ingázók száma, mely a munkaképes korú lakosság közel 35%-a. A privatizáció során 

közepes- és kisvállalkozások alakultak. Borsodnádasd Város Egészségterv Munkacsoportja 

által, 2005-ben közzétett középtávú egészségtervének elemzése során, a településen működő 

legjelentősebb ipari üzemek a következők:  

 

1. PLES Járműalkatrészgyártó és Kereskedelmi Rt.: 75%-ban külföldi tulajdon, a 

termékek 90%-át külföldön értékesíti. 334 főt foglalkoztat. Stabil piaccal 

rendelkezik, emiatt jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. 

 

2. Lapátgyártó-Forgalmazó- és Kereskedelmi KFT.: 17 főt foglalkoztat, Magyarország 

legnagyobb lapátgyártó vállalkozása. 
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3. PROMPT-KER KFT.: Ipari termékek forgalmazása és szállítmányozása a feladata, 14 

főt foglalkoztat. 

 

4. DUBAERE Hungary Textilalapanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.: Nyúlszőr 

feldolgozással foglalkozik, alkalmazott létszám 40 fő.   

 

5. Juhász Hús Nagyker 

 

A mezőgazdasági ágazaton belül a szántóföldi művelés a kedvezőtlen domborzati-, 

talajviszonyok miatt jelentéktelen. Az állattartók és az állatok száma folyamatosan csökken.  

 

A kárpótlási és TSZ privatizáció során a területek elaprózódtak, osztatlan közös tulajdonba 

kerültek, emiatt azok hasznosítása korlátozott.  

 

Borsodnádasdon két Erdőbirtokossági Társulat működik eredményesen. az erdőgazdálkodás 

területén.  

 

Két Vadásztársaság alakult, elsősorban nagyvadak jellemzőek a területükön.  

 

A városban a szolgáltató ágazat fejletlen, mivel mindössze néhány tevékenységi körre 

korlátozódik, melyek közül a legjellemzőbb az autószerelés, míg több hiányszakma is 

megemlíthető, úgy, mint elektromosgép szerelő.     

 

Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2011-2014 közötti időszakára vonatkozóan 

összeállított Gazdasági Programja a városban 2011-ben vállalkozási tevékenységet végző 

vállalkozások száma az alábbiak szerint alakult:   
 

 
Forrás: Borsodnádasd Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 

 

A déli városrészen belül mindenféle tevékenységet foglalkoztató vállalkozás van, az emberek 

próbálják kitermelni saját megélhetésüket. 
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2.3.3.3. Társadalmi helyzet:  
 

Az akcióterület aktuális társadalmi helyzetének vizsgálata a Polgármester Hivatal Szociális 

Osztálya által rendelkezésre bocsátott segélyezési adatok alapján történt. Az elemzés 

hivatkozik a KSH 2001. évi népszámlálási adataira is.  

 

Jelen szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterület alapvetően azért került 

kijelölésre az Integrált Városfejlesztési Stratégiában, mivel gazdasági, társadalmi mutatói, 

infrastrukturális ellátottsága rosszabb, mint a városi átlag. 

 

Mutató megnevezése 

Szociális célú 

városrahabilitációval 

érintett akcióterület 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával 
rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség 

körében 

32,9% 

Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti 

népesség körében 

4,3% 

A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott lakásokon 

belül 
29,4% 

Az egyszobás lakások aránya a lakott 

lakásokon belül 
26,8% 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 
30,4% 

Forrás: KSH 2001. évi Népszámlálási adatai alapján 

 

A fenti táblázatnak megfelelően az alábbi megállapításokat tehetjük az akcióterületre 

vonatkozóan: 

 

 A városi átlagnál több mint 8,6%-kal alacsonyabb az általános iskolát nem 

végzett 15-59 éves lakosok aránya. 

 A 25 évesnél idősebbek között a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve 1%-

kal alacsonyabb a városi átlagtól. 

 A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások száma meglehetősen 

magas, az akcióterületi átlag azonban 3,4%-kal elmarad a városi átlagtól. 

 Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül rendkívül rossznak 

mondható, gyakorlatilag a város átlag kétszerese.  

 Az alacsony komfortfokozatú lakások száma is igen magas, aránya némiképp, 

4,9%-kal, elmarad a városi átlagtól.  

 

Ismerve a 2001. óta lezajlott társadalmi folyamatokat, azt, hogy az érintett területen az 

alacsony jövedelmi helyzetű lakosok száma nőtt, megállapítható, hogy az akcióterület 

társadalmi státusza tovább romlott. A társadalmi összetétel romlása, illetve a fokozódó 
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együttélési problémák száma miatt az akcióterületi rész nem vonzó a beköltözők számára. Az 

alacsony ingatlanárak inkább az alacsony jövedelmi helyzetű lakosokat vonzzák.  

2.3.3.4. Munkaerőpiaci, foglalkoztatási helyzet és 

jövedelmi helyzet: 

 

Mutató megnevezése 
Borsodnádasd 

összesen 

Szociális célú 

városrehabilitációval érintett 

akcióterület 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 

58,1% 52% 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül 

32,3% 23,1% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 
37,2% 40,4% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,2% 56% 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 
26% 21% 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya 
55,8% 61,5% 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) 

aránya. (Számítás: tartós munkanélküliek 
száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak 

száma) 

11,4% 5,4% 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 
2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami 

vagy helyi támogatás volt 

23% 17,3% 

Forrás: KSH 2001. évi Népszámlálási adatai alapján 

 

Általánosságban megállapítható, hogy az akcióterület lakosságának munkaerő-piaci, 

foglalkoztatási és jövedelmi helyzete, valamennyi vizsgált mutató tekintetében nagyjából 

megfelel a városi átlagnak a 2001-es statisztikai adatok alapján.  

 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya az akcióterületen 

mintegy 6,1%-kal elmarad az egyébként magas városi átlagtól. Azon aktív korúak aránya 

pedig, akik legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és egyúttal rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkeznek 9,2%-kal jobb statisztikát mutatnak, mint az 

egyébként magas városi átlag. Ezt tovább árnyalja, hogy 2001-ben 17,3%-az aktív korúaknak 

kizárólag állami vagy helyi támogatásból élt, egyéb jövedelemmel nem rendelkezett. 

 

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályon belül az akcióterületen a városi átlagot 

(37,2%) meghaladja, 40,4%, a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya pedig gyakorlatilag 
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azonos szinten van a városi átlag 56,2%-os mutatójával szemben az akcióterületi arányszám 

56%.  

 

A városi szinten is magas munkanélküliségi ráta (26%), az akcióterületen is meglehetősen 

magas 21% volt 2001-ben, amit tovább árnyal az az adat, hogy a foglalkoztatottak 61,5%-a 

alacsony presztízsű foglalkozatási csoportokban került foglalkoztatásra jelen akcióterületen 

belül. 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy alacsonyabbak a jövedelmek, nagyarányú a segélyből 

élők száma az akcióterületen. Az aktív korúak (15-59 éves) 17,3%-ának 2001-ben a 

jövedelemforrása kizárólag állami vagy helyi támogatás volt.  

 

Fontos azonban kiemelnünk, hogy a KSH 2001-es adataihoz képest jelentős változások 

mentek végbe, amely jelent Akcióterületi Terv jogosultságának igazolásához 

elengedhetetlenek.  

 

Mivel a 2001. évi népszámlálás adatai 10 év távlatából nem adnak pontos képet az 

akcióterület lakosságának jelenlegi szociális helyzetéről, a város és akcióterületi lakosság 

társadalmi státusz szerinti megoszlásának vizsgálatára direkt módon nincs lehetőség, ezért 

csak közvetetten, bizonyos társadalmi státuszra utaló indikátorok segítségével lehet ilyen 

vonatkozású következtetéseket levonni. Az elemzésnél Borsodnádasd Önkormányzatának 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi állapotra vonatkozó szociális 

segélyezési adataira támaszkodtunk, amely az aktuális helyzetet pontosabban mutatja, mint a 

2001. évi adatok. 

 

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban szereplő adatok az alábbiak szerint 

oszlanak meg:  

  2008 2009 2010 2011 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:         

Időskorúak járadéka 0 1 1 0 

Lakásfenntartási támogatás 186 193 161 229 

Ápolási díj 32 19 39 34 

Átmeneti segély 18 183 77 22 

Temetési segély 45 30 34 33 

Aktív korúak ellátása 

183 181 211 289 
Rendszeres szociáli segély 

Rendelkezésre állási tám./bjp. 

Egészségkárosodottak 

Természetben nyújtott szociális ellátások:         

Köztemetés 1 3 3 2 

Közgyógyellátás 130 67 133 112 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 51 22 24 28 

Bursa Hungarica 10 10 10 14 

Gyermekvédelmi ellátások:          

Rendszeres gyermekvédelmi tám./kedvezmény 191 210 253 243 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 1 1 

Óvodáztatási támogatás 0 29 35 32 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 2 2 0 

Forrás: Polgármesteri Hivatal Szociális osztály 
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Az alacsonyabb státuszú lakosság kezdi nagyobb számban felütni a fejét, az ingatlanok 

hanyatlásával a lakások értéke is csökken. A háztartásméret kihat a háztartásban élők 

jövedelmére is. 
 

2.3.3.5. A környezeti értékek bemutatása:  

 

Zöldfelületi elemek:  
 

Borsodnádasdon a zöldfelületek arányát nagymértékben csökkentik az iparterületek. A 

városrész mára már csak árnyéka egykori önmagának, hiszen az egykoron virágzó gazdaság 

és ipar a Lemezgyári telepi rész felvirágoztatása után a település ezen része jelenleg 

meglehetősen lehanyagolt. Mivel nagyszámú lakos él a város déli részén, az Önkormányzat 

számára elsődleges prioritást élvez a hanyatló folyamatok megállítása, megfordítása és a 

további degradálódás prevenciója.  

 

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiájában a középtávon tervezett funkcióbővítő 

és városrehabilitációs programok között kiemelt jelentősége van a zöldfelületek 

kialakításának, rendezésének, valamint bővítésének.  

 

A zöldfelületek, illetve parkok kialakítása elengedhetetlen Borsodnádasdon, hiszen a 

hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élők a társadalomba történő integrációjához szükség 

van olyan zöldfelületeken megvalósuló közösségi terekre, amelyek közösségi találkozóhelyül 

szolgálnak és színes programok megrendezésének adnak helyet.   

 

A közterületi zöldterületek kezelése és karbantartása a város önkormányzatának feladata, 

melyet el is lát. Az akcióterületen általánosságban jellemző ugyan a közterületek tisztasága, 

ugyanakkor a magántulajdonú udvarok (elsősorban a szegregált területek utcáiban jelentkező 

probléma), és ehhez kapcsolódóan a kertek vége a belterületi határon kommunális hulladékkal 

szennyezett. Borsodnádasd IVS-ből látható, hogy az imént említett középtávú tervek között 

szerepelnek a hulladéklerakók rekultivációja.   

 

Épített környezet: 
 

A projekt keretében az akcióterületen tervezett fejlesztések nincsenek összefüggésben a 

területen található környezeti értékekkel. Az akcióterületen országos védelem alatt álló érték 

nem található. 

 

Műemlék:  

 

Borsodnádasd Helyi Építész Szabályzata leírja, hogy az akcióterületen található Római 

Katolikus templom épülete műemlék. 1733 és 1746 között régi kőépítmény volt 

Mindszentekről elnevezve. Mellette fa harangláb állt. 1746-ban lerakták az új templom 

alapjait. 1853-ban folytatták az építést, és 1858. június 18-án Szent István tiszteletére áldották 

meg.  
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Helyi védelemre javasolt településszerkezetek és épületek:  

 

A HÉSZ-ben meghatározott településszerkezet és beépítés kapcsán a Móricz Zsigmond utca 

és a Vörösmarty utca nyomvonalvezetése, a telekstruktúra és beépítése, a Móricz Zsigmond 

utcában lévő ikerházas épület, valamint a felette lévő Vörösmarty utca alsó utcán lévő 

emeletes épületek helyi védelemre javasoltak.    

 

Helyi védelem alatt álló műalkotások:  

 "SZABADSÁGÉRT" 1848-1948 - Petőfi Sándor szobra 

 Trombitás katona zászlóval 

 emléktábla: Elnevezése: "Volny József 1819-1878 Lemezgyárunk alapítója, 

1864" Domborű - bronz arckép 

 

 

Az alábbi épületek épített értékének védelme: 

 

 katolikus templom és rendház (1190/6; 1190/7 hrsz.) 

 a Petőfi téren található volt Tiszti Kaszinó épülete (1180 hrsz.) 

 a Móricz Zsigmond utca 4. sz. alatt található Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzat Idősek Otthona (1282 hrsz.) 

 a Táncsics téren található óvoda és múzeum épülete  

 a Táncsics téren található lakóépület (1011 hrsz.) 
 

2.3.3.6. A Környezeti károk bemutatása és feltárása:  

 

Levegőminőség, levegőtisztaság: 
 

Borsodnádasd levegőminőségét a transzmisszió útján a városba kerülő légszennyező anyagok, 

valamint a városban működő légszennyező források alakítják. Nagyobb, kifejezetten 

szennyező, összefüggő ipari környezet a Ples Rt. környezetében van, az iparterület köré 

erdővédősávok kerültek telepítésre. 

Az akcióterület levegőminőségéről, a légszennyezettség mértékéről több összetevő 

vonatkozásában közvetlen adatok nem állnak rendelkezésre, mivel az akcióterületen sem 

automata sem manuális mérőállomások nem működnek. 

 

A talajok számottevő közlekedési eredetű terhelésnek csak a forgalmas átvezető utak mentén 

(Kölcsey utca) vannak kitéve. 

 

A területen helyezkedik el a 0,9 ha-os Borsodnádasdi 1. számú víztározó, az ún. Felső-tó. A 

talaj és a tó vize erősen szennyezett, elsősorban kommunális eredetű folyékony hulladékok 

által, ami abból adódik, hogy a közvetlen környezetében lévő és a topográfiailag magasabban 

fekvő lakott terület csatornázatlan. A sok esetben komfort nélküli, vagy alacsony 

komfortfokozatú lakások nem rendelkeznek zárt szennyvíztárolóval sem, így a kommunális 

szennyvíz az utcára, vagy a csapadékvíz elvezetőkön keresztül a tóba kerül. 
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Az akcióterület közvetlen szomszédságában, a 1115 hrsz.-ú területen található, lakossági 

ivóvízellátásra kiépített önkormányzati tulajdonú, a NÁDASD Csatornamű és Kommunális 

Szolgáltató Kft. üzemeltetésében lévő önálló vízbázis. A mélyfúrású kút és tisztítómű 180 

m
3
/nap kapacitásra vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az akcióterület megfelelő 

minőségű vízellátása biztosított. 
 

Kármentesítendő terület az akcióterületen: 
 

Elsősorban a magántulajdonú udvarok és kertek szemétmentesítése a legfontosabb feladat az 

akcióterületen, amit az önkormányzat elsősorban lakossági akciók szervezésével, illetve a 

civil kezdeményezésű akciók támogatásával tud elősegíteni. 

2.3.3.7. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények 

jelenléte: 
 

Habár az északi városrészben koncentrálódnak a városi közigazgatási intézmények, továbbá a 

köz- és közösségi szolgáltatásokat nyújtó intézmények jelentős része is ott található, a város 

déli részén is több intézmény kapott helyet, és – hasonlóan a település északi városrészéhez – 

kisebbek közterek.  

 

Bár sok szempontból az akcióterület lakosságát főként az északi városrészben található 

intézmények látják el, a megkettőzött intézményrendszernek köszönhetően a déli 

városrészben is számos intézmény található:   

 

Önkormányzati tulajdonú és fenntartású, 

kistérségi fenntartású intézmények 

Egyéb szolgáltatások, és 

közszolgáltatások 

Petőfi Művelődési Ház 
Írisz Patika Bt. – Szivárvány 

Gyógyszertár 

Orvosi rendelő, Ügyelet 

Fogorvosi Rendelő 

Házi- és Gyermekorvosi Rendelő 

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 

Önkormányzat Idősek Otthona 

 

   

„Részletes térképvázlat a meglévő funkciók elhelyezkedéséről azok hatósugarának 

bejelölésével – az akcióterületen” című térkép az Akcióterületi Terv 6. fejezetében a 

mellékletekben találhatóak.    

 

„Részletes térképvázlat a meglévő funkciók elhelyezkedéséről” című térkép az 

Akcióterületi Terv 6. fejezetében a mellékletekben találhatóak.    
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Az akcióterületen tehát közigazgatást ellátó intézmény nem található, közösségi funkciót 

ellátó intézmények nem működnek. 

 

A katolikus templom mellett az egyedüli közösségi szolgáltatás nyújtó létesítmény az 

akcióterületen sportpálya.  

 

Az akcióterületen problémaként jelentkezik a közösségi szolgáltatások gyenge színvonala, 

amelyek fejlesztésének egyik legfontosabb akadálya a megfelelő méretű és funkciókat ellátó 

közösségi ház hiánya az akcióterületen. 

 

Jelen pályázat keretében Borsodnádasd Város Önkormányzata számára megállapítást nyert, 

hogy az akcióterület egyik legfontosabb hiányosságaként jelentkezik a megfelelő közösségi 

tér és az ehhez kapcsolódó funkciók, programok hiánya. Erre reagálva kíván az 

Önkormányzat a Művelődési Ház egy részének közösségi térré történő átalakításával olyan 

teret létrehozni, amely hatékony működésével elősegíti a helyi közösség szerveződését, 

információhoz való hozzájutását, segíti a helyi identitás erősödését, valamint helyszínt biztosít 

különféle rendezvények, tanácsadások és képzési programok lebonyolításához.  

 

Az akcióterületre vonatkozóan elmondható, hogy a természeti- és az épített környezet 

infrastruktúrájának nem megfelelő színvonala miatt képtelen alkalmas bázist és hátteret 

nyújtani a különböző központi – gazdasági, szolgáltató, pihenő, közösségi, kulturális - 

funkciók megtelepedésének, ennél fogva az ebből fakadó multiplikatív hatás sem érvényesül. 

Jelen fejlesztés révén mindez pozitív irányba tolódhat. 
 

2.3.3.8. Közbiztonság helyzete: 
 

A közbiztonság helyzetére vonatkozó elemzés Borsodnádasd városának egészét veszi 

figyelembe és a Borsodnádasdi Rendőrőrs, Borsodnádasd város vonatkozásában 2011. évben 

végzett munkájáról készített beszámoló alapján (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8. § /4/ bekezdésének maximális figyelembevételével) készült el, és jelen 

akcióterületi terv erre vonatkozó része is ezen információkat tartalmazza. 

 

A Borsodnádasdi Rendőrőrs működési területéhez továbbra is Borsodnádasd város és 3 

környező település – melynek szerves része Borsodnádasd város – 10.067 hektáros 

(megközelítőleg 100 km
2
 nagyságú) területtel és a területen élő, közel 11 000 fős lakossággal.   

 

Az Ózdi Rendőrkapitányság állománytáblája szerint az önálló osztály jogállású 

Borsodnádasdi Rendőrőrs teljes létszáma 17 fő, mely összetétel szerint: 1 fő őrsparancsnok, 1 

fő tiszti nyomozó, 2 fő tiszthelyettes nyomozó, 4 fő körzeti nyomozó, 1 fő járőrvezető, és 8 fő 

járőr.   
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A Borsodnádasd városában ismertté vált bűncselekmények alakulása bűncselekmény 

kategóriánként 2010-2011. évben:  

 

MEGNEVEZÉS 2010. év 2011. év 

Összes ismertté vált bűncselekmény 70 79 

I. Az állam, béke, emberiség elleni 0 0 

II. Személy elleni bűncselekmények     

emberölés 0 1 

ebből kísérlet 0 1 

szándékos testi sértés 6 8 

III. Közlekedési bűncselekmények:  3 3 

ittas vezetés 2 2 

IV. Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs 0 0 

erőszakos közösülés 0 0 

V. Államigazgatás, igazságszolgáltatás, közélet     

tiszt elleni bűncselekmények 0 0 

hivatalos személy elleni erőszak 0 0 

VI. Közrend elleni bűncselekmények     

garázdaság 5 8 

rongálás 3 2 

VII. Gazdasági bűncselekmények 0 1 

pénzhamisítás 0 1 

VIII. Vagyon elleni bűncselekmények     

lopás 22 31 

betöréses lopás 3 0 

rablás 0 0 

IX. Honv. köt. elleni bűncselekmények  0 0 

vagyon elleni bűncselekmények összesen 28 37 

   Forrás: Borsodnádasdi Rendőrőrs 2011. évi beszámolója 

 

A 2011. évben ismertté vált bűncselekmények száma, a statisztikai adatok alapján, az előző 

évhez képest 13%-kal nőtt.  

 

A fenti táblázatból látható, hogy a házasság, a család és az ifjúság elleni, valamint a 

közigazgatás, a hatóság, az igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények 

kategóriájába tartozó deliktumok miatt nem folytatott nyomozást a Borsodnádasdi Rendőrőrs.  

 

A bűncselekmények kriminalisztikai szempontú megoszlása az előző évekkel megegyező, a 

településen továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények voltak a dominánsak. A környező 

települések és Borsodnádasd lakosságának összetételében is magas arányt ér el a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára.  

 

A rendőrőrs illetékességi területén – hasonlóan a megye, a térség nehéz gazdasági 

környezetéhez – továbbra is az országos átlagot meghaladó és egyre növekvő a 

munkanélküliek, a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya, és sajnos az is általánosságban 
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igaz, hogy az itt élőket széles körben érinti a szegénység, a kedvezőtlen társadalmi struktúra, 

melyek mind bűnözést generáló tényezőként hatnak a bűnügyi, közbiztonsági helyzetre.  

 

A térség szerény gazdasági és munkalehetőségei, valamint a napi megélhetési gondok is 

fokozzák a bűnügyi, közbiztonsági helyzet romlását.  

 

A rendőri feladatok ellátására a polgárőr egyesületek tagjaival (többek között az 

akcióterületen működő polgárőrséggel is), a megerősítő rendőri erőkkel, leginkább a 

Készenléti Rendőrség állományával folyamatos járőrszolgálat biztosított.     

 

A rendőri munkában sem a környezeti, társadalmi, politikai, sem a gazdasági szegmensen 

nem lehet változtatni és ez nem is tartozik a rendőrség feladatkörébe, de nagymértékben 

számolni kell velük minden napi tevékenysége során. A társadalmi és gazdasági területen 

történtek a legnagyobb változások, melyek befolyással vannak a biztonságra, így a 

közbiztonságra is. Az erre vonatkozó tendenciák és elemzések azt mutatják, hogy ezen a 

területen további változások várhatóak, amellyel feltétlenül számolnia kell a rendőrségnek. A 

2010-ben megtartott Nemzeti Konzultáció megállapította, hogy az uzsora bűncselekmények 

és az ehhez kapcsolódó járulékos jogsértések felderítései különös figyelmet kell, hogy 

kapjanak.   

 

Összességében véve Borsodnádasd közbiztonsági állapota jó a közbiztonsági haló keretein 

belül a bűnügyi és közbiztonsági szempontok alapján a hármas, azaz veszélyeztetnek nem 

minősülő kategóriába került besorolásra. 

 

Jelen projekt kapcsán kiemelten kezelendő a közbiztonság helyzetének javítása, melyre a 

projekt keretében különböző soft tevékenységek épülnek. A déli városrészben lehatárolt 

akcióterületen rendőrörs nem található, a Művelődési Házon belül azonban működik a helyi 

polgárőrség, mely jelen fejlesztést követően is a mostani épületében kap helyet.  

 

Tény, hogy nagy problémát jelent, hogy nő a szegénység, valamint az alulszocializálódott 

családok száma. Ebből adódóan velük szemben, vagy az általuk elkövetett bűncselekmények, 

szabálysértések miatt napról napra több rendőri intézkedésre kerül sor.  

 

A rendőrség munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az illetékességi területünkön az idős, 

egyedül élő lakosokra. A járőrszolgálat ellátása során többször is érintik lakhelyüket, szükség 

esetén biztonsági intézkedés keretében orvosi ellátásukról, hozzátartozójuk kiértesítéséről, 

illetve hazaszállításukról intézkednek.  

 

Borsodnádasdon nincs olyan gyakran és tipikusan előforduló szabálysértés vagy 

bűncselekmény, mely helyi sajátosságként megemlíthető lenne, színes és változatos a kép. A 

helyi önkormányzattal, családsegítőkkel, polgárőr szervezettel a kapcsolattartás folyamatos, 

az információáramlás a lehető legteljesebb mértékben biztosított.  

 

A bűnelkövetésekről megállapítható, hogy azok mindenekelőtt az akcióterület fő közlekedési 

útvonalai mentén koncentrálódnak. Megállapítható tehát, hogy a bűnelkövetések az 

akcióterület forgalmasabb, vendéglátó egységek által sűrűbben ellátott északi és kelet részén a 

leginkább jellemzőek. Az összes akcióterületen elkövetett bűncselekmény 61,6%-a személyes 
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javak ellen irányult, a közrend elleni elkövetések aránya 13,4%-ot tett ki a rendőrség 

elmondása alapján. 

 

Borsodnádasd Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megállapítást nyert, hogy a bűnözés 

Magyarországon – és így Borsodnádasd városában is – a rendszerváltozást követően 

robbanásszerűen növekedett.  Az ismertté vált bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- 

és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásolja. A 

nemzetközi és ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy a bűnözés csökkentése, a jó 

közbiztonság megteremtése nem valósítható meg kizárólag a bűnüldözés és a büntető 

igazságszolgáltatás intézményrendszerében. 

 

Az eredményes bűnmegelőzés elképzelhetetlen széles körű partneri kapcsolatok nélkül. 

Borsodnádasd Város Önkormányzata bűnmegelőzési tevékenysége során célirányos és 

eredményes partneri kapcsolatokra törekszik: 

- a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogói felügyelői szolgálat, a vám- és 

pénzügyőrség szerveivel és szervezeteivel, 

- a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a polgárőrség szervezeteivel, 

- az egészségügyi-szociális, oktatási és kulturális intézményekkel, munkaügyi 

szervezetekkel, 

- tevékenységükben a bűnmegelőzést elősegítő civil szervezetekkel, alapítványokkal, 

egyesületekkel, egyházakkal, 

- az üzleti szféra képviselőivel, személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokkal, 

- a média képviselőivel. 
 

Hatásosabb közbiztonságra van szükség. Amire fokozatosan törekszik az önkormányzat.  Az 

Önkormányzat célja, hogy a Borsodnádasdi Rendőrkapitánysággal összefogva, a jelenlegi 

adatokat, mutatókat a nehéz működési feltételek mellett is megőrizze. A családon belüli 

erőszakot csökkentse. A garázdaságok, testi sértések lehetőség szerinti visszaszorítása, a 

szórakozó helyek, a közterek fokozott ellenőrzése kerül fő feladatai közé. A kábítószer 

fogyasztás visszaszorítása érdekében, továbbra is a terjesztők felkutatására, elfogására nagy 

hangsúlyt fektetnek. 

 

2.3.4. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális 

jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása: 

 

2.3.4.1. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró 

meglévő közlekedési hálózat helyzete: 
 

Közlekedési hálózat 
 

A város önkormányzati útjainak többsége szilárd burkolatú, nagy része azonban a 2006. évi 

ivóvíz beruházás után nagymértékben rongálódott, a burkolatok repedezettek, kátyúsak, az 
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utak alapja megsüllyedt. Tovább rontotta a helyzetet, hogy a 2010. évi rendkívüli esőzések 

miatt a szilárd burkolatú utak nagy számban megrepedeztek, beszakadtak. 

 

Minőségi jellemzőit tekintve az akcióterület belső közúti közlekedés-hálózata nem kielégítő: 

jellemzően ezen az akcióterületen található a rossz minőségű városi utak túlnyomó többsége. 

Az önkormányzat tervei szerint ezen utak felújítása, kiépítése fog megtörténni jelen fejlesztés 

keretei belül. Az utak rossz minősége miatt a város központi magjának, területeinek, főbb 

funkcióinak megközelítése, valamint jelen fejlesztés során létrejövő fejlesztések 

megközelíthetősége nehézkes. Az akcióterülten található rossz minőségű utak az alábbiak: 

- Kölcsey utca  

- Táncsics utca  

- Barátság utca 

-  Táncsics át 

 

Közösségi közlekedés 
 

Helyi és helyközi tömegközlekedés vehető igénybe. A település megállói nagy forgalmúak, 

kihasználtak. Borsodnádasd tagoltsága miatt szükség van helyi járatokra, amelyek egyik 

városrészből a másikba szállítanák a városlakókat. 

 

A helyközi járatok a kistérség településeit kötik össze a kistérségi és a szomszédos kistérségek 

központjaival, valamint a közeli megyeszékhelyekkel. A tömegközlekedési hálózat 

szerkezetén érezhető, hogy kialakítása során a kistérségi központhoz, azaz Ózdhoz vannak 

igazítva a járatok, annak érdekében, hogy a település vonzáskörzetéből minden lakos számára 

könnyen megközelíthető legyen, akár munkavégzés, akár hétköznapi ügyintézés esetén. 

 

Az autóbusz hálózat teljesen lefedi a kistérséget. A helyközi autóbusz közlekedés esetén is 

megállapíthatjuk, hogy a járatszám elegendő a hétköznapi utazók és ingázók számára, de sok 

esetben a közösségi közlekedés nem tud versenyképes lenni az egyéni gépjárműhasználattal a 

gyorsaság és a kényelem terén. 

 

Borsodnádasdnak nincs közvetlen vasúti kapcsolata és a kistérség vasúthálózata is csak 

részben van kiépítve. 

 

Utak és járdák állapotának, forgalmi irányának vizsgálata: 
 

Gyalogos forgalom bonyolítására a város kevés kiépített járdával rendelkezik – a 2008-as, 

városközpontot érintő járdafelújítástól eltekintve – a meglévők állapota javításra szorul. 

 

A járdahálózat hiányosságai közlekedésbiztonság szempontjából okoznak problémákat. Az 

önkormányzat az akcióterületen folyamatos fejlesztésekkel igyekszik az elszórtan jelentkező 

járdahiányokat pótolni, illetve a töredezett és balesetveszélyes állapotú járdákon felújításokat 

elvégezni. 

Parkolók, parkolóhelyek száma és igényei: 
 

Mivel az akcióterület jellemző funkciója a lakófunkció. Kapacitáshiány a sporttelepen 

jelentkezik, ennek megfelelően parkolók kialakítását tervezi az önkormányzat. A kialakításra 
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tervezett parkolók alkalmasak lesznek a sporttelep átlagos működési rend szerinti 

kiszolgálására. 

 

2.3.4.2. Közműhálózat 
 

Ivóvízellátás: 
 

Borsodnádasd 2005 decemberétől új hálózattal és 100%-os kiépítettséggel büszkélkedhet. Az 

ivóvízhálózat teljes hossza 27 km. Az ivóvízellátást a két mélyfúrású kútra telepített vízmű, 

ill. az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Zrt. biztosítja. Az ivóvíz szolgáltatást az 

önkormányzati tulajdonú Nádasd Kft. biztosítja. 

 

Szennyvízelvezetés: 
 

Kiépítettsége részleges, elsősorban a Lemezgyár volt szolgálati lakásainak, munkástelepeinek 

szennyvízelvezetésére és tisztítására készült, így elsősorban a „telepi” területek, ill. a „falu” 

önkormányzati intézményei vannak bekapcsolva a csatornaszolgáltatásba. A csatornahálózat 

teljes hossza 14 km. A Lemezgyárnak köszönhetően a közművesítettség országos 

viszonylatban is nagyon korán (több, mint 70 éve) és magas színvonalon valósult meg. 

Azonban ez ma hátrányként jelentkezik, hiszen a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep ez 

idő alatt elavulttá és rossz állapotúvá süllyedt, korszerűsítése és bővítése elengedhetetlen. A 

csatornaszolgáltatást a Nádasd Kft. végzi. 

 

Csapadékvíz-elvezetés: 
 

Nyílt felszíni árkokkal történik, melyek többnyire burkolattal nem rendelkeznek. Befogadók: 

a két völgyzárógátas tó, ill. a településen átfolyó patakok. 

 

Az árkok jelenlegi állapota a város központi területein kielégítő, más területeken beomlás, 

hordalék-lerakódás tapasztalható, de a település egyes részein a csapadékvíz elvezetés 

egyáltalán nem megoldott, és tervszerűen kiépített, vagy mélyített csapadékelvezető árok nem 

található. 

 

Villamosenergia-ellátás és közvilágítás: 
 

Kiépítettsége 100%, a szolgáltatást az ÉMÁSZ Nyrt. végzi. 

 

Vezetékes földgázellátás: 
 

A gázellátás mértéke 95%os, a szolgáltatást a TIGÁZ Zrt. végzi. 

 

Telekommunikációs szolgáltatások és kábeltévé-hálózatok: 
 

A telefonhálózat kiépítettsége 60%-os, melynek jelentőségét egyre inkább visszaveti napjaink 

mobilhálózatainak rohamos terjeszkedése, mely egyre népszerűbb a lakosság körében. A 
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település teljes területe mobilhálózatokkal lefedett. A telefonszolgáltatást jelenleg jellemzően 

T-Com, FiberNet, T-mobile, Vodafone, Telenor telefonszolgáltatók végzik, de várható egyéb 

szolgáltatók megjelenése is. 

 

A kábeltévé 60%-os kiépítettségű, melynek keretében helyi tv csatorna üzemeltetésére van 

lehetőség. A 2006-2007-ben átépített csillagpontos kábelhálózat tulajdonosa és üzemeltetője a 

FiberNet Kommunikációs Zrt. Lehetőség van új digitális, műholdas kapcsolatú szolgáltatók 

igénybevételére. 
 

2.3.4.3. Lakáshelyzet 
 

A déli városrészben a lakásállomány egységes képet mutat, itt tervszerűen, egy időben történt 

a lakások építése. Állapotuk hasonló, felújításuk, korszerűsítésük indokolt lenne. A 

településen az 1990-es évek elején megvalósuló gázberuházás növelte ugyan a 

komfortfokozatot, de a csatornázatlanság, a nyílászárók, tetőszerkezetek korszerűtlensége az 

ingatlanok értékét jelentősen csökkentik, fenntarthatóságuk költségeit pedig növeli. 
 

2.3.4.4. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények 

állapota 
 

Borsodnádasd településszerkezeti adottságainak megfelelően nagyrészt az északi városrészre 

koncentrálódik a közszféra és a közösségi funkciók ellátása, így a közszféra és a közösségi 

szolgáltatások nincsenek jelen az akcióterületen, ez azonban nem jelent komoly problémát a 

szolgáltatások elérhetőségét tekintve. 
 

Az akcióterületen található humán közszolgáltatási intézmények 

állapota 
 

Az akcióterület a déli városrészben található, ahol az alábbi humán szolgáltatások érhetőek el: 

orvosi rendelő, ügyelet, fogorvosi rendelő, házi- és gyermekorvosi rendelő, és ezen a 

településrészen található a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek Otthona is. 
 

2.3.4.5. Fejlesztésekkel kezelni kívánt településszerkezeti 

problémák 

 

Az akcióterület legfontosabb településszerkezeti problémái az 

alábbiakban foglalhatóak össze: 
 

 Az akcióterületet feltáró belterületi utak egy jelentős része rossz minőségű út, amely a 

megközelíthetőségen keresztül jelentős hatást gyakorol a helyi lakosság 

életminőségére, 
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 Az utak kiépítésével párhuzamosan a csapadék- és belvíz-elvezetési rendszer jelentős 

bővítése válik szükségessé az akcióterületen, 

 A rendezetlen magántulajdonú telkekhez kapcsolódóan a kertek vége a belterületi 

határon kommunális hulladékkal szennyezett. 

 

2.3.5. A helyzetelemzésben feltártak rövid összefoglalása: 
 

Az akcióterület Borsodnádasd déli részén, a Lemezgyári telepen található, mely a déli 

városrész 85%-át felöleli és szegregációval veszélyeztetettnek minősül. Az akcióterület a 

Szociális célú városrehabilitáció pályázati útmutatójában megfogalmazott 6 indikátor közül 5-

nek eleget tesz. Az erősen leromlott fizikai környezet mellett a három legfontosabb probléma 

a szegénység és kirekesztettség, az alacsony gazdasági aktivitás, illetve az alacsony 

iskolázottság. 

 

A megelőző városrehabilitációs keretében az alapinfrastruktúra kiépítésére koncentrált az 

önkormányzat az akcióterületen. 2005 óta Borsodnádasd új ivóvíz ellátó rendszerrel 

büszkélkedhet, mely 100%-os kiépítettségű. 

 

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint az akcióterületen élt Borsodnádasd 

lakónépességének 21,93%-a. A lakosság korcsoportos megoszlását tekintve megállapítható, 

hogy az akcióterületi lakosságon belül némileg alacsonyabb volt a fiatalkorúak aránya (14%) 

2001-ben, mint a város egészében a fiatalkorúak aránya (18,2%). Ezzel szemben az 

időskorúak aránya lényegesen magasabb, 9,3 százalékponttal a városi átlaghoz képest.  

 

Az iskolai végzettséget tekintve megállapítható, hogy a 2001. évi adatok alapján az 

akcióterületen élők képzettségi mutatói jelentősen elmaradnak a városi átlagra vetített 

mutatóktól. 

 

Általánosságban megállapítható, hogy az akcióterület lakosságának munkaerő-piaci, 

foglalkoztatási és jövedelmi helyzete, valamennyi vizsgált mutató tekintetében nagyjából 

megfelel a városi átlagnak a 2001-es statisztikai adatok alapján. 

 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak aránya az akcióterületen 

mintegy 6,1%-kal elmarad az egyébként magas városi átlagtól. 

 

Jelen pályázattal érintett akcióterületen viszonylag kevés a közterületi zöldfelület. Az 

akcióterületen általánosságban jellemző ugyan a közterületek tisztasága, ugyanakkor a 

magántulajdonú udvarok (elsősorban a szegregált területek utcáiban jelentkező probléma), és 

ehhez kapcsolódóan a kertek vége a belterületi határon kommunális hulladékkal szennyezett. 

 

A projekt keretében az akcióterületen tervezett fejlesztések nincsenek összefüggésben a 

területen található környezeti értékekkel. A hatályos településrendezési terv alapján az 

akcióterületen országos védelem alatt álló érték nem található. 

 

Közbiztonsággal kapcsolatos problémák elsősorban vagyon ellen elkövetett 

bűncselekményekben jelentkeznek, amelyek száma évről évre nő, megjelent a városban a 

megélhetési bűnözés is. 
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Minőségi jellemzőit tekintve az akcióterület belső közúti közlekedés-hálózata nem kielégítő. 

 

Közösségi közlekedési módok közül a helyközi és távolsági autóbusz-közlekedés érhető el a 

városban, vasúthálózat azonban nem. Borsodnádasd különböző részeinek egymástól való 

viszonylagos nagy távolsága miatt az autóbusz közlekedés teljesen mértékben lefedettnek kell 

lennie. Sajnos a kerékpár utak nincsenek megfelelő mennyiségben és minőségben kiépítve, 

így kerékpár hálózatról egyáltalán nem beszélhetünk a településen. 

Közművek, így az ivóvíz és szennyvíz-csatorna, a villamos energia, a vezetékes gáz, valamint 

a távközlés és a kábeltévé-hálózat kiépítettsége teljes körű az akcióterületen. 

 

2.3.6. Funkcióelemzés:  
 

A funkcióelemzés során az akcióterületen lévő funkciók és azok elemzése valósul meg. A 

funkcióelemzésben szemügyre vételre kerül az egyes funkciók hatóköre. Mivel a 

fejlesztéseknek átfogó céloknak kell megfelelnie, nem csak az akcióterületen belüli, hanem a 

település tágabb környezet kapcsán is szükséges a funkcióelemzést elvégezni.  

 

A funkcióelemzésnek tartalmaznia kell  

 azt, hogy a funkciók sűrűsége kielégítő-e,  

 a funkcióhiányok beazonosítását 

 a funkcióhiányokra megfogalmazott alternatívákat, lehetőségeket,  

 a jelen pályázat kapcsán megfogalmazott konkrét megoldási javaslatokat a fenti 

alternatívákra. 

 

Az akcióterületi terv készítéséhez közreadott útmutatóban foglaltaknak megfelelően a 

közszféra által fejlesztett gazdasági funkcióhoz, közszféra funkcióihoz és közösségi 

funkcióihoz kapcsolódóan szükséges az igényfelmérés és a kihasználtsági terv elkészítése is.  

   

2.3.6.1. Az akcióterület meglévő funkciói: 

Az alábbi térkép szemlélteti, hogy milyen funkciók és hogyan helyezkednek el az 

akcióterületen, valamint azok hatósugarát is jelöli:  
 

„Részletes térképvázlat a tervezett funkciók elhelyezkedéséről” című térkép az 

Akcióterületi Terv 6. fejezetében a mellékletekben találhatóak. 

 

A fenti térképen jól látszanak – valamint a már korábban a jelen Akcióterületi terv és az IVS 

vonatkozó részeiben leírtakkal is összhangban áll – a déli városrészben található funkciók. A 

fentebb megfogalmazottnak megfelelően láthatjuk, hogy a déli városrészben találhatóak 

ugyan önkormányzati tulajdonú és fenntartású; kistérségi fenntartású, illetve egyéb 

szolgáltatások és közszolgáltatások.  

 

Az akcióterületen közigazgatást ellátó intézmény nem található, a korábban a településen 

közösségi funkciót ellátó intézmények (művelődési ház, óvoda) jelenleg nem működnek. 
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Az akcióterületen problémaként jelentkezik a közösségi szolgáltatások gyenge színvonala, 

amelyek fejlesztésének egyik legfontosabb akadálya a megfelelő méretű és funkciókat ellátó 

közösségi ház hiánya az akcióterületen. 

 

A fentieknek megfelelően az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a lakosság 

életfeltételeinek javítása, valamint a helyi közösség erősítése az infrastruktúra és a 

közszolgáltatások fejlesztése által. Az akcióterület fejlesztésének specifikus céljai elsősorban 

a közösségi, a városi és a közszféra erősítésére irányulnak.  

 

Alapvető cél, hogy az akcióterületen hiányfunkcióként jelentkező közösségi tér létrejöjjön, 

valamint a városi funkciók közül a játszótér és a zöldfelületek kialakítása megvalósuljon. 

Borsodnádasd szociális célú városrehabilitációja kapcsán prioritást élvez a lakosság számára 

alapvető szolgáltatásokat nyújtó közszféra funkciók erősítése.    

 

A projekt fejlesztési elemei kizárólag hagyományos beépítésű területen fognak megvalósulni. 

Telepi jellegű fejlesztések egyáltalán nem fognak végbemenni.  
 

2.3.6.2. Az akcióterületen kialakításra kerülő új és 

megerősödő funkciók: 
 

Jelen szociális célú városrehabilitációs pályázat elsődleges célként jelöli meg a nagyobb 

kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, 

leromlott városrészek státuszának emelését, ezért az akcióterület adottságaival és az ott 

jellemző életszínvonallal összhangban ezen karakterjegyek minőségének javítását célozzák a 

tervezett megvalósítandó projekt tevékenységek. A fejlesztés célja heterogénebb, integrációra 

alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.  

 

Ennek megfelelően az összehangolt városrehabilitációs tevékenységek eredményeként az 

akcióterületen az alábbi új funkciók kerülnek kialakításra:  

 

Közösségi funkció területén:  
 

A pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően a városrehabilitáció célja a közösségi 

funkciókat szolgáló tevékenységek célja a helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, 

létesítmények fejlesztése az akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő lakosság 

szociális kohéziójának erősítése érdekében.  

 

 Az akcióterületen kialakításra kerül egy óvoda épület, amely hiánypótló fejlesztésnek 

minősül a településrészen, hiszen jelenleg nem működik óvoda Borsodnádasd déli 

részén. A projekttevékenység elsődleges célja a közösségi élet feltételrendszerének 

kialakítása jelen közoktatási-köznevelési intézményen keresztül, mely az 

akcióterületen élők számára óriási könnyebbséget jelent a jövő során. Az 

akcióterületen jelentős számú kisgyermekes család él, így számukra az óvoda épület 

létesítése komoly életminőség javulást eredményez.  

 

Az akcióterületen új közszféra funkció nem kerül megvalósításra.  
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Közterületek fejlesztése (városi funkció): 
 

A pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően a városrehabilitáció célja az élhető 

városrész területeinek megteremtése, az épített környezet minőségének fejlesztése, a 

szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása az elérhetőség 

biztosításával.  

 

Az akcióterületen az alábbi új városi funkció valósul meg: 
 

 A közterületek fejlesztése kapcsán játszótér kialakítása valósul meg, mely az 

akcióterület kulturális, közösségi szerepkörének erősítését, a minőségi szabadidő-

eltöltési lehetőségek megteremtését célozza meg a helyi közösségen belül. A 

megépülő játszótér révén növekszik a terület kihasználtsága, továbbá az itt élő 

szociális hátrányos helyzetű lakosság számára egy új élményelemmel bővül a 

lakókörnyezet.      

 

A városi funkciók megerősítésére, bővítésére irányuló 

akcióterületi fejlesztések az alábbiak: 
 

 Megvalósul az Óvodához vezető útszakasz felújítása, melynek keretében megvalósul a 

burkolatesések korrekciója is.   

 

 A belterületi közúthálózat felújítása kapcsán megvalósul a Kölcsey Ferenc és a 

Táncsics Mihály utca felújítása, építése. Az útfelújítások célja a városrészt érintő 

fejlesztések, illetve a városközpont elérhetőségének javítása. E mellett célként jelenik 

meg az egységes utcakép kialakítása és az autós és kerékpáros közlekedés 

körülményeinek javítása.   

 

 A közterületek fejlesztése kapcsán megvalósul a Petőfi tér felújítása, melynek célja az 

akcióterület kulturális, közösségi szerepkörének erősítése, a minőségi szabadidő-

eltöltési lehetőségek megteremtése. 

 

 A közösségi terek felújítása kapcsán az akcióterületen megvalósul a Népkert felújítása, 

mely által lehetővé válik a minőségi szabadidő eltöltés. A projekt tevékenység 

megvalósításának célja egy központi, kedvelt közterület kialakítása.        

 

A közösségi funkció terén az alábbi funkcióbővítő tevékenységek 

kerülnek megvalósításra: 
 

 A közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények felújítása kapcsán felújításra 

kerül a Népkertben található teniszpálya, mely lehetővé teszi a helyi közösség 

minőségi szabadidő eltöltését.  

 

 A közösségi funkciókat szolgáló tevékenységekhez kapcsolódóan felújításra kerül a 

Művelődési ház, melynek egy részét közösségi térré, valamint egy foglalkoztató térré 
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kerül átalakításra.  A közösségi tér egy közösségi ház funkcióját tölti be. A fejlesztés 

célja a közösségi élet feltételrendszerének kialakítása a célterületen.  

 

A funkcióelemzés során felsorolt fejlesztési tevékenységek kapcsán megállapítható, hogy a 

tervezett fejlesztések maximális mértékben megfelelnek és összhangban állnak a pályázati 

útmutatóban elvárt kritériumokkal.  
 

2.3.6.3. Új funkciókhoz és funkció megerősítéshez 

kapcsolódó igényfelmérés: 
 

2.3.6.3.1. A szociális városrehabilitáció iránt jelentkező igény 

bemutatása: 

 

Az igényfelméréshez Borsodnádasd Város Önkormányzatának kérésére kérdőíves felmérés 

készült a településen tervezett szociális célú városrehabilitációs fejlesztések kialakításához. 

Az igényfelmérésnek köszönhetően alátámasztásra került a szociális célú városrehabilitáció 

szükségessége és igénye. A kérdőívben bemutatásra kerültek a pályázat kapcsán tervezett 

tevékenységek, melynek kapcsán prioritást élvezett a helyi lakosság válaszadásai révén a 

visszacsatolás. A kérdőíves felmérés eredményeképpen megvalósult a helyi lakosok előzetes 

informálása, azért, hogy a tervezett fejlesztések lakossági elfogadottságának biztosítása 

megvalósulhasson.     

 

A kérdőíves felmérés kitöltése 2012 októberében és novemberében két módszer révén 

valósult meg: írásban és szóban adott válaszok által egyaránt. 

 

A kérdőíves felmérés elkészítése során elsődleges szempont volt, hogy a 8 feleletválasztós 

kérdés mellett 3 nyitott kérdés is belekerüljön a kérdőívbe, ez által lehetőséget biztosítva a 

lakosság számára, hogy véleményüket bővebben kifejthessék.  

 

A kérdőívek elérhetősége több csatornán keresztül is biztosítva volt, ez által megvalósult az 

esélyegyenlőség, hiszen a kérdőív széles körben hozzáférhető volt. A helyi lakosoknak módja 

volt a kérdőívek elérésére a Polgármesteri Hivatalban, a város honlapján, a városban 

fellelhető civil szervezeteknél. Kiemelendő, hogy a Borsodnádasdon megtartott három 

lakossági és civil fórumon megtörtént a lakosság tájékoztatása a kérdőívek kitöltésének 

lehetőségéről, és a kérdőívek hozzáféréséről. 

 

Ezen felül szem előtt tartottuk a város szellemi elitjének véleményformálására történő 

lehetőség biztosítását, ezért a város életében jelentős szerepet betöltő személyek részére 

mélyinterjús kérdőív került kipostázásra.  

 

198 darab kitöltött kérdőív került vissza hozzánk, melyekből az alábbi konzekvenciák 

szűrhetők le:  
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 A 198 válaszadó nagyrészt az akcióterületen élő lakosokból (78%), kismértékben 

(22%) a Borsodnádasd többi városrészén élő lakosokból tevődött össze. Mivel a 

válaszadók többsége a kijelölt akcióterületen él, megállapítást nyert, hogy a 

fejlesztéssel érintett terület lakóinak véleménye kellő arányban reprezentált. 

  

 Borsodnádasd egész területén jellemző – így az akcióterületen is – a magas 

munkanélküliségi ráta és segélyezésekből élők nagy aránya. Ennek megfelelően nem 

meglepő, hogy a válaszadók többsége (92%-a) elsődleges prioritásként jelölte meg 

azon fejlesztéseket, melyeknek gazdaságélénkítő hatása van. A település déli részén 

jelenleg alacsony tőkeerejű vállalkozások vannak jelen, ezért Borsodnádasd Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája, valamint Borsodnádasd Város Önkormányzata által 

készített Gazdasági Program egyik fő célkitűzése teljes mértékben összhangba áll a 

helyi lakosság igényével. A fenti dokumentumokban elsődleges célként fogalmazódik 

meg a gazdaság élénkítése vállalkozások idetelepítése révén, mely növelné a 

foglalkoztatottak számát. 

 

 A város déli részéről jelenleg teljes mértékbe hiányoznak az alapfokú oktatási-nevelési 

intézmények, ezért a projekt azon célkitűzése, miszerint óvoda épület kerül 

kialakításra, fejlesztésre a megkérdezettek 82%-os támogatottságát élvezi.  

 

 Az akcióterület utcái, járdái rendkívül rossz, leromlott állapotban vannak, tele 

kátyúkkal és süllyedésekkel, ezért a válaszadók többsége úgy véli, hogy az utcák, 

járdák és a közterek fejlesztései sürgetőek. 

  

 Mint ahogyan az akcióterületre vonatkozó funkcióelemzés részben leírásra került, a 

kérdésekre válaszolók is a közösségi terek hiányát jelölte meg legjelentősebb 

hiányosságként, ezért a válaszadók 156 esetben a minőségi szabadidő-eltöltési 

lehetőségek megteremtéséhez a játszótér, a teniszpálya, a Népkert és a közösségi tér 

kialakítását határozták meg. Ezen válaszadások a kérdőívben szereplő „Milyen 

fejlesztéseket tart indokoltnak?” szövegezésű kérdésre íródtak.   

 

 A közvetlen környezetük fejlesztésére irányuló kérdésre a válaszadók többsége 

elsősorban az utak, járdák és a közterületek javítását tűzte ki célul.        

 

A válaszadók által a legtöbb esetben az alábbi fejlesztések lettek megemlítve: 

 járdák, utak, közterületek javítása 

 játszótér kialakítása 

 óvoda kialakítása 

 közösségi tér kialakítása 

 sportlétesítmények fejlesztése 

 szociális fejlesztések 

 a zöldfelületek arányának növelése 

 parkosítás kialakítása 

 pihenőövezetek kialakítása 

 

 A megkérdezettek jelentős hányada, 148 fő, az akcióterületi terv kapcsán lehatárolt 

területi egységet leromlott, leszakadó, elhanyagolt állapotú részként határozta meg. 
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 Az elhanyagolt városrész szegregációjának megszüntetésére megoldásként a 

válaszadók zöme a munkahelyteremtést, a megfelelő infrastruktúra kiépítését; 

korszerűsítését jelölte meg, valamint olyan funkciók fejlesztését, amelyek a helyi 

identitástudat megerősödését segítik elő. Ez utóbbihoz nagyban hozzájárulnak a 

közösségi és foglalkozató terek, ahol a társadalmi integráció és a helyi identitás 

megerősödése egyaránt megvalósul. 

 

 Borsodnádasdon egészen az utóbbi évekig a közbiztonság relatíve jó volt, azonban az 

utóbbi néhány évben sokat romlott a helyzet, ezért a válaszadók kulcsfontosságúnak 

tekintik annak javítását. További javaslatok színesítik a fejlesztési palettát a parkok, a 

közterek, a zöldfelületek, a fásítás és a sportlétesítmények fejlesztése, kialakítása is.  

 

 A válaszadók javaslatai között szinte minden esetben szerepel a szabadidős, 

kikapcsolódási, szórakozási alternatívákat nyújtó intézmények, helyiségek, épületek, 

közösségi terek kialakításának igénye, mivel a városban kevés lehetőség van a 

relaxálásra, kikapcsolódásra. 

 

 A megkérdezettek 90%-a igényli a tiszta, szép, élhető környezet megteremtését, és a 

megvalósításra kerülő fejlesztésekkel elégedett.  

 

A város életében meghatározó szerepet játszó személyekkel készített mélyinterjúk is fenti 

pontokban felsoroltakhoz hasonló eredményeket hozott: 

 

Összesen 14 darab mélyinterjús kérdőív került kitöltésre. 

 

A megkérdezettek az alábbi válaszokat adták a hozzájuk intézett kérdésekre: 

 

 Az akcióterületen tervezett fejlesztéseket mindenki egyöntetűen támogatja. 

 

 Az akcióterületről általánosságban úgy vélekednek, hogy a város leszakadó, leromlott 

állapotban lévő területe, amely mindenképpen modernizálásra, korszerűsítésre szorul.  

 

 A válaszadók kulcsfontosságúnak tartják a vállalkozásélénkítést, mivel a településen 

jellemzően nagy arányban képviseltetik magukat a munkanélküliek. Ennek 

megfelelően a kérdőíves interjúkhoz hasonlóan, a válaszadók a magas tőkeerejű 

vállalkozások a városba, leginkább az akcióterületre történő betelepítésében látják a 

jövőbeli megoldást.  

 

 A mélyinterjús válaszadások során a legfontosabb célkitűzésként az alábbiak 

szerepeltek:  

 

 az utak, járdák és a közterek rendkívül rossz, elhanyagolt állapotának 

megszűntetése 

 alapfokú intézmények hiánya az akcióterületen 

 a rendezett, szép környezet megteremtése természetes igényként merült fel 
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 a közösségi és a foglalkoztató terek kialakításának igénye, mivel az 

akcióterületen mérhetetlenül kevés lehetősége van a fiataloknak a 

szabadidejük kvalitatív módon történő eltöltésére   

 a sport tevékenységhez fűződően bármilyen jellegű fejlesztés  

 

Habár az akcióterület nem foglalja magába a KSH által 2001-ben kijelölt szegregátumokat, 

jellemzően a déli városrész, különösképpen az akcióterület, lakosságcsoportjainak társadalmi 

helyzete, foglalkozási színvonala, életkörülményei szegényesek. Borsodnádasd Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza város Antiszegregációs Tervét, mely alapján a 

következő megállapításokat tehetjük:  

 

 A foglalkoztatási, szakképzettségi és a munkajövedelemre irányuló mutatók nagyon 

rosszak. Az akcióterület lakosságának 52%-a nem rendelkezik rendszeres 

munkajövedelemmel, 60%-ot meghaladja azoknak az aránya, akik alacsony presztízsű 

munkacsoportokban dolgozik, 32,9%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezik, a diplomások aránya pedig borzasztóan alacsony, mindössze 4,3%-a. 

 

 A város Integrált Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza a település városszintű 

elemzését, melynek kapcsán megállapítható, hogy az akcióterület lakásviszonyaira 

jellemző, hogy leromlottak, lepusztultak. Korszerűsítésük indokolt lenne, mert a 

jelenlegi állapotoknak megfelelően kijelenthető, hogy az épületek egyre inkább 

elértéktelenednek, veszítve piaci értékükből. Jelen akcióterületben fentebb látható, 

hogy a lakások 29,4%-a félkomfortos vagy komfort nélküli, 30,4%-a alacsony komfort 

fokozatú, valamint 26,8%-a egyszobás.  

 

 Az akcióterületen nem található sem játszótér, sem közösségi épület, sem pedig 

közpark. Ezeket a funkciókat jelenleg a város más részein található közterületek és 

közösségi terek látják el.   

 

 Az akcióterületen a közigazgatási és közösségi szolgáltató intézményeket tekintve 

néhány önkormányzati tulajdonú és fenntartású, valamint kistérségi fenntartású 

intézmények található, valamint a szolgáltató szektort képviselve egy gyógyszertár 

van jelen.   

 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az akcióterületen alacsony státuszú lakosság él, leromlott 

és szolgáltatás szegény lakókörnyezetben. A kérdőívek eredménye alapján pedig 

egyértelműen látszik, hogy Borsodnádasd egész lakosságát tekintve hatalmas az igény a 

közösségi terek, szolgáltatások és a lakókörnyezet feljavítására, modernizálására, a 

hiányfunkciók pótlására.  

 

2.3.6.3.2. Igényfelmérés – alapfokú nevelési-oktatási 

intézmény kialakítása (óvoda, mint közösségi funkció 

létrehozása):  

 



BORSODNÁDASD VÁROSÁNAK 

 AKCIÓTERÜLETI TERVE 
 

 58 

Borsodnádasd Város Önkormányzata a Támogatói Csoport közreműködése révén elkészítette 

az alapfokú oktatási-nevelési intézmény kialakításához kapcsolódó igények felmérését annak 

érdekében, hogy pontos képet kapjon a városban a lakosság ehhez kapcsolódó igények 

felméréséről.  
 

A tervezett szolgáltatás bemutatása: 
 

Az akcióterületen jelenleg funkcióhiányként jelenik meg az alapfokú nevelési-oktatási 

intézmény megléte. A kérdőíves felmérésekből egyértelműen kiderül, hogy mind a lakosság, 

mind a város vezető személyiségei egyöntetűen támogatják, hogy – az alapfokú intézmények 

körébe tartozó – óvoda kerüljön kialakításra az akcióterületen. 

 

Az akcióterületen az új funkcióként létrejövő óvoda intézményének kialakítása által lehetővé 

válik a közösségi élet feltételrendszerének megvalósítása a közoktatási-nevelési intézményben 

keresztül.  Ez kulcsfontosságú a közösségi élet alakítása során, hiszen a kisgyermekes 

családok életvitelének szervezését nagyban megkönnyíti. Az akcióterületi tervben bemutatott 

adatokból egyértelműen látszik, hogy a Lemezgyári telepen jelentős számú gyermek él, így 

ezen gyermekek családjai számára az óvoda épületének kialakítása komoly javulást 

eredményez az életminőség javítása terén.  

 

Az óvoda kialakításának elsődleges jelentősége, hogy a helyi identitást, közösségformálást 

erősítő tér alakul ki, mely ösztönzi az akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő 

lakosság szociális kohéziójának erősítését.  

 

Az óvoda intézményének jelentősége, hogy a gyermek személyiségének kibontakoztatása, 

nevelése, fejlesztése, valamint ezek megvalósulásának elősegítése. Az óvodának, mint nevelő 

intézménynek, óriási szerepe van a gyermekek szocializációja során. Kiemelt jelentősége van, 

hogy az óvoda intézménye biztosítja a tágabb, tagoltabb szocializációs teret a gyermeki 

fejlődés során.  

 

A közösségi tér a fentiek szerinti fejlesztése kapcsán szót kell ejtenünk a család, mint 

szocializációs tér szerepéről. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tanulás-tanítási módszerek 

fejlesztése tárgyában közzétett tanulmányai egyértelműen kimondják, hogy a nevelés 

elsődlegesen a szülők joga és kötelessége. Köztudott, hogy a családi élet légköre, a szülők 

életvitele, gondolkodása és magatartása egy életre szólóan nyomot hagy a kisgyermek 

személyiségében. Napjaink számtalan jelensége sajnos arra utal, hogy a családok egy része 

funkcionális zavarral küzd. Nem tud, esetenként nem akar, nevelési kötelezettségeinek eleget 

tenni. Szakértők az óvoda szerepét a családi nevelés kiegészítőjeként határozzák meg. Sajnos 

a tapasztalatok gyakran azt mutatják, hogy ez a kiegészítő szerepkör nem elegendő. Sok 

esetben korrekcióra, kompenzációra és a nevelés különböző területein mutatkozó hiányok 

pótlására is szükség van. Különösen gyakran mutatkozik hiány napjainkban éppen az érzelmi 

biztonság, az érzelmi nevelés, a gyermek alapvető szükségletei, így például a játékhoz való 

joga érvényesülése terén.  

 

Az óvoda épülete a Táncsics Mihály úton, az akcióterület központi részén található.  

 

A szociális városrehabilitációs célú projekt „soft” tevékenységeinek egy része is a 

kialakítandó óvodához kötődően, annak bevonásával kerül megrendezésre. A programalap 
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keretében megvalósításra kerülő tevékenységei közé sorolható minden olyan tevékenység, 

amely a családsegítő szolgáltatás kiterjesztését elősegíti.   

 

A fentiek eredményeképpen kijelenthető, hogy az óvoda kialakítása alapvető elem az adott 

társadalmi közegen belül. Óriási jelentőségű, hogy új óvodát alakítanak ki, hiszen újra saját 

óvoda működik majd az akcióterületen, ezért a jövőben az itt lakóknak nem kell gyermekeiket 

a térben jelentős távolságra eső másik településrészre szállítaniuk. Jelen akcióterületen 

kiemelten kell kezelnünk a hátrányos helyzetű családokból, mélyszegénységből érkező 

gyermekek nevelését, hiszen közülük kerülnek ki leggyakrabban az úgynevezett SNI-s 

(sajátos nevelési igényű) gyerekek, akik fokozott figyelmet, türelmet és törődést igényelnek, 

tehát nekik az átlagot tekintve plusz igényeik vannak. Sajnos az akcióterületen jellemző az 

SNI-s, HHH-s gyermekek magas aránya, ezért fontos az infrastrukturális háttér biztosítása, 

ami hozzásegíti őket a társadalmi életbe történő integrációhoz. Az óvoda megléte erősíti a 

szociális kohéziót, és új szolgáltatások válnak általa elérhető, így az akcióterületi tervben 

felvázolt kritériumoknak maximális mértékben megfelel.  
 

Célcsoport: 
Az elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága, különös tekintettel a kisgyermekes 

családokra. E mellett a város civil szervezetei is célközönségnek számítanak. 
 

A célcsoport és az üzemeltető igényei: 
 

Projekt megvalósítása és eredményeinek fenntartása: 

 

Az óvoda olyan tevékenységek megrendezését tűzi ki célul, amely a helyi lakosok kulturális, 

közösségépítéssel kapcsolatos igényeit elégíti ki.  

 

A projekt „soft” tevékenységeinek szervezéséért, irányításáért és összehangolásáért az 

önkormányzat a felelős, a projektmenedzsment tagok közül a soft felelős munkatárs aktívan 

segít ezen elemek végrehajtásában, szervezésében, a szakmai irányításban. A projekt „soft” 

tevékenységeinek megvalósításában a projektmenedzsment szervezet, az önkormányzat 

munkatársai szorosan együttműködnek az óvodával, a civil szervezetekkel, a Támogató 

Csoporttal és a helyi lakossággal, valamint kiemelten az akcióterületi hátrányos helyzetű 

lakossággal. A projekten kívüli és a projekt időszakot követő rendezvények, események 

szakmai irányítását, szervezését hosszú távon az óvoda vezetése biztosítja.  

 

Tervezett nyitva tartás: 

Hétköznaponként: 6
00

-18
00

 

 

Az óvoda működtetését, fizikai fenntartását a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában 

2 fő munkatárs segíti.  

 

Az alábbi programok kerültek kialakításra az óvoda fejlesztés kapcsán:  

 baba-mama klub (óvoda, soft elem) 

 gyermek szépségverseny (óvoda, soft elem) 

 gyermekruha cserebere (óvoda, soft elem) 

 vásár és kiállítás (óvoda, soft elem) 

 óvodai felzárkóztató programok (óvoda, soft elem) 
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 családsegítő és egyéb szociális szolgáltatások biztosítása (óvoda + humán 

szolgáltató, soft elem) 

 mentálhigiénés tanácsadás a lelki egészségmegőrzés és fejlesztés 

megvalósításához, valamint életvezetési tanácsadás biztosítása 

 a közösségfejlesztést ösztönző hagyományőrző, kulturális és egyéb programok; 

rendezvények megvalósítása (óvoda + közösségi ház + civil szervezetek, soft 

elem) 

 készségfejlesztő, képességfejlesztő valamint egyéb foglalkozások biztosítása 

(térbeli tájékozódás, vizuális észlelés, auditív észlelés, szóbeli 

kifejezőképesség, szókincsfejlesztés, kognitív és matematikai képességek, 

kapcsolatteremtő képességek) (óvoda, soft elem) 

 szülői klub szervezése azzal a céllal, hogy a szülőket érdeklő kérdésekről 

kötetlen beszélgetés formájában átbeszéljék, megvitassák (óvoda, soft elem) 

 kirándulások szervezése, jellemzően a városban (óvoda, soft elem) 

 sportesemények szervezése az adott évszaknak megfelelően (pl.: szánkózás, 

futó verseny, labdajátékok) (óvoda, soft elem) 

 

Az önkormányzat biztosítja a különböző lakossági csoportok, a civil szervezetek, a politikai 

pártok, különböző szakmai csoportok részére is a rendszeres összejövetelek lehetőségét, 

valamint az intézmény technikai és eszközállományát. 

 

A óvoda intézményének fizikai működtetését - az ATT-ben is rögzítetten - a projekt 

megvalósítási és a fenntartási időszakában alkalmazásában álló 2 fő, napi 8 órában 

foglalkoztatott munkatárs segíti. 

 

A projekt keretében foglalkoztatott 2 fő által elvégzett tevékenységek a következők: 

 az óvoda nyitása, zárása 

 az óvoda által megrendezésre kerülő programok, ünnepségek, gálák zavartalan 

lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása (eszközök előkészítése, 

valamint a berendezés igény és alkalom szerinti átalakítása) 

 tevékeny, aktív közreműködés az óvoda által szervezett programok 

előkészítésében és lebonyolításában 

 felvilágosítást nyújt mind a fejlesztésre vonatkozóan, mind az intézmény által 

szervezett programokat illetően     

 az óvoda épületének állagmegóvása érdekében az infrastruktúra rendszeres 

ellenőrzése és a szükséges javításokról a karbantartók tájékoztatása. 

 

Versenytárselemzés: 

Hasonló szolgáltatást nyújtó közösségi 

terek az AT-n 
A versenytársak minősítése 

1. nincs - 

 

Az akcióterületen jelenleg nem található alapfokú oktatási-nevelési intézmény, ezért az óvoda 

kialakítása indokolt. 
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A fejlesztés eredményeként megjelenő új szolgáltatások: 
 

Az óvoda az alábbi szolgáltatásokkal várja a lakosságot:  

 kulturális és közösségi programok számára biztosítja a helyszínt az integráció 

jegyében 

 készség és képességfejlesztő csoportfoglalkozások 

 szülői tanácsadás 

 családsegítő szolgáltatás 

 mentálhigiénés tanácsadás 
 

A tervezett projekt, szolgáltatás szükségességének bemutatása a 

fentiek alapján: 
 

A projektfejlesztés indokoltsága az alábbi:  
 

a) az óvoda intézménye jelenleg funkcióhiány az akcióterületen 

b) lakossági igény az óvoda kialakítására az akcióterületen belül, mivel jelenleg 

nagy fizikai távolságra található az itt lakók számára az óvoda, ahová napi 

szinten ingázniuk kell a kisgyermekes családoknak 

c) a helyi lakosság – leginkább a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő, 

alacsony presztízsű – integrációja a közösségbe 

d) lakossági igény a helyi identitástudat kialakítására 

e) lakossági igény hagyományőrző és kulturális programokra 

f) családsegítő szolgáltatás kialakítása 

g) életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás    

 

A Támogató Csoport véleményformálása a lakossági fórumon elhangzottak és az 

akcióterületen élő lakosokkal folytatott beszélgetések alapján történt meg az alábbi 

eredménnyel:  

 

A helyi lakosság a lehető legteljesebb mértékben támogatja az akcióterületen kialakítandó 

óvoda intézményének létrehozását, melynek több társadalmi hasznosulása van: 

 az óvoda kialakítása révén biztosítottá válik az akcióterületen az alapfokú 

nevelés-oktatás 

 a jelenleg nagy fizikai távolságra lévő óvodába kell a családoknak ingázniuk a 

gyerekeikkel, ami az óvoda akcióterületen történő kialakítása okán megszűnik, 

és egy kényelmesebb életvitel kialakítását teszi lehetővé 

 az óvoda új szolgáltatásokat vezet be az akcióterületre 

 az akcióterületen élő családok számára speciális, az érdeklődési körüknek 

megfelelő programok szervezése 

 

A Támogató Csoport ennek megfelelően arra a következtetésre jutott, hogy szükséges és 

indokolt az óvoda kialakítása, amely új közösségi funkcióként jelenik meg az akcióterületen. 

 

Borsodnádasd Város Önkormányzata aggasztónak találja a szegregátumok, a hátrányos 

helyzetű, mélyszegénységben élők sorsát, és az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett olyan 

programterv kidolgozására, amely orvosolja ezen alacsony presztízsű társadalmi csoportok 
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helyzetét, életviszonyait, körülményeit és lehetővé teszi a társadalomba való 

beilleszkedésüket. A jelen szociális célú városrehabilitációs pályázat keretében megvalósuló 

óvoda programjai, célkitűzései lehetővé teszi a különböző társadalmi csoportok egymáshoz 

való közeledését, egymás megismerését, a diszkrimináció megszüntetését. Az óvoda kiváló 

színtere a társadalmi felzárkóztatás ösztönzésére.  

 

Fenntartási időszak után:  
 

A folyamatos és hosszú távú (a projekten kívül és a fenntartási időszakon túl) szakmai 

működtetés, szervezés, koordináció az önkormányzat feladata. 

 

Az óvoda elsődleges feladata az lesz, hogy a helyi integrációt előmozdítsa, a helyi 

identitástudatot kialakítsa, megerősítse és a helyi lakosság közösségi életében 

közösségformáló szerepet töltsön be. Ez által megvalósul a helyi társadalom szociális 

kohéziója. Borsodnádasd akcióterületén élő lakosai számára kiemelt jelentőségű, hogy 

biztosítottak legyenek a közösségi élet gyakorlásának feltételei és színterei.  

 
 

2.3.6.3.3. Igényfelmérés – A Művelődési Ház egy részének 

közösségi térré alakítása (közösségi funkció): 

 

A tervezett szolgáltatás bemutatása: 
 

Az akcióterületen jelenleg nincs olyan intézmény, amely ellátná a közösségi funkciót. A 

közösségi tér – mely egy Közösségi Ház funkcióját látja el – kialakítása maximális mértékben 

indokolt a Lemezgyári telepen, hiszen a településrésznek nagy szüksége van egy olyan 

közösségi tér kialakítására, amely ellátja a közösségi élet szervezését, valamint annak 

elérésére vonatkozó feladatát.  

 

A közösségi tér a jelenleg működő Művelődési Házban kerül kialakításra, amelyet jelenleg a 

Polgárőrség használ. A tervek szerint a Művelődési Ház épületében a polgárőrség megtartása 

mellett kialakításra kerül egy közösségi tér és egy foglalkoztató helyiség. E mellett 

kialakításra kerül egy szociális és egy információs iroda is.  

 

A Művelődési Ház a létrehozott új funkcióival és új tereivel tökéletesen harmonizál a 

Művelődési Ház feladataival, szolgáltatásaival, illetve az általa szervezett eseményekkel. 

Prioritásként kell kezelni az akcióterület lakosságának – melyre általánosságba jellemző, hogy 

hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő, alacsony presztízsű, alacsony életszínvonalon élő 

emberek – helyi közösségbe történő integrálását.   

 

Mivel a Művelődési Ház épületében helyezkedik el a közszféra funkciót ellátó helyi 

Polgárőrség szervezete, biztosítottá válik mind az intézményben elhelyezett eszközök 

sértetlenségének, mind az újonnan kialakított és elhelyezett projektelemek állagmegóvása. 

Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy a Polgárőrségnek köszönhetően a továbbiakban is meg 

fog valósulni a helyi közbiztonság és közrend akcióterületen történő biztosítása.  
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A Művelődési Ház épülete a Petőfi téren, az akcióterület központi területén, rendkívül 

frekventált helyen található.             

 

A szociális célú városrehabilitáció társadalmi kohéziót erősítő elemei, a soft projekt elemek 

jelentős része is az újonnan kialakításra kerülő közösség térhez és a foglalkoztatási 

helyiséghez kötődik. Az akcióterületen működő civil szervezeteknek, kluboknak, 

csoportoknak, fiatal alkotóművészeknek biztosít helyet a fenti két, kialakításra kerülő 

helyiség. Ezeket a tereket a város bármely lakója, bármely szervezete térítésmentesen veheti 

igénybe.  

 

Az akcióterületi fejlesztésekkel kapcsolatos összes információ a közösségi házban lesz 

elérhető (fejlesztési dokumentumok, tájékoztató kiadványok, rendezvénynaptár). Az 

információszerzésé biztosítása érdekében hirdetőtábla kerül elhelyezésre az érdeklődők 

számára. Az információban való eligazodást egy, a helyszínen rendelkezésre álló munkatárs 

segíti. A helyszínen megválaszolatlan kérdések rögzítésre kerülnek, melyekre a 

projektmenedzsmentet biztosító szervezet érintett kollégái rövid határidővel megadják a 

választ. 
 

Célcsoport: 
 

Elsődleges célcsoportnak a helyi lakosok, valamint a városban fellelhető civil szervezetek 

tekinthetőek. Természetesen a közösségi ház és a foglalkoztató helyiség szolgáltatásait is 

térítésmentesen veheti igénybe bármely lakos vagy civil szervezet is.  
 

A célcsoport és az üzemeltető igényei: 
 

Projekt megvalósítása és eredményeinek fenntartása: 

 

A Művelődési Házban újonnan kialakítandó közösségi tér és foglalkoztató helyiség egyaránt a 

lakosság kulturális, közösségépítő, közösségfejlesztő, társadalmi integrációt elősegítő 

feladatát látja el.  

 

A közösségi ház működtetése és a benne szervezett programok zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében minden programot, rendezvényt előzetesen rögzíteni kell. Az eseménynaptár 

megtekintése és a közösségi ház kapacitásainak lefoglalására a napi 10 órában rendelkezésre 

álló munkatárs közreműködésével és/vagy a Művelődési Házon keresztül lesz lehetőség. 

 

A projekt „soft” tevékenységeinek szervezéséért, irányításáért és összehangolásáért az 

önkormányzat a felelős, a projektmenedzsment tagok közül a soft felelős munkatárs aktívan 

segít ezen elemek végrehajtásában, szervezésében, a szakmai irányításban. A projekt „soft” 

tevékenységeinek megvalósításában a projektmenedzsment szervezet, az önkormányzat 

munkatársai szorosan együttműködnek a Művelődési Házzal, a civil szervezetekkel, a 

Támogató Csoporttal és a helyi lakossággal, valamint kiemelten az akcióterületi hátrányos 

helyzetű lakossággal.  

 

A projekten kívüli és a projekt időszakot követő rendezvények, események szakmai 

irányítását, szervezését hosszú távon a Művelődési Ház vezetése biztosítja. 
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Tervezett nyitva tartás: 

H-P: 9
00

-19
00

 óráig 

Sz-V: igény szerint  

 

A fenntartási időszak után a működtetéshez szükséges feladatok ellátásról az önkormányzat és 

a Művelődési Ház (szakmai feladatok) közösen gondoskodik. 

 

A Művelődési Ház közösségi terében kialakításra kerülő programok az alábbiak lesznek: 

 

 kézműves tanfolyamok (közösségi tér, soft elem) 

 játszóház kialakítása (közösségi tér, soft elem) 

 fiatal alkotók művészeti ösztöndíja (közösségi ház, soft elem) 

 környezetvédelemhez fűződő aszfalt rajzverseny (közösségi tér, soft elem) 

 közösségépítő kisebbségi napok (közösségi tér + sportlétesítmények, soft elem) 

 környezetjavító akciók (közösségi tér, soft elem) 

 gyermekvetélkedők (közösségi tér, soft elem) 

 bűnmegelőzési programok (közösségi tér + sportlétesítmények, soft elem) 

 munkaerő piaci beilleszkedést ösztönző képzések (közösségi tér, soft elem) 

 kiállítások (közösségi tér, soft elem) 

 rendezvények (közösségi tér, soft elem) 

 

Az önkormányzat biztosítja a különböző lakossági csoportok, a civil szervezetek, a politikai 

pártok, különböző szakmai csoportok részére is a rendszeres összejövetelek lehetőségét, 

valamint az intézmény technikai és eszközállományát. 

 

A közösségi tér alkalmankénti használatára vonatkozó igényüket fejezték ki az alábbi 

csoportok:  

 helyi civil szervezetek, egyesületek: civil programok megvalósítása 

 a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: egyeztetések, megbeszélések 

révén a helyi hátrányos helyzetű lakosság integrációjának előmozdítása érdekében 

 védőnők és családsegítő szakemberek: mentálhigiénés programok, előadások 

szervezésére 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek a következők: 

 a közösségi tér rendezvényeihez, az egyes csoportok zavartalan működéséhez a 

feltételek biztosítása (eszközök kikészítése, berendezés átalakítása és elrendezése), 

 segítségnyújtás és közreműködés a kapcsolódó rendezvények előkészítésében és 

lebonyolításában, 

 a programfüzetben az igénybevételhez helybiztosítás ügyintézése,  

 a fejlesztési projekttel és kiemelten a közösségi ház, a sportlétesítmények 

programjaival kapcsolatos felvilágosítás adása (információs iroda), 

 a közösségi ház állagmegóvása érdekében az infrastruktúra rendszeres ellenőrzése és a 

szükséges javításokról a karbantartók tájékoztatása. 
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Versenytárselemzés: 

Hasonló szolgáltatást nyújtó közösségi 

terek az AT-n 
A versenytársak minősítése 

1. nincs - 

 

Az akcióterületen jelenleg nem található közösségi funkciót erősítő, közösségi élet 

szervezésére irányuló intézmény, ezért a Művelődési Házon belül közösségi tér kialakítása 

indokolt. 
 

A fejlesztés eredményeként megjelenő új szolgáltatások: 
 

A Művelődési Házon belül az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetőek:  

 közösségi tér 

 foglalkoztató helyiség 

 szociális iroda 

 információs iroda 

 polgárőrség, mely jelenleg is a Művelődési Házon belül üzemel, és várhatóan a 

jövőben is ezen intézményen belül lesz biztosítva az üzemeltetése.  

 

Fenntartási időszak után: 

 
A folyamatos és hosszú távú (a projekten kívül és a fenntartási időszakon túl) szakmai 

működtetés, szervezés, koordináció az önkormányzat feladata. 

 

A kialakításra kerülő közösségi tér és foglalkozató helyiség által megvalósul jelen projekt 

célkitűzése, mi szerint a létrehozott új terekkel és szolgáltatásokkal a helyi hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok helyi integrációja, és a közösségi élet szervezéséhez szükséges tér 

biztosítottá válik. A közösségi tér kialakításának célja a helyi identitás tudat kialakítása és 

erősítése, a szociális kohézió megteremtése, valamint a közösségformálás.  Kulcsfontosságú, 

hogy a fejlesztések eredményeképpen az akcióterületi lakosság számára hosszú távon 

megteremtődjenek a közösségi élet gyakorlásának feltételei és színterei, illetve az épített 

környezet kvalitása javuljon. 
 

A tervezett projekt, szolgáltatás szükségességének bemutatása a 

fentiek alapján: 
 

A projekt indokoltságát támasztják alá az alábbiak: 

a) közösségi terek hiánya az akcióterületen 

b) civil szervezetek működési bázisának hiánya az akcióterületen 

c) a helyi lakosság – leginkább a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő, alacsony 

presztízsű – integrációja a közösségbe 

d) lakossági igény a helyi identitástudat kialakítására 

e) lakossági igény hagyományőrző és kulturális programokra 

f) közbiztonság, közrend alacsony szintje (betörések, lopások magas száma). 
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A Támogató Csoport véleményformálása a lakossági fórumon elhangzottak és az 

akcióterületen élő lakosokkal folytatott beszélgetések alapján történt meg az alábbi 

eredménnyel:  

 

A helyi lakosság a lehető legteljesebb mértékben támogatja az akcióterületen kialakítandó 

közösségi tér létrehozását, mely a városi programoknak helyet ad és közel hozna a lakókhoz 

bizonyos speciális, az ő igényeiket központba helyező programokat. 

 

A Támogató Csoport ennek megfelelően arra a következtetésre jutott, hogy szükséges és 

indokolt a közösségi tér kialakítása, amely új közösségi funkcióként jelenik meg az 

akcióterületen. 

 

A fentebb már említettekkel összhangban kijelenthető, hogy mind az óvoda intézményének, 

mind a közösségi tér kialakításának a szegregátumok, a hátrányos helyzetű, 

mélyszegénységben élők helyzetének javítását, társadalomba való integrálását kell 

ösztönözniük, elősegíteniük. A közösségi tér megvalósulása révén lehetővé válik a különböző 

társadalmi csoportok egymáshoz való közeledése, illetve egymás megismerése.   
 

2.3.6.3.4. Igényfelmérés – Teniszpálya felújítása (közösségi 

funkció) 
 

A szolgáltatás bemutatása: 
 

A fejlesztés során megvalósul a teniszpálya felújítása, valamint a teniszpálya hálójának, és a 

kerítésének a korszerűsítése. A teniszpályán végzendő felújítások célja a minőségi szabadidő-

eltöltési lehetőségek megteremtése a helyi közösség számára, elsősorban a fiatalok és a 

gyermekek sportolási igényeit szem előtt tartva.  

 

A Népkertben található teniszpálya felújításával egy időben végbemegy a Népkert 

korszerűsítése térkővel, cserjékkel, fákkal, kerítés felújítással, illetve megvalósul a 

zöldterületek fejlesztése is.  

 

A Népkert modernizálása a tervezési útmutató szerint a városi funkción belül közterület 

fejlesztésnek minősül. Korszerűsítése jelentőségteljes, hiszen a Népkert szervesen részt vesz a 

város életében, a városban minden szabadtéri rendezvény a Népkertben kerül megrendezésre.  

 

Mind a teniszpálya, mind a Népkert felújításának kiemelkedő szerepe van, hiszen a projekt 

megvalósítás célja az élhetőbb városrész kialakítása, az épített környezet minőségének 

fejlesztése.  

 

A teniszpálya korszerűsítése Borsodnádasd Város Önkormányzatának Sportkoncepciójában is 

szerepel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények között a teniszpálya 

modernizálása is szerepel a fenntartási, a működtetési és a felújítási feladatok vonatkozóan.       

 

Ezen fejlesztési elem célja, hogy a sportra, mint közösségformáló erőre helyezve a hangsúlyt, 

közcélokat szolgáló sport és szabadidős létesítmények kerüljenek kialakításra. Azon 
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sportágak kerülnek fejlesztése ezen projekttevékenység keretében, melyek tekintetében helyi 

szakosztályok működnek, vagy olyan sportolók élnek a településen, akik ezen sportágak, 

versenysportok tekintetében kívánnak eredményeket elérni.  
 

Versenytárselemzés:  
 

Az akcióterületen nem található másik teniszpálya. 
 

Hasonló szolgáltatást nyújtó közösségi 

terek az AT-n 
A versenytársak minősítése 

1. nincs - 

 

A célcsoport és az üzemeltető igényei: 
 

Jelen sportinfrastruktúra fejlesztése mind a teniszversenyzők, mind a tenisz iránt rajongók 

megelégedettségére szolgál, hiszen egy minden igénynek megfelelő, kiváló kvalitású 

teniszpálya kerül kialakításra. A tenisz napjainkban meglehetősen közkedvelt sportnak számít, 

sőt kijelenthető, hogy egyre inkább teret hódít, sportszínvonala emelkedő tendenciát mutat. 

Különösen igaz ez az utóbbi évekre, hiszen a Magyar Tenisz Szövetség honlapját böngészve 

kiderül, hogy a fővárosi és a vidéki sportegyesületek nagy sikerű teniszversenyeket 

rendeznek. Borsodnádasd városának esetében éppen ezért a sportinfrastruktúra területén belül 

speciális jelleget mutató fejlesztés kerül megvalósításra. 

 

A teniszpálya fejlesztés célja általánosságban véve a lakosság szabadidejének tartalmas, 

sporttal és egyéb fizikai aktivitással való eltöltésére vonatkozó igényeit elégíti ki.   

 

A teniszpálya tisztasága, biztonságos és balesetmentes használata minden érdekelt 

kiemelkedő igénye. A biztonságos használata és értékeinek megőrzése, illetve a gondos, 

szakértő tervezés és kivitelezés prioritást élveznek a fejlesztés során. 
 

Célcsoport: 
 

A sportlétesítmények elsődleges célcsoportja az akcióterület teljes lakossága.  

 

A sportlétesítmények jellegét vizsgálva látható, hogy valamennyi jelenleg rendelkezésre álló 

sportterület valamilyen intézményre korlátozódik, ezért elérhetősége pont a hétvégi és a 

tanulási időszakon kívüli időintervallumban korlátozott.  
 

A fejlesztés eredményeként megjelenő új szolgáltatások: 
 

 teniszpálya teljes körű felújítása, modernizálása 
 

A tervezett projekt, szolgáltatás szükségességének bemutatása a 

fentiek alapján: 
 

a) közösségi terek hiánya az akcióterületen 

b) sportlétesítmények nem megfelelő funkcióellátottsága, állapota 
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c) a teniszpálya modernizálásának igénye  

d) a sportért, különösképpen a teniszért, rajongók táborának erősítése, a 

csoportkohézió elősegítése 

e) a tenisz által a társadalmi csoportok egymáshoz való közeledése 

f) a szabadidő-eltöltési lehetőségének minőségi szinten való eltöltése 
 

2.3.6.4. Új funkciókhoz és funkció megerősítéshez 

kapcsolódó kihasználtsági terv 
 

A fejlesztés eredményeként létrejövő közösségi funkciók, melyekhez kapcsolódóan 

kihasználtsági terv készült: 

 

 óvoda kialakítása 

 a Művelődi Ház egy részének közösségi térré történő átalakítása 

 a teniszpálya felújítása 
 

2.3.6.4.1. Kihasználtsági terv - alapfokú nevelési-oktatási 

intézmény kialakítása (óvoda, mint közösségi funkció): 
 

A projektgazda a vizsgálat eredményének birtokában hozott döntést arról, hogy a fenti 

fejlesztési projekt keretében megvalósítani tervezett Óvoda épület kialakításának 

megvalósítása elengedhetetlen az akcióterület felzárkózásnak, az akcióterületi lakosság 

társadalmi reintegrációjának érdekében. 

 

A kihasználtsági terv elkészítéséhez felhasznált anyagok a következők voltak: 

 

 a fejlesztéssel kapcsolatosan a város lakossági fórumain elhangzott 

vélemények és javaslatok, 

 a település civil szervezetei részvételével megtartott civil fórumok során 

szerzett információk, 

 a Támogatói Csoport működése során tett megállapítások és javaslatok 

 a településen dolgozó pedagógusok, óvodapedagógusok véleményformálása, 

információszolgáltatása, az általuk elhangzott tapasztalatok, az irányukba 

megfogalmazott társadalmi igények. 

 

A kihasználtsági tervben bemutatott vizsgálat eredménye az alábbi megállapításokban 

összegezhető: 

 

 az óvoda épületének elsődleges célcsoportja az akcióterületen élő családok és 

gyermekeik (788 fő), másodsorban Borsodnádasd egész lakossága (3592 fő), 

valamint az ózdi kistérség (72266 fő), a település civil szervezetei, alapfokú 

oktatási-nevelési intézményei (500000 fő) 

 az óvoda épülete az akcióterület központi részén található 
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 sajnos jelenleg nem működik az akcióterületen óvoda, lakossági igény azonban 

mutatkozik rá 

 egyre inkább nő az igény olyan terek, intézmények kialakítására, amelyek 

feladatai révén előmozdítják a társadalmi kohézió megteremtését, 

megerősítését 
 

Tervezett projekt, és az általa nyújtott szolgáltatás, programok 

rövid bemutatása: 
 

Az óvoda épülete a Táncsics Mihály utcán kerül kialakításra, melynek során az alábbi 

fejlesztések kerülnek megvalósításra:   

 

FÖLDSZINT:  

 2 db foglalkoztató helyiség (47,97 m
2 

és 48,76 m
2
) 

 1 db tornaszoba (65,87 m
2
) 

 1 db foglalkoztató-fejlesztő szoba (41,11 m
2
) 

 1 db sószoba (21,13 m
2
) 

 1 db szélfogó (5,03 m
2
) 

 1 db iroda helyiség (12,41 m
2
) 

 1 db elkülönítő helyiség vizesblokkal (12,42 m
2
) 

 1 db wc-mosdó (17,57 m
2
) 

 1 db hulladéktároló (1,59 m
2
) 

 1 db tálaló (9,15 m
2
) 

 1 db személyzeti öltöző vizesblokkal (5,80 m
2
)  

 1 db közlekedő (26,74 m
2
)  

 

EMELET: 

 1 db gazdasági iroda helyiség (12,96 m
2
) 

 1 db személyzeti öltöző (9, 97 m
2
) 

 1 db közlekedő (10,22 m
2
) 

 

Kapcsolódó kiszolgáló egységek:  

 előtér 

 raktár, kazánház (földszint: 23,76 m
2
) 

 szertár (földszint: 5,19 m
2
) 

 

Az óvoda épületének ÉNY-i bejárata felőli részen (amely a parkolók felőli oldal) 

akadálymentes rámpával lesz ellátva.  

 

Az épület otthont ad a projekt megvalósításának időszaka alatt a szolgáltató irodának. Az 

épület biztosít helyszínt a „soft” tevékenységek (ESZA és Programalap egyaránt) számos 

eleme megvalósításához: 

 

 baba-mama klub (óvoda, soft elem) 

 gyermek szépségverseny (óvoda, soft elem) 

 gyermekruha cserebere (óvoda, soft elem) 

 vásár és kiállítás (óvoda, soft elem) 
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 óvodai felzárkóztató programok (óvoda, soft elem) 

 családsegítő és egyéb szociális szolgáltatások biztosítása (óvoda + humán 

szolgáltató, soft elem) 

 mentálhigiénés tanácsadás a lelki egészségmegőrzés és fejlesztés 

megvalósításához, valamint életvezetési tanácsadás biztosítása 

 a közösségfejlesztést ösztönző hagyományőrző, kulturális és egyéb programok; 

rendezvények megvalósítása (óvoda + közösségi ház + civil szervezetek, soft 

elem) 

 készségfejlesztő, képességfejlesztő valamint egyéb foglalkozások biztosítása 

(térbeli tájékozódás, vizuális észlelés, auditív észlelés, szóbeli 

kifejezőképesség, szókincsfejlesztés, kognitív és matematikai képességek, 

kapcsolatteremtő képességek) (óvoda, soft elem) 

 szülői klub szervezése azzal a céllal, hogy a szülőket érdeklő kérdésekről 

kötetlen beszélgetés formájában átbeszéljék, megvitassák (óvoda, soft elem) 

 kirándulások szervezése, jellemzően a városban (óvoda, soft elem) 

 sportesemények szervezése az adott évszaknak megfelelően (pl.: szánkózás, 

futó verseny, labdajátékok) (óvoda, soft elem) 

 

A fejlesztés megvalósítása után az óvoda intézménye biztosítja majd az alapfokú nevelési-

oktatási funkciót az akcióterületi lakosság részére. 
 

A tervezett beruházás tereinek éves kihasználtságának becslése: 
 

A Többfunkciós Közösségi Épület szolgáltatásainak elsődleges célcsoportja a fejlesztési 

projekt által érintett akcióterület lakossága (788 fő), másodlagosan a város teljes lakossága, 

civil és gazdálkodó szervezetei (3592 fő). 
 

Összességében elmondható, hogy a kialakításra kerülő óvoda épülete éves szinten 40-50 

rendezvénynek ad majd otthon, amelyeken a látogatók, résztvevők száma várhatóan eléri az 

1.000-1.100 főt. 

 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az óvoda épületében a fejlesztés által lehetővé váló új 

szolgáltatások mely elsődleges és másodlagos célcsoportokat céloznak: 
 

Nyújtott 

szolgáltatások 

Elsődleges célcsoport 
Másodlagos 

célcsoport 

Akcióterületi 

lakosság 

Helyi 

lakosság 

Helyi civil 

szervezetek 

Gazdasági 

élet szereplői 

Környező 

települések 

lakossága 

Baba-mama klub X X    

Gyermek 

szépségverseny 
X X    

Gyermekruha 

cserebere 
X X    

Vásár és kiállítás X X    

Óvodai felzárkóztató 

programok 
X X   X 

Családsegítő és 

egyéb szociális 
X X X   
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szolgáltatások 

Mentálhigiénés 

tanácsadás 
X X X   

Életvezetési 

tanácsadás 
X X    

Hagyományőrző, 

kulturális programok, 

rendezvények 

X X X X X 

Készségfejlesztő, 

képességfejlesztő 

foglalkozások 

X X X   

Szülői klub 

szervezése 
X X X   

Kirándulások 

szervezése 
X X    

Sportesemények 
szervezése 

X X X  X 

Forrás: Akcióterületi igényfelmérés (2012.) 

 

A tervezett óvoda épületének éves kihasználtságának becslése – célcsoportok szerint: 

 

Programok / szolgáltatások 
Becsült éves 

kihasználtság, 

alkalom/év 

A célcsoport 

nagysága 

alkalmanként 

Projekt „soft” 

tevékenysége 

Baba-mama klub 15 40 igen 

Gyermek szépségverseny 3 50 igen 

Gyermekruha cserebere 6 70 igen 

Vásár és kiállítás 6 70 igen 

Óvodai felzárkóztató programok 15 30 igen 

Családsegítő és egyéb szociális szolgáltatások 20 30 igen 

Mentálhigiénés tanácsadás 15 30 igen 

Életvezetési tanácsadás 15 40 igen 

Hagyományőrző, kulturális programok, 

rendezvények 
8 50 igen 

Készségfejlesztő, képességfejlesztő 

foglalkozások 
12 40 igen 

Szülői klub szervezése 4 25 igen 

Kirándulások szervezése 4 70-80 igen 

Sportesemények szervezése 
6 70-80 igen 
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A tervezett fejlesztés kihasználtságának növelése érdekében az Önkormányzat felvette a 

kapcsolatot több helyi kulturális, szociális területen tevékenykedő civil szervezetettel, melyek 

az alábbiak: 

 

 Harangvirág Klub 

 Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány 

 Jövő Borsodnádasdjáért Egyesült 

 Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány 

 Borsodnádasdi Természetbarátok Köre 

 Borsodnádasd Vasas Szakszervezete 
 

2.3.6.4.2. Kihasználtsági terv – Művelődési Ház egy 

részének közösségi térré való alakítása (közösségi funkció): 

 

Tervezett projekt, és az általa nyújtott szolgáltatás, programok 

rövid bemutatása: 
 

A közösségi tér kialakítása a Petőfi téren valósul meg. Az épület otthont ad a projekt 

megvalósításának időszaka alatt a szolgáltató irodának. Az épület biztosít helyszínt a „soft” 

tevékenységek (ESZA és Programalap egyaránt) számos eleme megvalósításához: 

 

 kézműves tanfolyamok (közösségi tér, soft elem) 

 játszóház kialakítása (közösségi tér, soft elem) 

 fiatal alkotók művészeti ösztöndíja (közösségi ház, soft elem) 

 környezetvédelemhez fűződő aszfalt rajzverseny (közösségi tér, soft elem) 

 közösségépítő kisebbségi napok (közösségi tér + sportlétesítmények, soft elem) 

 környezetjavító akciók (közösségi tér, soft elem) 

 gyermekvetélkedők (közösségi tér, soft elem) 

 bűnmegelőzési programok (közösségi tér + sportlétesítmények, soft elem) 

 munkaerő piaci beilleszkedést ösztönző képzések (közösségi tér, soft elem) 

 kiállítások (közösségi tér, soft elem) 

 rendezvények (közösségi tér, soft elem) 

 

A fejlesztés megvalósítása után a Művelődési Házban kialakított közösségi tér a városrész 

egyetlen közösségi funkciót ellátó épületeként önkormányzati és civil szervezésű közösségi 

programjainak biztosít infrastrukturális hátteret. 
 

A tervezett beruházás tereinek éves kihasználtságának becslése:  
 

A Művelődési Házban létrehozott közösségi tér szolgáltatásainak elsődleges célcsoportja a 

fejlesztési projekt által érintett akcióterület lakossága (788 fő), másodlagosan a város teljes 

lakossága, civil és gazdálkodó szervezetei (3592 fő). 
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Összességében elmondható, hogy a Művelődési Házban kialakításra kerülő közösségi tér éves 

szinten 80-90 rendezvénynek ad majd otthon, amelyeken a látogatók, résztvevők száma 

várhatóan eléri az 1.700-1.800 főt. 

 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a Művelődési Házban a fejlesztés által lehetővé váló új 

szolgáltatások mely elsődleges és másodlagos célcsoportokat céloznak: 
 

Nyújtott 

szolgáltatások 

Elsődleges célcsoport 
Másodlagos 

célcsoport 

Akcióterületi 

lakosság 

Helyi 

lakosság 

Helyi civil 

szervezetek 

Gazdasági élet 

szereplői 

Környező 

települések 

lakossága 

Munkaerőpiaci 

beilleszkedés, 

képzések 

X X  X  

Kézműves 

tanfolyamok 
X X    

Játszóház létesítése X X   X 

Környezetvédelemmel 

kapcsolatos aszfalt 
verseny 

X X X   

Közösségépítő 

Kisebbségi Napok 
X X X  X 

Környezetjavító 

akciók 
X X    

Klubszerű 

foglalkozások (főként 

ifjúsági) 

X X X   

Bűnmegelőzési 

programok 
X X    

Kiállítások X X X X X 

Rendezvények X X X X X 

Forrás: Akcióterületi igényfelmérés (2012.) 

A Művelődési Házban tervezett közösségi terének és foglalkoztató helyiségének éves 

kihasználtságának becslése – célcsoportok szerint 

Programok / szolgáltatások 

Becsült éves 

kihasználtság, 

alkalom/év 

A célcsoport 

nagysága 

alkalmanként 

Projekt „soft” 

tevékenysége 

Munkaerőpiaci beilleszkedés, képzések 10 20 Igen 

Kézműves tanfolyamok 10 10-15 Igen 

Játszóház létesítése 4 15-20 Igen 

Környezetvédelemmel kapcsolatos aszfalt verseny 12 15 Igen 

Közösségépítő Kisebbségi Napok 6 20 Igen 

Környezetjavító akciók 6-12 10-15 Igen 

Klubszerű foglalkozások (főként ifjúsági) 10 15 Igen 

Bűnmegelőzési programok 12 10-15 Igen 

Kiállítások 6 50-100 Igen 

Rendezvények 12 50-100 Igen 

 

A tervezett fejlesztés kihasználtságának növelése érdekében az Önkormányzat felvett a 

kapcsolatot több helyi kulturális terülten tevékenykedő civil szervezetettel: 

 Négy évszak irodalmi kör 

 Őszirózsák asszonykórus 
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 Borsodnádasdi Rákellenes Liga 

 Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 

 Kártyaklub 

 Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány 

 Botcsinálta Komédiások  
 

2.3.6.4.3. Kihasználtsági terv – Teniszpálya korszerűsítése 

(közösségi funkció): 

 

A fejlesztés során a közcélokat szolgáló teniszpálya kerül korszerűsítésre. Sajnos jelenleg a 

pálya használhatatlan, leromlott állapotban van, azonban az igényfelmérések alapján 

egyértelműsíthető, hogy a lakosság körében nagy az igény a teniszpálya, és általánosságban 

véve a sportinfrastruktúra fejlesztésére.   
 

Rekreációs és sportterület: 
 

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Sportkoncepciójának megalkotásakor a cél a 

sportnak, mint közösségformáló erőnek a hangsúlyozása, mely által megvalósíthatóak a 

település fejlesztési elképzelései, és biztosítottá válnak a leszakadó félben lévő 

településrészek felzárkózása, ez által segítve a helyi társadalmi szövet megújulását, 

reintegrációját. 

 

A településre, így az akcióterületre is, általánosságban igaz, hogy a sportinfrastruktúra 

fejlesztésére, kialakítására kevés forrás kerül elkülönítésre. A sport szerepe ugyanakkor 

jelentős. Nem csak a betegségek kialakulásának prevenciója, hanem – a mindennapi élet 

szerves részeként – az aktív szabadidő-eltöltési, kikapcsolódási lehetőség is megvalósul. A 

sport közösségformáló ereje különösképpen jelentős az akcióterületen, hiszen a sport – jelen 

fejlesztés kapcsán a tenisz – közelebb hozza a különböző társadalmi rétegeket. Mindamellett 

ezen fejlesztések a helyi akcióterületi lakosság életében jelentős életminőség javulást 

eredményezhetnek, kitörési lehetőségként, célként szolgálhatnak a helyi akcióterületi fiatalság 

számára a bűnözés helyett.   

 

Összességében elmondható, hogy kialakításra kerülő szabadtéri teniszpálya – az esős és havas 

napok kivételével - éves szinten 200 napon keresztül biztosít lehetőséget a szabadidő aktív 

eltöltésére apró gyermekkortól időskorig egyaránt. Számításaink szerint a teniszpályát 

igénybe vevők száma éves szinten eléri a 3-4 ezer főt. 

 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a teniszpálya fejlesztés által elérhetővé váló új 

szolgáltatások mely elsődleges és másodlagos célcsoportokat célozzák: 
 

A teniszpálya nem csak a város, hanem a környező településekről ideérkező kikapcsolódni 

vágyók életében is jelentős szerepet tölt be, így feltételezhető, hogy a pálya korszerűsítése 

után is magas lesz az érdeklődők aránya.  

 

A teniszpálya kiemelt célcsoportja a város és az akcióterület 10 éven felüli gyermek és fiatal 

felnőtt lakossága.  



BORSODNÁDASD VÁROSÁNAK 

 AKCIÓTERÜLETI TERVE 
 

 75 

 

Borsodnádasd városának Sportkoncepcióját figyelembe véve, jelen fejlesztés tudatos tervezés 

eredményeként alakult ki. A településen és az akcióterületen is kiemelten kell kezelni a 

szabadidő-eltöltési lehetőségek, alternatívák minél szélesebb tárházának biztosítását.  

 

A sport elméleti és gyakorlati koncepciójával foglalkozó szakemberek már számtalanszor 

rávilágítottak arra, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak, 

Magyarországon – pedagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt – kiemelt szerepe van. 

 

Köztudott, hogy  

 a mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken 

belül és kívül egyaránt,  

 az emberek rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak,  

 rengeteg az agresszív, káros szenvedélyekkel élő kallódó gyerek, tinédzser, 

depressziós felnőtt,  

 a statisztikákban nyerő helyeket vívunk ki ezekben a negatív „rangsorokban”. 

 

Sajnálatos tény, hogy a társadalom krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja 

alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza. A 

mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. 

 

Tudatosítani kell a lakosságban, hogy a sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a 

lélekre és a szellemre is hatnak. A rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív 

változást idéz elő a szervezetben, s ha életünk természetes részévé válik, akkor nyilvánvalóan 

preventív hatása is van.  

 

A fentiek tükrében elmondható, hogy a sport ügye társadalmi kérdés, éppen ezért ösztönözni 

kell a társadalmi összefogást, amit nem csak országos, hanem regionális és helyi szinten is 

érvényre kell juttatni.  

 

Borsodnádasdon a szülőkkel és a szakemberekkel egyetértésben a fiataloknak a sport felé 

terelésével, az új mozgásformák lehetőségének megteremtésével az alábbi pozitívumok 

érhetőek el: 

 

 kiszolgálható az életkorból fakadó, erőteljes mozgásigény 

 a feszültségek levezethetőek; 

 csökken a céltalanul csellengők tábora 

 pozitív irányba terelhetők az pusztító energiák, csökkenthető a rongálások száma 

 csökkenthető a káros szenvedélyek iránti érdeklődés (dohányzás, drog, alkohol) 

 iskolai irányítás hiányában is javítható a fiatalok együttműködésre való készsége 

 

Különösen szükségesnek és alkalmasnak tekintjük a kikapcsolódási-sportolási feltételek 

fejlesztését ebben a városrészben, mert 

 

 az itt lakó fiatalok veszélyeztetettek a káros szenvedélyek, a csellengés és a későbbi 

egészségügyi problémák szempontjából, 

 ez lesz a város egyetlen ilyen jellegű sportaktivitást nyújtó szabadidős helyszíne,  

 várhatóan az egész város területéről vonzza majd a jelen mozgásforma kínálta 

lehetőségek a tizenéveseket (romákat és nem romákat egyaránt) az akcióterületre, 
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akik között egészséges versengés jöhet létre és új barátságok szövődhetnek 

sportolás közben, ez által megvalósítva a mélyebb társadalmi integrációt, 

 a teniszpálya és annak környezetének teljes körű felújítása, rendbetétele révén 

létrejön az akcióterületen az igazán szép, igényes, élhető környezet.  

 

A fejlesztési ötletek összegyűjtése és szakemberek általi megformálása után a lakossági 

fórumon a sportlétesítmények megépítésének gondolatát mind az akcióterületen, mind a város 

többi részén élők támogatták.  

 

A fejlesztési elem használatba vételének és a lehetőségek minél teljesebb kihasználása 

érdekében az alábbi sportszervezetekkel vettük fel a kapcsolatot: 

 

 Borsodnádasdi Tenisz Klub: célja a sportolásra ösztönzés, 

 Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum: bicikli, íjászat, és egyéb sportolási, 

szabadidős tevékenységek szervezése, 

 BLASE Borsodnádasdi Labdarúgó Egyesület: labdarúgó bajnokságok szervezése, 

 Harangvirág Klub: a helyi cigány társadalom klubja, melynek célja a hátrányos 

helyzetű roma kisebbség felzárkóztatása, 

 Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány: tevékenységének célja a családon belüli 

összetartozás ösztönzése, segítése,  

 Borsodnádasdi Művelődésért, Kultúráért és Sportért Közalapítvány: célja a 

kulturális rendezvények szervezésben játszott együttműködés, segítségnyújtás,  

 Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület: nagy szerepet játszik a közösségépítésben, a 

kulturális programokhoz való hozzáféréshez, melyek kapcsán elmondható, hogy 

rendszeresen szervezői feladatokat lát el.   

 

A korszerűsítésre kerülő sportlétesítmény népszerűsége és igénybevétele várhatóan magas 

lesz.  
   

2.3.6.5. A tulajdonviszonyok értékelése: 
 

Az akcióterületen jellemző a magántulajdon túlsúlya. A fejlesztés önkormányzati tulajdonú 

területeken fog megvalósulni, a fejlesztéssel állami ingatlan és egyházi tulajdon nem érintett. 

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan több is található az akcióterületen, az alábbi táblázatban 

található részletezés szerint, valamint az akcióterületen található összes belterületi út 

önkormányzati tulajdonban van. 
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HRSZ.: UTCA NÉV 

ÁLLAMI TULAJDON 

- - - 

EGYHÁZI TULAJDON 

- - - 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON 

1128 Kölcsey Ferenc utca Kivett közterület 

1132 Kölcsey Ferenc utca Kivett közterület 

1124 Kölcsey Ferenc utca Kivett közterület 

1159/1 Kölcsey Ferenc utca Kivett sportpálya 

1030 Névtelen utca Kivett közterület 

1025 Névtelen utca Kivett közterület 

1191 Petőfi tér 
Kivett közpark – 2006.02.10-én Műemléki 

környezetként került bejegyzésre. 

1031 Petőfi tér 1. 
Kivett kultúrház – 2006.02.10-én Műemléki 

környezetként került bejegyzésre. 

1190/3 Petőfi Sándor utca Kivett közterület 

1000 Táncsics Mihály út Kivett közpark 

1010 Táncsics Mihály út Kivett közpark 

1026/3 Táncsics Mihály út Kivett út 

1029/1 Táncsics Mihály út 1. Kivett óvoda 

1094 Barátság út Kivett közterület 

1179 Népkert 
Kivett közpark – 2006.02.10-én Műemléki 

környezetként került bejegyzésre. 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2013. 
 

Ahogyan az alábbi táblázatból is kiderül, az akcióterületen tervezett beavatkozások nagyrészt 

beépítetlen területeket, közterületeket és utakat érintenek. 

 

A tulajdonviszonyok hitelességét a pályázat mellékletétét képező tulajdoni lapok igazolják. 

Az érintett fejlesztések egy részén az ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára vezetékjog került 

bejegyzésre, mely szervezettől a projekt megvalósításához és fenntartásához szükséges 

hozzájárulások megkérése folyamatban van. 
 

„Térképvázlat a tulajdonviszonyok tekintetében” című térkép az Akcióterületi Terv 6. 

fejezetében mellékletben találhatóak. 
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A beavatkozás 

típusa 
A tevékenység neve Hrsz. 

A fejlesztéssel 

érintett ingatlan 

tulajdonviszonya 

Magán-

tulajdonos 

ÉMOP-3.1.1-12 

Művelődési Ház egy részének 

közösségi térré történő 
átalakítása 

1031 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

Játszótér építése 1159/1 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

Óvoda kialakítása 1029/1 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

Népkert felújítása és a 

Népkertben lévő teniszpálya 

felújítása 

1179 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

Petőfi tér felújítása 1191 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

Kölcsey Ferenc és Táncsics 
Mihály utca felújítása 

1026/3 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

1030 
önkormányzati 
tulajdon 

- 

1124 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

1128 állami tulajdon - 

1132 
önkormányzati 

tulajdon 
- 

Táncsics Mihály út felújítása 

1029/1 
önkormányzati 

tulajdon 
- 1000 

1010 

 

Az akcióterületen vegyesen vannak önkormányzati tulajdonú és magántulajdonú ingatlanok, 

így a beruházás eredményeként hosszútávon bekövetkező terület-felértékelődésből egyaránt 

származhat haszna az önkormányzatnak és a lakosságnak is. 

 

Az alábbi térképvázlaton kerültek összefoglalásra az akcióterületen található ingatlanok 

tulajdonviszonyai. 
 

2.3.6.6. A tulajdonosi, együttműködési szándékok 

vizsgálata: 

 

A projektfejlesztés megkezdésekor tulajdonviszony rendezése nem vált szükségessé hiszen az 

érintett ingatlanok mind önkormányzati tulajdonban vannak. Ennek megfelelően sem ingatlan 

vásárlása, sem pedig ingatlan bérlése nem szükséges a projekt fejlesztéseinek 

megvalósításához. 

 

A tulajdonviszonyok hitelességét a pályázat mellékletétét képező tulajdoni lapok igazolják. 

Az érintett fejlesztések egy részén az ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára vezetékjog került 

bejegyzésre, mely szervezettől a projekt megvalósításához és fenntartásához szükséges 

hozzájárulások megkérése folyamatban van. 
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A projekt sikeres megvalósítása, valamint a helyi lakosság teljes körű bevonása érdekében az 

önkormányzat együttműködik a Támogatói Csoporttal. E miatt kialakításra kerül egy 

szolgáltatói iroda a Művelődési Ház közösségi terén belül, melynek feladata a lakosság 

tájékoztatása, ezen felül az egyes projekt tevékenységekhez kapcsolódó soft tevékenységek 

megvalósításának biztosítása. 
 

2.3.6.7. Piaci igények, lehetőségek felmérése:  

2.3.6.7.1. Általános megállapítások 
 

Borsodnádasd déli településrészére, így az akcióterületre is, jellemző, hogy leromlott 

épületekkel, intézményekkel, közterekkel, rossz minőségű, helyenként hiányos utakkal, 

utcákkal rendelkezik. A város jövőbeni célja között szerepel ezen hátrányos helyzetű 

településrész és lakosság további leszakadásának megállítása. A település alacsony 

presztízsének köszönhetően az ingatlanok forgalma alacsony, nincs rá kereslet.  

 

A fentiek függvényében megállapítható, hogy jelenleg csakis az önkormányzati fejlesztései 

nyomán értékelődhetnek fel az ingatlanok.  
 

2.3.6.7.2. Ingatlanpiaci helyzet és igények 
 

A piaci igények és a lehetőségek felmérése az önkormányzat tapasztalatai és a helyi 

sajtóorgánum közlései, valamint Magyarország egyik legnagyobb ingatlan adatbázis 

weboldalának becslései alapján történt meg.  

 

Borsodnádasdon átlagosan kb. 48.000,- Ft/m
2 

áron lehet lakóingatlan venni. Általánosságban 

elmondható, hogy 60-80m
2
-es ingatlanokra van kereslet, leginkább kis-közepes telekkel. A 

házak átlagos forgalmi értéke a városban 55.000-90.000,- Ft/m
2
 között, viszonylag széles 

sávban mozog a mérettől, állapottól és komfortfokozattól, illetve elhelyezkedéstől függően. 

Az akcióterületen ugyanakkor az ingatlanok forgalmi értéke a városi átlaghoz viszonyítottan 

akár 50%-kal is csökkenhet (az értékbecslő által kalkulált forgalmi értékek alapján).   

 

A bérleti díjak tekintetében is széles sávban mozognak az árak: az átlagos állapotú kertes 

házakat, lakásokat kb. 300-450,- Ft/m
2
 áron tudják a tulajdonosok bérbe adni a városban. Ez 

az akcióterületen meglehetősen szélsőséges módon jelentkezik: a szegregált területeken a 

bérbeadás gyakorlatilag nem megvalósítható. 

 

A gazdasági célú ingatlan adás-vételek tekintetében is hasonló árak alakulnak ki a városban és 

az akcióterületen egyaránt, mint a lakóingatlanok piacán, vagyis az átlagos forgalmi érték 

80.000–1800.000,- Ft/m
2
 között mozog. 

 

Jelentős árfelhajtó tényező a településen - az akcióterületen, ahol a kereslet korlátozott ez 

különösen igaz – az önkormányzati fejlesztési szándék, mivel a város területén az 

önkormányzat a legnagyobb befektető. 
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Üzletek bérbeadása nem jellemző az akcióterületen, az sokkal inkább az északi városrészre 

koncentrálódik, ahol hasonlóan a lakásbérleti díjakhoz alakul az ár (kb. 300-450,- Ft/m
2
). 

Mindezen árakat befolyásolja a komfortfokozat, a városon belüli elhelyezkedés, és az épület 

állaga is. 
 

2.3.6.7.3. A fejlesztések iránti igény 
 

A fejlesztések iránti igényt és azok tervezett kihasználtságával kapcsolatos kimutatásokat a 

korábbi fejezetek mutatják be részletesen. 

 

Megállapítottuk, hogy Borsodnádasd lakossága számára kiemelt fontosságú a kiegyenlítetten 

fejlődő városi környezet: a lakosok többsége fontosnak tartja a leszakadozó városrészek 

fejlesztését, a szegregátumok megszűntetését, illetve azok kialakulásának megelőzését. 

 

Az akcióterület olyan területet foglal magába, amely a szegregálódás veszélyét hordozza 

magában. Tekintettel az akcióterület leszakadó állapotára, és a változtatásra való önálló 

képesség hiányára, a leszakadás folyamatának megállítása, illetve visszafordítása csak 

közösségi összefogással és önkormányzati beavatkozással lehetséges. 

 

Az akcióterületen végzett szociális városrehabilitáció eredményeként nemcsak a leromlott 

területek újjáépítése, új funkciókkal való gazdagítása történik meg, hanem a város egésze is új 

fejlesztési eszközökkel gazdagodik. A leromlott terület középpontjában megindított jelentős 

kiterjedésű és változatos funkciójú fejlesztésekkel a közösség a városrészt kiegyenlítő 

fejlődési pályára állítja. Ez a lokálisan indított folyamat olyan pozitív láncreakciót képes 

elindítani, melytől hosszú távon a város egészének gazdagodása, és további – ingatlanárakban 

is mérhető - felértékelődése várható. 
 

3. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSI CÉLJAI 

ÉS BEAVATKOZÁSAI: 
 

Az akcióterületi terv kidolgozása során kiemelt jelentősége volt, hogy Borsodnádasd Integrált 

Városfejlesztési Stratégiájának célrendszerével teljes összhangban álljon. Ezen két 

dokumentum, valamint az akcióterületi terv településfejlesztési koncepcióhoz történő 

igazodása, továbbá a kapcsolódó dokumentumok harmonizációja biztosított.  

 

A település a stratégia megvalósíthatóságának érdekében erőforrásait azokra a területekre 

koncentrálja, ahol a beavatkozások leginkább indokoltak. Ennek megfelelően, Borsodnádasd 

déli településrészén került lehatárolásra az akcióterület, amely egy komplex, akcióterületi 

megközelítést és lehatárolást igénylő városrehabilitációs tevékenység végrehajtását célozza 

meg. A fejlesztés célja, hogy az akcióterületen konkrét, érzékelhető és érdemi változások 

jöjjenek létre. A Képviselő Testület döntése értelmében a jelen projektben kidolgozásra 

kerülő fejlesztések az akcióterület szociális célú városrehabilitációját irányozzák elő.   
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3.1. Az Akcióterület fejlesztési célja és részcéljai: 
 

Átfogó cél 
 

Jelen fejlesztés átfogó célja az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározásra került. 

A fejlesztési folyamatot különösen indokolttá teszi az a tény, hogy az akcióterület a város 

egyik halmozottan hátrányos területe. Évtizedek óta tart a településrész társadalmi és műszaki 

leromlása, a helyi lakosság összetételének változása és a roma lakosság számának 

növekedése, – ezzel is összefüggésben – a lakásállomány lassú leértékelődése.   

 

Egyrészt a déli városrészben rejlő lehetőségek, másrészt az akcióterület feszítő társadalmi 

problémáiból (pl. elöregedés, szegénység, alacsony iskolázottság, munkanélküliség, romló 

életkörülmények, bűnözés) adódó kettősség arra sarkalta a várost, hogy egy szociális 

városrehabilitációs program keretében, aktívan is hozzájáruljon Borsodnádasd szegregációs 

folyamatainak oldásához, valamint társadalmi integrációjának, élhetőségének és épített 

környezetének javításához. 
 

Részcélok 
 

Az akcióterületen tervezett fejlesztések részcéljai az átfogó cél tartalmát konkrét területekre, 

illetve tevékenységekre bontják és az elérni kívánt átfogó céllal összhangban – annak 

prioritásait szem előtt tartva – a fejlesztések a városrész társadalmi kohéziójának erősítésére, a 

közösségi szolgáltatások bővítésére, a helyi társadalom képzésére és felvilágosítására, 

valamint az akcióterület környezetének minőségi javítására helyezi a hangsúlyt:  

 

A) A fizikai környezet állapotának javítása egy élhetőbb, a kor színvonalának 

megfelelőbb környezet megteremtése érdekében, valamint annak érdekében, hogy a 

beazonosított szegregátumok bekapcsolódhassanak a város vérkeringésébe; 

 

B) A szegregátumban élő hátrányos helyzetű lakosság - különösen a több szempontból 

hátrányos helyzetű emberek - számára, közösségi, képzési programok nyújtása, ezzel 

az életminőségük javítása a társadalomba történő visszaintegrálódásuk érdekében; 

 

C) A szegregált területek városi-közösségi funkcióinak bővítése közösségi terek, 

sportlétesítmények kialakításával, a helyi közösségi összetartozás és a településszintű 

társadalmi kohézió erősítése érdekében. 

 

D) A város egész területén és különösen az akcióterületen végrehajtott bűnelkövetések 

számának csökkentése célzott programokkal, az akcióterületen működő polgárőrség 

segítségével.  
 

A kijelölés logikája:   
 

Az önkormányzat által követett fejlesztéspolitikai prioritás a kiegyensúlyozott fejlődés elve, 

melynek során az a szándék vezeti az önkormányzatot, hogy a település egyes részei ne 

szakadjanak el egymástól fejlődésben. 
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A korábbi törekvések ellenére az akcióterülettel lefedett területre koncentrálódik a település 

legnagyobb szegregációval veszélyeztetett területe, ezért az önkormányzati szándék, hogy a 

rendelkezésre álló szociális városrehabilitációs célú pályázati kiírás által nyújtott 

forráslehetőségeket maximálisan kihasználva próbálja megállítani a szegregációs folyamatok 

terjedését, további súlyosbodását. 

 

A város Integrált Városfejlesztési Stratégiája városközponton kívüli belterületként jelöli meg 

a városközponttól délre eső területet, mely a jelen projekt által érintett fejlesztés területe, ami 

a 2013-2020 között megvalósuló fejlesztések első ütemeként jelenik meg az alábbiak szerint:  

 óvoda kialakítása,  

 közösségi tér kialakítása,  

 Petőfi tér felújítása,  

 Népkert felújítása,  

 járdák építése, felújítása,  

 játszótér építése, utak építése, felújítása,  

 teniszpálya felújítása,  

 helyi identitást, közösségformálást segítő programok megvalósítása.   

 

Ezen felül a város célkitűzései között szerepelnek olyan fejlesztések is a 2013-2020 közötti 

érára vonatkozóan, amelyek a település egészére vonatkoznak, melyek az IVS-ben az alábbiak 

szerint kerültek kijelölésre:  

 humán erőforrás fejlesztés,  

 belterületi és csapadékvíz elvezetése (I. és II. ütem),  

 állami úthálózat fejlesztése,  

 szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítómű építése,  

 városmarketing kialakítása 

A fentiek tükrében megállapítható, hogy a középtávon tervezett szociális, funkcióbővítő és 

városrehabilitációs programokkal maximális mértékben összhangba áll, melynek táblázatos 

áttekintése az IVS erre vonatkozó fejezetében látható.   
 

A terület értékei és problémái: 
 

Mivel a közszolgáltatások és közösségi intézmények nagy része Borsodnádasd északi 

városrészen találhatóak, így a szegregációval veszélyeztetett területen elsősorban 

infrastruktúra-, közlekedés- és közlekedésbiztonság fejlesztési beavatkozások történtek, 

amelyek elsősorban a déli városrész leszakadásának felszámolását irányozták elő.  

 

A területen magas arányban élnek a 2001. évi KSH adatok alapján alacsony képzettségű, 

illetve rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező lakosok. A lakásviszonyokat tekintve 

az akcióterületen jellemzően lelakott ingatlanok találhatóak, melyek korszerűsítésre 

szorulnak. 
 

Az akcióterület fejlesztésének jelentősége a város életében: 
 

- rendezett közösségi terek jönnek létre, 

- kialakításra kerül a Művelődési Házon belül egy közösségi tér, 

- korszerűsítésre kerül a közösségi, rekreációs és szabadidős tevékenységek folytatására 

alkalmas teniszpálya és környezete, 
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- a soft tevékenységek megvalósításának hatására javul a helyi akcióterületi társadalomi 

szövet és az akcióterületen kívüli lakosság viszonya, 

- a közbiztonság helyzete javul, 

- a szegregáció mértéke csökken. 

 

A fenti változások összesített hatására az akcióterület által kínált életminőség jelentősen 

közelít a város átlagához, ezzel a település belső különbségei érzékelhetően és lényeges 

mértékben csökkennek. 
 

Az akcióterület fejlesztésének jelentősége regionális szempontból:   
 

A fejlesztés hozzájárul a régió kiegyenlített fejlődéséhez azáltal, hogy hátrányos helyzetű 

kistérségben, a településen található szegregációval veszélyeztetett területen kíván a 

társadalmi szolidaritás és integráció szempontjaiból példaértékű fejlesztéseket megvalósítani, 

ezáltal növelve Borsodnádasd vonzerejét. 

 

Az akcióterület indikátortáblája 
 

Az akcióterület fejlesztési 

céljai 
Mutató megnevezése 

Mutató 

típusa 

Mérték-

egység 

Bázisért

ék 

Célérté

k 

A célérték 

elérésének 

időpontja 

Átfogó cél 

Az akcióterületi lakosság 

felzárkóztatása, a leszakadást 

okozó problémák, folyamtok 

megfordítása, a társadalmi 

reintegráció megvalósítása az 

akcióterületen 

Támogatással érintett lakosok száma a 
rehabilitált településrészeken 

output fő - 788 2014.12.31. 

Városrehabilitációs beavatkozások által 

érintett terület nagysága 
output ha - 1,68 2014.12.31. 

A fejlesztéssel érintett épületek, 

építmények száma 
output db - 9 2014.12.31. 

A fejlesztéssel létrejövő új épület, 

épületrész nagysága 
output m2 - 156,14 2014.12.31. 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók 
száma a projekt által érintett akcióterületen 

eredmény db - 2 2014.12.31. 

Új városi funkciók betelepedése / a 

fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások száma a 

projekt által érintett településrészen  

eredmény db - 2 2019.12.31. 

Megtartott munkahelyek száma eredmény db 12 12 2019.12.31. 

A támogatással érintett területen 

telephellyel rendelkező vállalkozások 

számának növekedése 

eredmény db - 0 2019.12.31. 

A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a településen 
eredmény % - 86 2014.12.31. 

Teremtett új munkahelyek száma eredmény fő 0 2 2019.12.31. 

Teremtett munkahelyek száma - nők eredmény fő 0 1 2019.12.31. 

A program hatására teremtett főállású új 

munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos 
helyzetűek száma 

eredmény fő 0 0 2019.12.31. 

Létrehozott közösségi hasznos nettó 

alapterület nagysága 
output m2 - 3624,06 2014.12.31. 
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A fejlesztés következtében felhagyott 

ingatlanok újrahasznosítása 
output m2 - 0 2014.12.31. 

A támogatott projektek eredményeként elért 

energia megtakarítás 
eredmény TJ 0 0,134 2015.12.31. 

Felújítással érintett lakások száma output db - 0 2014.12.31. 

Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben 
bevont hátrányos helyzetű emberek száma 

output fő - 5 2014.12.31. 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma 
output fő - 450 2014.12.31. 

Akadálymentesített épületek száma output db - 2 2014.12.31. 

Azbesztmentesített épületek száma output db - 0 2014.12.31. 

Megnövekedett zöldfelületek nagysága  output m2 - 170 2014.12.31. 

Megújított zöldfelületek nagysága – 

városrehabilitáció  
output m2 - 980 2014.12.31. 

Támogatásból felújított tárgyi, építészeti, 

műemléki értékek száma 
output db - 0 2014.12.31. 

Részcél „A” 

A fizikai környezet 

állapotának javítása egy 

élhetőbb, a kor 

színvonalának megfelelőbb 

környezet megteremtése 

érdekében, valamint annak 

érdekében, hogy a 

beazonosított szegregátumok 

bekapcsolódhassanak a város 

vérkeringésébe 

Megújított zöldfelületek nagysága – 

városrehabilitáció  
output m2 - 980 2014.12.31. 

A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a településen 
eredmény % - 86 2014.12.31. 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók 

száma a projekt által érintett akcióterületen 
eredmény db - 2 2014.12.31. 

Új városi funkciók betelepedése / a 

fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások száma a 

projekt által érintett településrészen  

eredmény db - 2 2019.12.31. 

Részcél „B” 

A szegregátumban élő 

hátrányos helyzetű lakosság - 

különösen a több 

szempontból hátrányos 

helyzetű emberek - számára, 

közösségi, képzési programok 

nyújtása, ezzel az 

életminőségük javítása a 

társadalomba történő 

visszaintegrálódásuk 

érdekében 

Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekben 
bevont hátrányos helyzetű emberek száma 

output fő - 5 2014.12.31. 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 
száma 

output fő - 450 2014.12.31. 

A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a településen 
eredmény % - 86 2014.12.31. 

Új városi funkciók betelepedése / a 

fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 
profitorientált) szolgáltatások száma a 

projekt által érintett településrészen  

eredmény db - 2 2019.12.31. 

Részcél „C” 

A szegregált területek városi-

közösségi funkcióinak 

bővítése közösségi terek, 

sportlétesítmények 

kialakításával, a helyi 

közösségi összetartozás és a 

településszintű társadalmi 

kohézió erősítése érdekében 

Akadálymentesített épületek száma output db - 2 2014.12.31. 

Létrehozott közösségi hasznos nettó 

alapterület nagysága 
output m2 - 3524,06 2014.12.31. 

A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a településen 
eredmény % - 86 2014.12.31. 

A fejlesztéssel létrejövő új épület, 
épületrész nagysága 

output m2 - 156,04 2014.12.31. 

Teremtett új munkahelyek száma eredmény fő 0 2 2019.12.31. 

Teremtett munkahelyek száma - nők eredmény fő 0 1 2019.12.31. 
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Részcél „D” 

A város egész területén és 

különösen az akcióterületen 

végrehajtott bűnelkövetések 

számának csökkentése célzott 

programokkal, a polgárőrség 

kitelepítésével 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma 
output fő - 450 2014.12.31. 

A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a településen 
eredmény % - 86 2014.12.31. 

 

3.2. Az akcióterület beavatkozásai: 
 

A megelőző fejlesztések kapcsán kiemelendő, hogy a 2002-2012 közötti időszakban az 

önkormányzat az akcióterületen található közterületek, közösségi szolgáltató infrastruktúra 

körében leginkább állagmegőrző és szükséges felújításokat tudott végezni, és sajnálatos 

módon csak egészen szerény mértékben (a városi költés 0,052%-a) tudott forrásokat fordítani 

a közösségi szolgáltatások bővítésére. Ennek megfelelően elmondható, hogy a lehetőségeknek 

és a szükségleteknek megfelelően került sor közterületi felújításokra.  

 

A déli településrészen ez idáig nem volt olyan jelentősebb fejlesztés, amely elindította volna a 

hátrányos helyzetű lakosság körében az alulról építkező közösségfejlesztést. Jelen pályázat 

olyan lehetőség, amely a helyi gazdasági és humán erőforrásokra támaszkodva megteremtheti 

a közjóra irányuló cselekvések alternatíváinak alapjait. A projekt megakadályozhatja a 

városrész leszakadását és a városrehabilitáció révén érvényre juthat a közösségfejlesztés 

társadalomalakító koncepciója. 

 

A 2013-2016. évi tervezett beavatkozások a korábban megkezdett fejlesztéseket folytatják az 

alábbiak szerint. 
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Tervezett beavatkozások az akcióterületen 
 

Beavatko

zás típusa 
Projekt neve 

Kap-

csolódás 

rész-

célhoz 

Megvalósítás feltétele 

2013 2014 2015 2016 

I. II. I. II. I. II. I. II. 

É
M

O
P

-3
.1

.1
.-

1
2
 

Teniszpálya 

felújítása  

A, B, C, 

D 

ÉMÁSZ Hálózati Kft., 

mint vezetékjog 

jogosultjának 

hozzájárulása 

 X X X  
 

 
  

Művelődési Ház egy 

részének közösségi 

térré alakítása 

A, B, C, 

D 
-  X X X  

 

 
  

Játszótér építése  A, C -  X X X  
 

 
  

Petőfi tér felújítása A, C -  X X X  
 

 
  

Népkert felújítása A, C 

ÉMÁSZ Hálózati Kft., 

mint vezetékjog 

jogosultjának 

hozzájárulása 

        

Óvoda kialakítása A, C -  X X X  
 
 

  

Útépítések A 

Az érintett 

közterületeken az 

ÉMÁSZ Hálózati Kft., 

mint vezetékjog 

jogosultjának 

hozzájárulása 

 X X X  
 

 
  

Önkormányzat által 

megvalósítandó soft 

elemek 

A, B, C, 

D 
-  X X X     

Civil szervezetek 

által megvalósíttatni 

kívánt soft elemek 

A, B, C, 

D 
-  X X X     

Közterület-rendezés A -       X X 

Térfigyelő kamerák 

elhelyezése 
A, D -       X X 

További 

sportlétesítmények 

építése 

A, B, C, 

D 
-       X X 

m
a

g
á

n
 

Kiskereskedelmi és 

szolgáltató egység 

bővítése 

A 

-Önerő rendelkezésre 

állása 

-Kereslet eddig 

tapasztalt változatlan 
szintje ill. növekedése 

     X X  

ö
n

k
o
r
m

á
n

y
za

ti
 

Szennyvízcsatorna 

kiépítése 
A 

-Önkormányzati 

források biztosítása, 

engedélyek beszerzése 

      X  

Közterület rendezés A 

-Önkormányzati 

források biztosítása, 

engedélyek beszerzése 

      X  

Térfigyelő kamerák D 

-Önkormányzati 

források biztosítása, 

engedélyek beszerzése 

      X  

További 

sportlétesítmények 
B, C 

-Önkormányzati 

források biztosítása, 
      X  
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engedélyek beszerzése 

 

I. Az akcióterületen, az ÉMOP-3.1.1.-12 forrásból megvalósítani kívánt 

beavatkozások típusai a következők: 
 

Közösségi funkciót erősítő fejlesztések:  

 óvoda kialakítása 

 teniszpálya felújítása 

 Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása 

 

Városi funkciót erősítő fejlesztések: 

 útépítések az akcióterületen 

 játszótér építése 

 Népkert felújítása 

 Petőfi tér felújítása 

 

Az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő, azok lakossági elfogadottságát segítő soft 

elemek: 

a) Az Önkormányzat által megvalósítani kívánt soft tevékenységek:  

 az érintett lakosság bevonását célzó akciók: kiállítások, rendezvények 

 munkaerőpiaci beilleszkedés támogatására komplex támogató programok 

 bűnmegelőzést elősegítő programok 

 

b) Civil programalapból támogatott soft elemek:  

 Kézműves tanfolyamok 

 játszóház létesítése 

 fiatal alkotók művészeti ösztöndíja 

 sport tehetségkutató és ösztöndíj 

 környezettel kapcsolatos aszfalt rajzverseny 

 gyermekvetélkedők 

 környezetjavító akciók (facsemete, szemétszedés, parlagfű) versennyel ötvözve  
 

II. Kapcsolódó, a szociális városrehabilitációs pályázaton kívül 

megvalósítani tervezett beruházások: 
 

a) Magánszféra által megvalósítani kívánt beavatkozások 

 Kiskereskedelmi és szolgáltató egység bővítése 

 

b) Közszféra (önkormányzat és állam) által megvalósítani kívánt beavatkozások 

 Szennyvízcsatorna kiépítése 

 Közterület-rendezés 

 Térfigyelő kamerák elhelyezése 

 További sportlétesítmények építése 

 
„Térképvázlat megvalósításra tervezett összes beruházási jellegű tevékenységről” című 

térkép az Akcióterületi Terv 6. fejezetében mellékletben találhatóak.  
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III. A beavatkozások kapcsolódási logikája és hozzájárulása célok 

megvalósításához: 
 

A beavatkozások építési elemei egyrészt az egészségesebb, színvonalasabb lakókörnyezet 

megteremtését és a területnek a város egyéb területeivel való kapcsolatának javítását célozzák 

meg (kapcsolódva az „A” részcélhoz). A környezet rendezetlenségét elsődlegesen az érintett 

utcák elhanyagolt állapota és a csapadékvíz elvezetésének hiányosságai okozzák a területen. 

Az utcák „komplex” rehabilitációjával – amely kiterjed az útpálya pormentes burkolattal való 

ellátására és a csapadékvíz-elvezetés megoldására is – egyrészt javul a terület komfortja, 

életminősége, másrészt kényelmesebbé válik a településrész megközelítése is. E két tényező 

együttes hatásaként várhatóan jelentősen javul a terület jelenlegi meglehetősen kedvezőtlen 

általános megítélése a város egyéb területeihez képest. 

 

Jelentős mértékű fejlesztések történnek a helyi közösség erősítésének érdekében, a „C” 

részcélhoz kapcsolódva. Ezek egyrészt fizikai – építési – jellegűek: a Művelődési Ház 

épületében kialakított közösségi tér helyszínt biztosít az elsődlegesen a civil szféra által 

lebonyolított képzési és közösségfejlesztési tevékenységek számára („B” részcél), a 

sportinfrastruktúra fejlesztése a teniszpálya korszerűsítése révén, szabadtéri sportterület 

fejlesztése elsődlegesen a helyben élő fiatalok számára kínál lehetőséget a szabadidő értelmes 

és hasznos eltöltéséhez, egyben támogatva az összetartozás érzését. A Művelődési Házban 

kialakított közösségi tér mellett a polgárőrség működése továbbra is az Művelődési Ház 

épületén belül kap majd helyet, mely egyrészről támogatja a beruházási elemek megóvását, 

értékmegőrzését, a randalírozások, rongálások megakadályozását, továbbá pedig az 

akcióterületen visszatartó erőként javítja a közbiztonság helyzetét, a felderített balesetek 

számát. 

 

Főként az „A” és „C” részcélokhoz megvalósításához kapcsolódóan kerül megvalósítására a 

Petőfi tér és a Népkert rehabilitációja, valamint a játszótér kialakítása. Ezen 

projekttevékenység megvalósításának célja a terület fizikai állapotának javítása, zöldfelület 

képzés, valamint ezen kialakításra kerülő területek közösségi találkozóhelyként is 

funkcionálnak majd. 

 

A társadalmi aktivitás élénkítésében elsődleges szerep jut a projekt részét képező képzéseknek 

és egyéb eseményeknek, rendezvényeknek (ún. „soft” elemeknek). Ezen elemek egyrészt 

felhívják a figyelmet az új fejlesztésekre, létesítményekre, mintegy „bemutatva” azok 

használatát, másrészt az ezektől elvárt hosszú távú hatás a lakosság változás melletti tartós 

elköteleződése, ezáltal a projekteredménynek fenntartása, továbbfejlesztése. 

 

A „soft” projektelemek egy része elsődlegesen a „B” részcélhoz illeszkedik, segítve a 

társadalomba való integrációhoz szükséges készségek kialakulását. Ilyenek a munkaerőpiaci 

reintegrációt segítő képzési programok. Közvetlen foglalkoztató hatással bír – szintén a „B” 

részcélhoz kapcsolódva a Művelődési Házban kialakítandó közösségi tér és a sportlétesítmény 

– jelen esetben a teniszpálya – működtetése, helyi munkanélküliek foglalkoztatásával. A „D” 

részcélhoz kapcsolódóan fontos a kapcsolódó bűnmegelőzési programok megvalósítása.   

 

A „soft” elemek másik csoportja közvetetten – a társadalmi eseményekbe való bevonáson, az 

aktivitás ösztönzésén keresztül – segíti az akcióterületen élők integrációját. Ebbe a csoportba 

tartoznak a helyi hagyományokra épülő, a helyi azonosságtudatot erősítő kulturális 
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rendezvények, valamint a rehabilitált környezet fenntartását, értékeinek megóvását az 

érintettek bevonásával elősegítő projektelemek, mint pl. a környezettudatosságot fejlesztő 

vagy a rehabilitált utcák növényesítését, gondozását elősegítő akciók. 
 

3.3. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését 

szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége: 
 

A partnerség jegyében és a magántőke mozgósításának érdekében az önkormányzat 

folyamatosan egyeztet a magán befektetőkkel. Borsodnádasd fejlesztési céljainak 

megvalósulása érdekében, szükség esetén szabályozási engedményeket is tesz a magántőke 

mobilizálása érdekében.   

 

A szociális városrehabilitációs tevékenység eredményeit erősíti a megvalósítás idejére 

kialakításra kerülő szolgáltató iroda, amely a lakosság bevonását, tájékoztatását szolgálja 

annak érdekében, hogy a fejlesztések lakossági elfogadottsága magasabb fokú legyen. 

 

Az önkormányzat számára fontos az egységes arculati stratégia kialakítása, ezért a projekt 

tervezése során az akcióterületi tervezéskor fontos szempontként merült fel a rehabilitációs 

tevékenységek hozzájárulása az egységes és esztétikus településkép megőrzéséhez. 

 

Jelen fejlesztések hatékonyságát mindenképpen növelik, pozitív hatásukat felerősítik a 

programalap keretében megvalósításra kerülő soft tevékenységek, valamint azon kívüli soft 

elemek. 
 

3.4. Regionális Operatív program 2007-2013. között 

városrehabilitációs célú pályázat tartalma 

 

Az ÉMOP támogatásból tervezett projektek részletes bemutatását tartalmazza a fejezet. 
 

Tevékenység típusa 

Gazda-

sági 

célú 

Városi 

funkciót 

erősítő 

Közöss

égi célú 

Köz-

szféra 

funkcióit 

erősítő 

Lakás 

célú 

„Soft” 

tevéken

ység 

ESZA- 

típusú 

Magán-

beruházás a 

projekttel 

párhuzamos

an 

Finanszírozó strukturális 

alap 
ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA 

Nem 

támogatott 

Teniszpálya felújítása    
Helyszín: Borsodnádasd, 

Népkert, hrsz.: 1179 
  X      

Művelődési Ház egy 

részének közösségi térré 

alakítása 

Helyszín: Borsodnádasd, 

Petőfi tér 1., hrsz.: 1031  

  X      

Játszótér építése  X       
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Helyszín: Borsodnádasd, 

Kölcsey Ferenc utca,   

hrsz.: 1159/1 

Útépítés 

Helyszín: Borsodnádasd, 

Kölcsey Ferenc utca és 

Táncsics Mihály út, 

hrsz.: 1000, 1010, 1025, 

1128, 1132, 1124 

 X       

Óvoda kialakítása 

Helyszín: Borsodnádasd, 
Táncsics Mihály út 1.   

hrsz.: 1029/1 

  X      

Petőfi tér felújítása 

Helyszín: Borsodnádasd, 

Petőfi tér, hrsz.: 1191  
 X       

Népkert felújítása 

Helyszín: Borsodnádasd, 

Népkert, hrsz.: 1179 
 X       

Az önkormányzat által 

megvalósítani kívánt soft 

tevékenységek 

Helyszín: Borsodnádasd,  

hrsz.: 1179, 1031 

     X X  

Civil programalapból 
támogatott soft elemek 

Helyszín: Borsodnádasd,  

hrsz.: 1179, 1031 

     X X  
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3.4.1. Számszerűsíthető eredmények: 
 

 Mutató neve 

Mutató 

típusa 

(output / 

eredmény) 

Mérték

egység 

Bázis-

érték 

Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

ahol a 

pályázati 

felhívás 

megadta 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítá

si időszak 

végén 

Célérték 

az 5 éves 

kötelező 

fenn-

tartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása 

PEJ: Projekt 

előrehaladási 

jelentés, PFJ: 

projekt 

fenntartási 

jelentés 

Mutató mérésének 

módszere és gyakorisága 

A projekt szintjén mért indikátorok 

K
ö
te

le
z
ő
 i

n
d

ik
á

to
r
o

k
 

A támogatással érintett területen 

telephellyel rendelkező vállalkozások 

számának növekedése  

Eredmény db - - 2019.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente, 

népesség-nyilvántartó 

adatai 

Támogatással érintett lakosok száma a 

rehabilitált településrészeken  

Output fő - 500 2014.12.31. 788 788 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

zárójelentéséből, egyszer 

a projektzáráskor 

Városrehabilitációs beavatkozások által 

érintett terület nagysága  
Output ha - - 2014.12.31. 1,68 1,68 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Teremtett új munkahelyek száma  Eredmény fő 0 2 2019.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Teremtett munkahelyek száma - nők  Eredmény fő 0 - 2019.12.31. 1 1 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A program hatására teremtett főállású új 

munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos 

helyzetűek száma 

Eredmény fő 0 - 2019.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Megtartott munkahelyek száma Eredmény db 44 - 2019.12.31. 12 12 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 
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T
o

v
á

b
b

i 
sz

a
k

m
a
i 

in
d

ik
á

to
ro

k
 

Új városi funkciók betelepedése / a 

fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások száma a 

projekt által érintett településrészen 

Output db - - 2019.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A fejlesztés nyomán megerősített 

funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen 

Eredmény db - - 2014.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Létrehozott közösségi hasznos nettó 

alapterület nagysága 
Output m2 - - 2014.12.31. 3624,06 3624,06 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A fejlesztés következtében felhagyott 

ingatlanok újrahasznosítása 
Output m2 - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A támogatott projektek eredményeként 

elért energia megtakarítás 
Eredmény TJ 0 - 2015.12.31. 0,134 0,134 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 
évente. 

Felújítással érintett lakások száma 
Output db - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 
jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésekbe bevont hátrányos 

helyzetű emberek száma 

Output fő - 5 
2014.12.31. 

5 5 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma 
Output fő - - 

2014.12.31. 
450 450 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A fejlesztéssel érintett épületek, 

építmények száma 
Output db - - 

2014.12.31. 
9 9 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A fejlesztéssel létrejövő új épület, 

épületrész nagysága 
Output m2 - - 2014.12.31. 156,14 156,14 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Akadálymentesített épületek száma 
Output db - - 2014.12.31. 2 2 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 
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Azbesztmentesített épületek száma Output db - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Megnövekedett zöldfelületek nagysága Output m2 - - 2014.12.31. 170 170 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Megújított zöldfelületek nagysága - 

városrehabilitáció 
Output m2 - - 2014.12.31. 980 980 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

Támogatásból felújított tárgyi, építészeti, 

műemléki értékek száma 
Output db - - 2014.12.31. 0 0 PEJ, PFJ 

Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 

A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a projekt által érintett 

akcióterületen 

Eredmény % - 75 2014.12.31. 86 86 PEJ, PFJ 
Kedvezményezett 

jelentéseiből félévente/ 

évente. 
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3.4.1.1. Közösségi funkció fejlesztését és megerősítését 

szolgáló fejlesztések: 
 

A közösségi funkciók megerősítését szolgáló fejlesztések az 

alábbiak szerint valósulnak meg: 
 

Tevékenység neve 1. Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása  

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Petőfi tér Házszám: 1. Helyrajzi szám: 1031 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan. 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Kulturális központ, közösségi ház, közművelődési intézmény (kulturális 

rendezvényeknek helyet adó intézmények épületei, klubhelyiségek, kiállítási tér). 

 

A Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása szorosan kapcsolódik a 

közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek megvalósításához, hiszen az épület 

átalakításával, benne közösségi tér, foglalkoztató kialakításával biztosítottá válik az 

akcióterületen élő lakosság számára a kulturális rendezvények lebonyolításának, a 
klubok kialakításának helyszínei, valamint ezen új épület lehetőséget és teret 

biztosít kiállítások, egyéb közösségi programok számára is. Az akcióterületen nincs 

olyan intézmény, amely ezen célt, funkciót ellátja, azonban a lakosság körében 

nagy igény mutatkozik egy mindenki által hasznosítható, közösségi tér 

kialakítására, melyet kérdőíves és mélyinterjús felmérésünk is alátámaszt. 

 

Emellett az épület a polgárőrség (mely jelen projekt kapcsán nem kerül 

fejlesztésre) számára a jövőben is helyet tud biztosítani, melynek köszönhetően az 

épület, valamint az épületben elhelyezett eszközök, a közelben kialakításra kerülő 

egyéb projektelemek biztonsága biztosítottá válik, valamint helyben kifejtett 

tevékenységüknek köszönhetően javul az akcióterület közrendje és közbiztonsága. 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja 

Jelen projekttevékenység célja egy közösségi tér kialakítása, mely egy közösségi 

ház funkcióit látja el. Egyrészt a helyi identitást, közösségformálást erősíti, illetve a 

helyben élő lakosság szociális kohézióját erősíteni hivatott. Másrészt az új épület a 

település, a településrész biztonságmegőrzését szolgáló, jelenleg a Művelődési 

Házban üzemelő, helyi polgárőr szervezet számára is helyet biztosít. Cél, hogy az 

akcióterületi lakosság számára teljes körűen megteremtődjenek a közösségi élet 

gyakorlásának feltételei, és színterei. A fejlesztési projektelem célja, hogy a 

városrész központi területei kialakuljanak, továbbá az épített környezet minőségi 

javuláson menjen keresztül. Az akcióterületen közösségi célú, a szociális kohéziót 

és integrációt elősegítő programok és foglalkozások megrendezésének helyszínül 
szolgáló közösségi ház kialakítása. Ezen projekttevékenység kapcsolódva a 

megvalósításra kerülő soft tevékenységekhez együttesen szinergikusan hatnak a 

helyi lakosság életkörülményeire, segítik társadalmi és fizikai felzárkózását. Ezen 

közösségi ház helyet biztosít az akcióterületen tevékenykedő civil szervezeteknek, 

lehetőséget ad a rendezvények és kiállítások lebonyolítására. 
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Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

- Teremtett munkahelyek száma, db, 1 

- Teremtett munkahelyek száma – nők, db, 1 

- A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott 

hátrányos helyzetűek száma, db, 1   

- új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen, db, 

1 

- Akadálymentesítéssel érintett épületek száma, db, 1 

Tevékenység szakmai 

leírása  

A fejlesztéssel érintett helyrajzi számok: 1031. 

 

Jelen projekttevékenységnek köszönhetően 1 db új épület kerül építésre, 

akadálymentes kivitelben. 

 
A Művelődési Ház épülete, melyben a közösségi tér kialakítása megvalósul, a 

Petőfi téren található. 

 

A fejlesztés megvalósítását követően a közösségi ház helyszínéül szolgálhat a 

kapcsolódó soft tevékenységek keretében megvalósításra kerülő rendezvényeknek, 

kiállításoknak is. Ezen épület az akcióterület életében központi szerepet fog 

betölteni, hiszen az akcióterületen működő civil szervezetek megjelenése, 

rendezvényeik lebonyolításának helyszíne is biztosítottá válik ezen helyszínen. 

 

A Petőfi téren található épület külső és belső korszerűsítésével egy időben 

megtörténik a Petőfi tér megújítási is, melyek szerves részét fogják képezni az 
újonnan formálódó utcaképnek. Az illeszkedés mellett fontos szempont volt, egy 

karakteres, megjelenésében időtálló épület tervezése, hiszen a fejlesztések 

Borsodnádasd műemléki környezetének minősített közparkot és kultúrházat 

célozzák meg.  

 

Az épület csak földszinttel és emeleti résszel is rendelkezni fog. A kialakításra 

kerülő közösségi helyiségek az alábbiak:  

- Közösségi tér 

- Foglalkoztató 

- Polgárőrség irodája 

- Oktatóterem 

- Szociális és információs iroda 
- Vezetői iroda 

 

Az épület akadálymentes megközelítése biztosított. Az épület kialakítása során cél 

volt az épület teljes körű, komplex akadálymentesítése, közfunkciót ellátó 

helyiségek könnyű megközelítése. 

 

A Művelődési Ház átalakításához kapcsolódóan a megközelítésének és a 

kiszolgálás biztosítására kiépítésre kerülnek a szükséges csatlakozások, 

várakozóhelyek. 

Célcsoport bemutatása  

Az elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága, hiszen itt kerül 

megrendezésre valamennyi soft elem, civil projektelem, amely hozzájárul a 

hátrányos helyzetű lakosság reintegrációjához. 
 

A másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, hiszen az integráció és a 

szociális kohézió szellemében mindenki számára nyitva áll majd a közösségi tér. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterület által meghatározott területen lakik a város lakosságának mintegy 

21,93%-a. A területen lévő Művelődési Ház jelenleg nem tölt be közösségi 

funkciót, hiszen az épületet – a korábban már említettekkel összhangban 

megállapítva – jelenleg a Polgárőrség használja. Összegezve elmondható, hogy az 

akcióterületen nem található közösségi funkciót ellátó épület, nincs játszótér és 

nem működik közösségi szolgáltató sem. Az igényfelmérés során a lakosság által 

fejlesztendőnek ítélt tevékenységek között meghatározásra került a közösségi terek 
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fejlesztésének szükségessége. 

 

A város közösségi tereinek kihasználtságára vonatkozó felmérés és a lakosság 

körében készített igényfelmérés kimutatta, hogy az akcióterületen a nagyobb, a 

közepes és a kisebb alapterületű közösségi helyiségekre egyaránt szükség van. A 

felmérések eredményeként az önkormányzat úgy döntött, hogy az akcióterületen 

ezen funkció kialakítására alkalmas a Művelődési Ház épülete, ahol kialakításra 

kerülhet egy nagyobb közösségi tér. Mivel az épületben a továbbiakban is helyet 

majd a Polgárőrség, a közbiztonság állapota biztosított.   

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

99.060.000,- Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

99.060.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

99.060.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 
összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

Elkészült a fejlesztésre irányuló felmérési terv, helyszínrajz és műszaki leírás, 

valamint az engedélyezési szintű tervdokumentáció. Az ingatlan önkormányzati 

tulajdonban van. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Engedélyköteles beavatkozás. Az engedélyezés lefolytatása folyamatban van. A 

kivitelező közbeszerzés útján, a közbeszerzési törvény szabályainak szem előtt 

tartásával történik. A közbeszerzési eljárást 2013. II. félévében tervezzük 

lebonyolítani. 

 

 

Tevékenység neve 2. Teniszpálya felújítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Népkert Házszám: - Helyrajzi szám: 1179 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Az ingatlan 100%-ban önkormányzati tulajdon. 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló 

épületei. 

 

Jelen fejlesztés keretében, közösségi funkciókat szolgáló tevékenység 

kialakításaként a teniszpálya felújítását valósítjuk meg. Mint ahogyan azt az 
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igényfelmérés is alátámasztja, az akcióterületen igény mutatkozik különböző 

sportolási lehetőségeknek helyet adó létesítmények kialakítására, felújítására. Ezek 

közül különösen kiemelkedik a nagy népszerűségnek örvendő teniszpálya. A 

fejlesztés eredményeképpen biztosítjuk az akcióterületen élő lakosság számára a 

megfelelő sportlétesítményeket, melyek erősítik a helyi lakosság szociális 

kohézióját. Ezen fejlesztési elem, valamint a kapcsolódó sportcélú soft 

tevékenységek megvalósítása együttesen szinergikus hatást fejtenek ki a helyi 

hátrányos helyzetű lakosság életminőségére, szociális, társadalmi helyzetének 

javítására, társadalmi reintegrációjára. 

 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység 

ERFA 

Tevékenység célja 

A szabadidő eltöltésére alkalmas, közösségformálást erősítő tér kialakítása az 

akcióterületi és városi lakosság szociális kohéziójának erősítése érdekében. 

 

Jelen projekttevékenység célja a sportra, mint helyi közösségformáló erőre 

helyezve a hangsúlyt, közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmény 

(teniszpálya) modernizálása. A város Sportkoncepciójával összhangban csak olyan 

sportágak kerülhetnek fejlesztésre a projekttevékenység keretében, amelyek 

tekintetében helyi szakosztályok működnek, vagy olyan sportolók élnek a 

településen, akik ezen versenysportok tekintetében kívánnak eredményeket elérni. 

A projekttevékenység segíti az akcióterület megítélésének javítását, népszerűvé 

tételét, a város más részéről és a környező településekről érkezők általi 
látogatottságának növelését. Ezen fejlesztési elem hozzájárul a település fizikai 

felzárkózásához, a város vérkeringésébe való bekapcsolódásához. Mindemellett 

pedig közösségformáló ereje sem elhanyagolható. A kapcsolódó sportcélú soft 

tevékenységek megvalósítása pedig ezen közösségformáló erőt felerősíti, segíti a 

helyi hátrányos helyzetű lakosság társadalmi felzárkózását, reintegrációját. 

Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

- A fejlesztés nyomán betelepedő újközösségi funkciók száma a projekt által 

érintett akcióterületen, db, 1 

- Teremtett munkahelyek száma, db, 0 

Tevékenység szakmai 

leírása  

A teniszpálya korszerűsítése, valamint a szabadtéri sportterület fejlesztése 

engedélyköteles tevékenységek. Az érintett ingatlan helyrajzi száma 1179. 

 

A teniszpálya a Népkertben található, mely szintén fejlesztésre kerül jelen projekt 

kapcsán. Az akcióterületen ezen része kiemelt jelentőséggel bír az itteni lakosok 
számára, hiszen a város eseményeinek jelentős része itt kerül megrendezésre. 

Éppen ezért fontos kiemelni, hogy jelen projekt kapcsán megvalósuló fejlesztések 

szerves részét fogják képezni az újonnan formálódó utcaképnek. Az illeszkedés 

mellett fontos szempont volt jelen közpark megújítása, mely a fejlődő város ezen 

részén egy központi, kedvelt közterületeként funkcionál. 

 

Jelen fejlesztés keretében a teniszpálya felújítása valósul meg akadálymentes 

kivitelben. Az épület a Népkertben helyezkedik el.  

 

A sportlétesítményekhez kapcsolódóan járdák, parkolók kerülnek kialakításra. Az 

épület akadálymentes megközelítése biztosított. 

Célcsoport bemutatása  

Elsődleges célcsoport az akcióterület és a város fiatalkorú lakossága (10-18 
évesek), akik számára lehetőség nyílik a „felesleges energiáik” levezetésére 

biztonságos, felügyelt környezetben. 

 

Másodlagos célcsoport az akcióterület és a város teljes lakossága, akik a szabadidő 

természeti környezetben való eltöltéséhez kapnak igényesen kialakított helyet. 
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Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterület által meghatározott területen lakik a város lakosságának egyötöde. 

Összegezve elmondható, hogy az akcióterületen nem található közösségi funkciót 

ellátó épület, nincs játszótér és nem működik közösségi szolgáltató sem. 

 

 Az akcióterületen fellelhető sportinfrastruktúra fejlesztésre szorul, így az 

akcióterületi, városi lakosság sporttal kapcsolatos igényeit jelenlegi szintjén sajnos 

nem szolgálja ki.  

 

Az igényfelmérés során a lakosság által fejlesztendőnek ítélt tevékenységek között 

meghatározásra került a közösségi terek fejlesztésének szükségessége, 

sportlétesítmények kialakítása. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 
adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

2.050.000,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
2.050.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

2.050.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 
elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

A kialakításához szükséges ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van. A 

projekttevékenység előkészítési tevékenysége keretében elkészítésre kerültek az 

engedélyezési szintű tervdokumentációk.   

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Közbeszerzési eljárás szabályainak figyelembe vételével történik a kivitelező 

kiválasztása. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 2013. II. félévében kerül sor.  

 

 

Tevékenység neve 3. Óvoda kialakítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Út: Táncsics Mihály  Házszám: 1. Helyrajzi szám: 1029/1 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan. 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Közoktatási- nevelési intézmények fejlesztése során új közösségi funkció 

kialakítása esetén a fejlesztési tevékenység a közösségi funkciókat szolgáló 

tevékenységek közé sorolandóan.  

 

Az óvoda kialakítása szorosan kapcsolódik a közösségi funkciókat szolgáló 
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tevékenységek megvalósításához, hiszen kialakításával biztosítottá válik az 

akcióterületen élő lakosság számára a jelen szociális célú városrehabilitációs 

pályázat keretében megvalósuló óvoda programjai, célkitűzései által lehetővé válik 

a különböző társadalmi csoportok egymáshoz való közeledése, egymás 

megismerése, a diszkrimináció megszüntetése. Az óvoda kiváló színtere a 

társadalmi felzárkóztatás ösztönzésére. Mivel jelenleg nem működik óvoda az 

akcióterületen, nagy igény mutatkozik a kialakítására, melyet kérdőíves és 

mélyinterjús felmérésünk is alátámaszt. 

 

Emellett az óvoda épülete olyan tevékenységeknek is a színhelyes lesz, amelyek a 

családsegítő szolgáltatás kiterjesztését segítik elő.   

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja 

Jelen projekttevékenység célja az alapfokú oktatás-nevelés feladatát ellátó épület 

kialakítása, mely a helyi identitást, közösségformálást erősíti, illetve a helyben élő 

lakosság szociális kohézióját erősíteni hivatott. Cél, hogy az akcióterületi lakosság 

számára teljes körűen megteremtődjenek a közösségi élet gyakorlásának feltételei, 

és színterei. A fejlesztési projektelem célja, hogy a városrész központi területei 

kialakuljanak, továbbá az épített környezet minőségi javuláson menjen keresztül. 

Az akcióterületen közösségi célú, a szociális kohéziót és integrációt óvoda i 

intézmény kialakítása. Ezen projekttevékenység kapcsolódva a megvalósításra 

kerülő soft tevékenységekhez együttesen szinergikusan hatnak a helyi lakosság 

életkörülményeire, segítik társadalmi és fizikai felzárkózását. Az óvoda lehetőséget 
biztosít családi, szociális és mentálhigiénés tanácsadásra.  

Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

- Teremtett munkahelyek száma, db, 2 

- Teremtett munkahelyek száma – nők, db, 1 

- A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott 

hátrányos helyzetűek száma, db, 1   

- új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen, db, 

2 

- Akadálymentesítéssel érintett épületek száma, db, 1 

Tevékenység szakmai 

leírása  

A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 1029/1.  

 

Jelen projekttevékenységnek köszönhetően 1 db épület kerül kialakításra, 

akadálymentes kivitelben. 

 
A létrehozni kívánt óvoda épülete a Táncsics Mihály úton kerül felépítésre. 

 

A fejlesztés megvalósítását követően az óvoda helyszínéül szolgálhat a kapcsolódó 

soft tevékenységek keretében megvalósításra kerülő programoknak, 

rendezvényeknek is. Ezen épület az akcióterület életében központi szerepet fog 

betölteni, hiszen az akcióterületen élő családok számára biztosítottá válik 

gyermekeik minőségi oktatását, nevelését előirányozó intézmény ezen a 

helyszínen. 

 

Az épület és a szintén felújításra kerülő Táncsics út szerves részét fogja képezni az 

újonnan formálódó utcaképnek. Az illeszkedés mellett fontos szempont volt, egy 
karakteres, megjelenésében időtálló épület tervezése, hiszen mintegy jelképes, 

modern eleme lesz a fejlődő városnak.  

 

Az épület földszinttel és emelettel is fog rendelkezni. A kialakításra kerülő óvoda 

helyiségek az alábbiak:  

 

Az épület akadálymentes megközelítése biztosított. Az épület kialakítása során cél 
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volt az épület teljes körű, komplex akadálymentesítése, közfunkciót ellátó 

helyiségek könnyű megközelítése. 

 

Az óvoda épülethez kapcsolódóan a megközelítését biztosító csatlakozások, 

várakozóhelyek is kiépítésre kerülnek. 

Célcsoport bemutatása  

Az elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága, hiszen itt kerül 

megrendezésre számos soft elem, civil projektelem, amely hozzájárul a hátrányos 

helyzetű lakosság reintegrációjához. 

 

A másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, hiszen az integráció és szociális 

kohézió szellemében mindenki számára nyitva áll majd az óvoda épülete. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterület által meghatározott területen lakik a város lakosságának mintegy 

21,93%-a. A területen nem található közösségi funkciójú épület, nincs játszótér, 

nem működik közösségi szolgáltató, és nincs az oktatás-nevelés közfunkciókat 
biztosító épület sem. Az igényfelmérés során a lakosság által fejlesztendőnek ítélt 

tevékenységek között meghatározásra került a közösségi terek fejlesztésének 

szükségessége. 

 

A város közösségi tereinek kihasználtságára vonatkozó felmérés és a lakosság 

körében készített igényfelmérés kimutatta, hogy az akcióterületen szükség van az 

óvoda kialakítására. A felmérések eredményeként az önkormányzat úgy döntött, 

hogy az akcióterületen ezen funkció kialakítására van alkalmas már meglévő 

épület, ezért annak átalakítása szükséges.  

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 
vonatkozóan (Ft) 

96.520.000,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
96.520.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

96.520.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 
(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

Elkészült a fejlesztésre irányuló felmérési terv, helyszínrajz és műszaki leírás, 

valamint az engedélyezési szintű tervdokumentáció. Az ingatlan önkormányzati 

tulajdonban van. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

Engedélyköteles beavatkozás. Az engedélyezés lefolytatása folyamatban van. A 

kivitelező közbeszerzés útján, a közbeszerzési törvény szabályainak szem előtt 

tartásával történik. A közbeszerzési eljárást 2013. II. félévében tervezzük 

lebonyolítani. 

 



BORSODNÁDASD VÁROSÁNAK 

 AKCIÓTERÜLETI TERVE 
 

 101 

3.4.1.2. Közterületek fejlesztése - (városi funkció erősítése):  

 
A közterületek fejlesztéséhez több projektelem is hozzájárul: útfejlesztések, a Népkert 

felújítása, játszótér létrehozása, a Petőfi tér felújítása.  

 

Tevékenység neve 1. Útfelújítások 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne 
Utca: Kölcsey utca, 

Táncsics Mihály utca 
Házszám: - 

Helyrajzi szám: 

1000,1010, 1025, 1128, 

1132, 1124 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A beavatkozással érintett 1000, 1010, 1025, 1128, 1132, 1124 helyrajzi számú utca 

100%-ban önkormányzati tulajdon. 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Jelen fejlesztés keretében az önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó 

tevékenységként az önkormányzati akcióterületre eső önkormányzati belterületi 

közúthálózat felújításának, szilárd burkolattal történő ellátásának fejlesztése valósul 

meg a Táncsics utca és a Kölcsey utca vonatkozásában. Ezen projekttevékenység 

kapcsolódva a projekt keretében létrehozásra kerülő új, illetve fejlesztéssel érintett 

tevékenységekhez, javítja ezen létesítmények megközelíthetőségét, valamint a 
városközpont elérhetőségét. 

Tevékenység besorolása 
funkció szerint 

Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja 

Az akcióterület megközelíthetőségének és a lakókörnyezet minőségi javítása a 

helyi lakosság életfeltételeinek javulása érdekében. Az önkormányzati 

akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújításának, szilárd 

burkolattal történő ellátásának célja, a projekt keretében új, valamint fejlesztéssel 

nem érintett létesítmények helyi lakosság által történő megközelíthetőségének 

javítása, valamint a déli városrészben található intézmények, épületek 

elérhetőségének javítása. A fejlesztésnek köszönhetően két cél valósul meg. 

Egyrészt a projekt fejlesztéseinek elérhetősége javul az akcióterületen belül, 

másrészt a vonalas infrastruktúrafejlesztéssel megteremtjük a város különböző 

részei és az akcióterület, valamint az akcióterület és a városközpont közötti 
kapcsolatot, tovább erősítjük a városmag akcióterületről való megközelíthetőségét, 

ezáltal kapcsolva be az érintett szegregátumokat, a leszakadó városrészt a város 

társadalmi, fizikai vérkeringésébe. 

 

A rendezett és egységes utcakép megteremtése, az autós és kerékpáros közlekedés 

körülményeinek javítása mellett hosszú távú cél az egészséges és korszerű 

életvitelre alkalmas környezet kialakítása a célterületen, a közlekedésből származó 

környezeti károk csökkentése, az alapinfrastruktúra fejlődése, ami teret biztosít a 

gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlődésének, ezáltal hozzájárulva a 

település jövedelemtermelő képességének növekedéséhez.      

Megvalósulást mérő 

indikátor 
(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 
akcióterületen, db, 1 

Tevékenység szakmai 

leírása  

Jelen fejlesztés célja a Kölcsey Ferenc utca és a Táncsics Mihály út burkolatainak 

felújítása.  
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A Kölcsey Ferenc utca tekintetében a 1159/1 helyrajzi számú ingatlan érintett, míg 

a Táncsics Mihály utca vonatkozásában a 1029/1 helyrajzi számú ingatlan érintett. 

A vasút utca meglévő útburkolatához való csatlakozása miatt a 11215/2 és a 

11215/3 helyrajzi számú ingatlanok is bevonásra kerülnek a fejlesztésbe.  

 

A Kölcsey és a Táncsics utcák felújítása során kb. 1660 méteren 3 méter szélességű 

aszfaltút felújítása 1 réteg aszfalttal kerül megvalósításra, a szükséges padka és 

tereprendezés kivitelezésével.  

 

Az utak pályaszerkezete aszfalt burkolat.  

Célcsoport bemutatása  

Elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága, akik számára jobb 

elérhetőségűvé válik lakhelyük, illetve a fejlesztés eredményeként tisztább 

(pormentes) és jobb minőségű épített környezet eredményeként hosszú távon 
ingatlanjaik értéke is felértékelődik. 

 

Másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, hiszen az akcióterület minőségi 

felújításával, lakóterületi felértékelődésével a város imidzse javul. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterületen a közutak állapota jelentősen gyengébb, mint a többi 

városrészben található utaké. Az utcák az 1980-as években épültek ki szilárd 

útburkolattal. Az építések óta eltelt közel 20 év alatt az aszfalt kopóréteg erősen 

elhasználódott, kátyúsodik. A szilárd burkolat építése óta közműépítés is történt, 

ami a burkolatok állagát is rongálta.  

 

A fejlesztési javaslatot tevőknél előtérbe került a rendezett környezett, tiszta 

település megteremésének gondolata.  

Tervezett teljes 
költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

40.640.000,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
40.640.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

40.640.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 
aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Elkészültek az engedélyezési szintű tervdokumentációk. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2013. II. félévében fog 

megvalósulni. 
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Tevékenység neve 2. Útfelújítások 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Út: Táncsics Mihály Házszám: - 
Helyrajzi szám: 1026/3, 

1030 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A beavatkozással érintett 1026/3, 1030 helyrajzi számú út 100%-ban 

önkormányzati tulajdon. 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott 

támogatható 
tevékenységekhez 

Jelen fejlesztés keretében az önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó 

tevékenységként az önkormányzati akcióterületre eső önkormányzati belterületi 

közúthálózat felújításának, szilárd burkolattal történő ellátásának fejlesztése valósul 

meg a Táncsics Mihály út vonatkozásában. Ezen projekttevékenység kapcsolódva a 
projekt keretében létrehozásra kerülő új, illetve fejlesztéssel érintett 

tevékenységekhez, javítja ezen létesítmények megközelíthetőségét, valamint a 

városközpont elérhetőségét. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja 

Az akcióterület megközelíthetőségének és a lakókörnyezet minőségi javítása a 

helyi lakosság életfeltételeinek javulása érdekében. Az önkormányzati 

akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújításának, szilárd 

burkolattal történő ellátásának célja, a projekt keretében új, valamint fejlesztéssel 

nem érintett létesítmények helyi lakosság által történő megközelíthetőségének 

javítása, valamint a városközponti elérhetőség javítása.  A fejlesztésnek 

köszönhetően két cél valósul meg. Egyrészt a projekt fejlesztéseinek elérhetősége 

javul az akcióterületen belül, másrészt a vonalas infrastruktúrafejlesztéssel 
megteremtjük a város különböző részei és az akcióterület, valamint az akcióterület 

és a városközpont közötti kapcsolatot, tovább erősítjük a városmag akcióterületről 

való megközelíthetőségét, ezáltal kapcsolva be az érintett szegregátumokat, a 

leszakadó városrészt a város társadalmi, fizikai vérkeringésébe. 

 

Összegezve tehát a kijelölt járdaépítéssel célunk a városrészt érintő fejlesztések, 

illetve a városközpont elérhetőségének javítása. További cél a rendezett és 

egységes utcakép kialakítása, a gyalogos közlekedés körülményeinek javítása. 

hosszú távú cél az egészséges és korszerű életvitelre alkalmas környezet kialakítása 

a célterületen, a közlekedésből származó környezeti károk csökkentése, az 

alapinfrastruktúra fejlődése, ami teret biztosít a gazdaság, a kereskedelem és a 
szolgáltatások fejlődésének, ezáltal hozzájárulva a település jövedelemtermelő 

képességének növekedéséhez.       

Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen, db, 1 

Tevékenység szakmai 

leírása  

Jelen fejlesztés célja a Táncsics Mihály út óvodához (amely ugyancsak fejlesztésre 

kerül a projekt keretében) vezető, jelenleg 0,8-1,2 méter szélességű, járda 1,5 méter 

szabványos szélességűre történő fejlesztése. A projekttevékenység keretében a 

burkolat esések korrekciója is megtörténik.    

 

A Táncsics Mihály út tekintetében a 1029/1 helyrajzi számú ingatlan érintett.   

 

Az utak pályaszerkezete aszfalt burkolat.  
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Tevékenység neve 3. Játszótér építése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kölcsey Ferenc  Házszám: - Helyrajzi szám: 1159/1 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A beavatkozással érintett ingatlan 100%-ban önkormányzati tulajdon. 

Célcsoport bemutatása  

Elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága, akik számára jobb 

elérhetőségűvé válik lakhelyük, illetve a fejlesztés eredményeként tisztább és jobb 

minőségű épített környezet eredményeként hosszú távon ingatlanjaik értéke is 

felértékelődik. 

 

Másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, hiszen az akcióterület minőségi 

felújításával, lakóterületi felértékelődésével a város imidzse javul. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterületen a közutak állapota jelentősen gyengébb, mint a többi 

városrészben található utaké.  

 

A fejlesztési javaslatot tevők 20%-nál előtérbe került a rendezett környezett, tiszta 

település megteremésének gondolata.  

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 
adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

10.160.000,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
10.160.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

10.160.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 
elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Elkészültek az engedélyezési szintű tervdokumentációk. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2013. II. félévében fog 

megvalósulni. 
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Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A játszótér a Kölcsey Ferenc utcán kerül kialakításra. Jelen fejlesztés keretében, 

közterületek fejlesztéseként (városi funkció) játszótér létrehozása a cél. A fejlesztés 
szorosan kapcsolódik a projekt során megvalósítani kívánt további 

projektelemekhez, hiszen a Kölcsey Ferenc utcán kialakításra kerülő játszótér jelen 

városrész központi területén fog elhelyezkedni. Ezen fejlesztés tovább erősíti az 

érintett akcióterület pozitív megítélést, a városrész vonzóvá válását. Segíti a 

településrész élhetőbbé tételét, az aktív helyi társadalmi élet kibontakozását, erősíti 

a helyi hátrányos helyzetű lakosság társadalmi reintegrációját. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja 

A fejlesztés célja a városrész központi területeinek megteremtése, az épített 

környezet minőségének fejlesztése. A játszótér kialakítása a Kölcsey Ferenc utcán 

fog megvalósulni. A játszótér az akcióterületen élő nagyszámú gyermek lakosság, 

valamint a sporttelepre látogató kisebb korosztályok számára biztosít a szabadidő 

aktív eltöltésére lehetőséget. A projekttevékenység átfogó célja az akcióterület 
közösségi szerepkörének erősítése, a minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek 

megteremtése a helyi közösségben. A projekttevékenység segíti az akcióterület 

megítélésének javítását, népszerűvé tételét, látogatottságának növelést. 

Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

- Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen, db, 

1 

- Létrehozott közösségi hasznos nettó alapterület nagysága, m2, 838  

Tevékenység szakmai 

leírása  

Jelen fejlesztés a 1159/1 helyrajzi számú ingatlanon, a Kölcsey Ferenc utcában 

valósul meg, egy 838 m2 nagyságú területen. maga a fejlesztés kb. 838 m2 

nagyságú játszótér kialakítását jelenti. Jelen projekttevékenység keretében egy 

darab játszótér kerül kialakításra. Az érintett területen megvalósítására kerülő 

játszótér építése típustervek alapján valósul meg. A játszótér tervezése során a 

játszóteret használó gyermekek és szülők biztonságának megóvása igen fontos 

szempont számunkra. A játszótér ütéscsillapító burkolatokkal kerül ellátásra, 
valamint EU konform játékok kerülnek elhelyezésre. Az építés során alapvető 

szempont a gyermekek biztonságának szem előtt tartása. A fejlesztés hozzájárul a 

szociálisan hátrányos helyzetű lakóterületek elszigetelődésének 

megakadályozásához, a lakosság életszínvonalának emeléséhez. 

 

A Kölcsey Ferenc utcában elhelyezkedő játszótér területén jelenleg egy 838m2-es 

aszfaltozott telek található, a játszótér előtt térben aszfaltúttal határolt. Az eszközök 

túlnyomó többsége erre az aszfaltburkolatra kerül. 

 

 Az akcióterületen élő óvodás- és iskoláskorú gyermekek számára a település 

korszerű játszóteret tervez építeni fa játszótéri eszközcsalád telepítésével, a 
jelenlegi előírásoknak és szabványoknak megfelelően. A játszótér négyzet alakú, 

befogadó mérete 28m x 29m. A játszótér tényleges lehatárolását előre gyártott fém 

hálóból készült 3D táblás kerítésrendszer biztosítja, időtálló műanyag bevonattal, 

1,8 méter magasságban, beton alapba tett 60 x 40 mm méretű acél oszlopokkal, a 

bejáratnál egyszárnyú reteszelhető kiskapuval.  

 

A telepítendő játszótéri játékok kiválasztásánál szempont volt, hogy minden 

korosztályú gyermek megtalálja a számára megfelelő biztonságos játszóeszközt.  

  

Célcsoport bemutatása  

Elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága, főként a nagyszámú 

kisgyermekes családok, akik számára biztosított válik a szabadidő aktív 

eltöltésének lehetősége. 
 

Másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, hiszen az akcióterület minőségi 
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felújításával, lakóterületi felértékelődésével a város imidzse javul. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterület által meghatározott területen lakik a város lakosságának mintegy 

21,93%-a. A területen nem található sem közösségi funkciójú épület, nincs játszótér 

és nem működik közösségi szolgáltató sem. Az igényfelmérés során a lakosság 

által fejlesztendőnek ítélt tevékenységek között meghatározásra került a közösségi 

terek fejlesztésének, játszóterek kialakításának szükségessége. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

12.700.000,- Ft 

Elszámolható költségek 
nagysága (Ft) 

12.700.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

12.700.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 
összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Elkészültek az engedélyezési szintű tervdokumentációk. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2013. II. félévére 

prognosztizálható. 

 

Tevékenység neve 4. Petőfi tér felújítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Petőfi tér Házszám: - Helyrajzi szám: 1191 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A beavatkozással érintett terület 100%-ban önkormányzati tulajdon. 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Jelen fejlesztés keretében, közterületek fejlesztéseként (városi funkció) a Petőfi tér 

revitalizációja valósul meg. A fejlesztés alapvetően három főbb elemet tartalmaz: 

közpark bővítése, átépítése; utak átépítése; és autóbusz megállóhely kialakítása.  

 

A műszaki tervezés során alapvetően az a feladat valósul meg, hogy a fejlesztések 

eredményeként a tér közösségi funkciójának bővítése, a burkolatok felújítása, a 

buszmegállóhely kialakítása, gyalogos közlekedések megoldása jöjjön létre.  

 

A fejlesztés során a zöldfelület felújítása valósul meg cserjékkel, fákkal és 
térvilágítással, valamint megtörténik a padok cseréje, a meglévő tér térkővel 

történő felújítása, új beton szegélyek elhelyezésével, illetve kialakításra kerül egy 
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gyalogossétány is.  

 

Ezen tevékenység megvalósításával, azaz a településrész egyik központi 

területének fejlesztésével az akcióterületi lakosság és legfőképpen a szegregátum 

lakossága számára biztosít kikapcsolódásra alkalmas közösségi teret, mely 

tevékenység, a hozzá kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításával együttesen 

hozzájárul az akcióterületi lakosság város vérkeringésébe való bekapcsolásához.    

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja 

A fejlesztés célja a városrész központi területeinek megteremtése, az épített 

környezet minőségének fejlesztése. Jelen fejlesztés keretében a Petőfi tér 

rehabilitálásával, biztosítottá válik ezen akcióterületi rész élhetővé válása, valamint 

a város lakossága számára vonzó környezetet teremt, ezáltal biztosítva a városrész 
leszakadását okozó folyamatainak visszafordítását, a város más területein élő 

lakosság ezen városrészre történő vonzását. 

Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen, db, 1 

Tevékenység szakmai 

leírása  

Jelen fejlesztés a 1191 helyrajzi számú ingatlanon fog megvalósulni. 

 

Az önkormányzati tulajdonban lévő Petőfi tér fejlesztése során megvalósul a 

közpark bővítése és átépítése. A tervezett közpark új burkolattal és szegélyekkel 

lesz ellátva. A park jelenlegi külső határa körül, illetve annak dél-nyugati irányában 

gyalogos sétány kerül kialakításra. A gyalogos sétány több helyen kivezetésre 

kerül, illetve déli irányból színben és struktúrájában eltérően alakítandó ki, mivel 
ott az utas peron funkciót is ellátja. Ezen felül, az ún. „Tiszti Kaszinó” két oldalán 

járda kerül kiépítésre.  

 

A Petőfi teret körbevevő utak közül kettő kerül átépítésre. Az első szakasz 4,00 m-

es burkolatszélességgel kerül kialakításra 34,0 m hosszban, a második szakasz a tér 

utasperon felőli oldalán kerül kialakításra 76,0 m hosszban 5,50 m-es 

burkolatszélességgel. Jelenleg a Petőfi tér egész környéke szilárd burkolattal 

ellátott, azonban rendkívül rendezetlen, vízszintes és magassági korrekciójuk 

indokolt. 

 

A Petőfi tér dél-nyugati oldalán 3,50 m-es szélességben és 21,00 m tiszta hosszban 

egy autóbuszok beállására alkalmas megálló kerül kialakításra. A megállóhely 
peronja a tér szerves részét képezi, mivel ahhoz a kapcsolatot a tér járdarendszere 

biztosítja. A fejlesztés során megállóhely épületet át kell helyezni a tér, illetve a 

peron végéhez.  

 

Ezen fejlesztés megvalósítása biztosítja a helyi lakosság számára a szép, 

természetes környezetben lévő, központi, kedvelt közterület kialakítását. 

 

A biztonságos és akadálymentes közlekedés biztosított. 

Célcsoport bemutatása  

Az elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága. Ezen tevékenység 

megvalósításával, azaz a településrész egyik központi területének fejlesztésével az 

akcióterületi lakosság és legfőképpen a szegregátum lakossága számára biztosít 

kikapcsolódásra alkalmas közösségi teret. 
  

A másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, hiszen az integráció és szociális 
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kohézió szellemében mindenki számára „nyitva áll” majd a tér. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterület által meghatározott területen lakik a város lakosságának mintegy 

21,93%-a. A területen nem található sem közösségi funkciójú épület, nincs játszótér 

és nem működik közösségi szolgáltató sem, nincsenek pihenőterületek. Az 

igényfelmérés során a lakosság által fejlesztendőnek ítélt tevékenységek között 

meghatározásra került a közösségi terek fejlesztésének, zöldfelület képzésének, 

pihenőterek, parkok kialakításának szükségessége. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 
vonatkozóan (Ft) 

19.050.000,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
19.050.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

19.050.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 
(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Elkészültek az engedélyezési szintű tervdokumentációk. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra a tervek 

szerint 2013. II. félévében kerül sor.  

 

Tevékenység neve 5. Népkert felújítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Népkert Házszám: - Helyrajzi szám: 1179 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A beavatkozással érintett terület 100%-ban önkormányzati tulajdon. 
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Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Jelen fejlesztés keretében, közterületek fejlesztéseként (városi funkció) a Népkert 

felújítása valósul meg. A fejlesztés során megvalósul a zöldfelületek revitalizációja, 

cserjék, fák telepítésének köszönhetően, valamint a kerítés felújításával. Ezen 

tevékenység megvalósításával, azaz a településrész egyik központi területének 
fejlesztésével az akcióterületi lakosság és legfőképpen a szegregátum lakossága 

számára biztosít kikapcsolódásra alkalmas, szép, természetes környezetben lévő 

közösségi teret, mely tevékenység, a hozzá kapcsolódó soft tevékenységek 

megvalósításával együttesen hozzájárul az akcióterületi lakosság város 

vérkeringésébe való bekapcsolásához.    

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja 

A fejlesztés célja a városrész központi területeinek megteremtése, az épített 

környezet minőségének fejlesztése. Jelen fejlesztés keretében a Népkert 

rehabilitálásával, biztosítottá válik ezen akcióterületi rész élhetővé válása, valamint 

a város lakossága számára vonzó környezetet teremt, ezáltal biztosítva a városrész 

leszakadását okozó folyamatainak visszafordítását, a város más területein élő 

lakosság ezen városrészre történő vonzását. 

Megvalósulást mérő 

indikátor 
(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

- A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 
akcióterületen, db, 1 

Tevékenység szakmai 

leírása  

Jelen fejlesztés a 1179 helyrajzi számú ingatlanon fog megvalósulni.  

 

A Népkert önkormányzati tulajdonban van. 

 

Ezen fejlesztés megvalósítása biztosítja a helyi lakosság számára a természetközeli 

kikapcsolódás lehetőségeit.  

 

Célcsoport bemutatása  

Az elsődleges célcsoport az akcióterület teljes lakossága. Ezen tevékenység 

megvalósításával, azaz a településrész egyik központi területének fejlesztésével az 

akcióterületi lakosság és legfőképpen a szegregátum lakossága számára biztosít 

kikapcsolódásra alkalmas közösségi teret. 
  

A másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, hiszen az integráció és szociális 

kohézió szellemében mindenki számára „nyitva áll” majd a tér. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az akcióterület által meghatározott területen lakik a város lakosságának mintegy 

21,93%-a. A területen nem található sem közösségi funkciójú épület, nincs játszótér 

és nem működik közösségi szolgáltató sem, nincsenek pihenőterületek. Az 

igényfelmérés során a lakosság által fejlesztendőnek ítélt tevékenységek között 

meghatározásra került a közösségi terek fejlesztésének, zöldfelület képzésének, 

pihenőterek, parkok kialakításának szükségessége. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

17.000.000,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
17.000.000,- Ft 

Jelen pályázat keretében 
igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

17.000.000,- Ft 

Támogatás aránya az 100% 
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összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Elkészültek az engedélyezési szintű tervdokumentációk. 

Adminisztratív és eljárási 
kötelezettségek 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra a tervek 
szerint 2013. II. félévében kerül sor.  

 

3.4.1.3. Beruházásokhoz kapcsolódó kiegészítő kis léptékű 

(„soft”) tevékenységek: 

 

Az infrastrukturális beruházásokat a lakosság bevonását, illetve a projektelemek lakosság 

általi elfogadottságát célzó projektelemek kísérik, amelyeket az önkormányzat részben saját 

teljesítésben, részben pedig civil szervezetek bevonásával, közvetett támogatás keretében 

(civil programalapból finanszírozottan) kíván megvalósítani. 

 

Tevékenység neve 1. Az önkormányzat által megvalósítani kívánt soft tevékenységek 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 

Borsodnádasd Város Önkormányzata, MAGYISZ 

Tevékenység helyszíne Utca: - Házszám: - 
Helyrajzi szám:  

1031 

A tevékenység 
helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A megvalósítás szempontjából nem releváns, nem történik fizikai beavatkozás  

Illeszkedés a 

felhívásban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek 

megvalósításának célja, a helyi identitást, közösségformálást segítő programok 

megvalósítása az akcióterülten, az akcióterület lakossága számára. Ezen közvetett 

támogatás keretében megvalósításra kerülő programok az alábbiak szerint 

kapcsolódónak a projekt kertében megvalósításra kerülő önállóan támogatható 

tevékenységekhez: 

 

1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók: közösségi ház kialakításához, 

sportlétesítmények létrehozásához, területrehabilitációhoz kapcsolódó programok 

megvalósítása. 
2. Munkaerőpiaci beilleszkedés: közösségi ház kialakításához kapcsolódó programok 

megvalósítása. 

3. Bűnmegelőzést elősegítő programok: közösségi ház kialakításához, 

sportlétesítmények létrehozásához, területrehabilitációhoz kapcsolódó programok 
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megvalósítása. 

Tevékenység 

besorolása funkció 

szerint 

Kiegészítő (soft) elemek 

ERFA vagy ESZA 

típusú tevékenység 
ESZA 

Tevékenység célja 

A soft programelemek, fejlesztési célokhoz való kötődése biztosított. Cél a helyi 

identitást, közösségformálást erősítő programok megvalósítása az akcióterület 

lakossága számára, az akcióterületen megvalósulva. Ezen projekt megvalósításában 

konzorciumi partnerként a MAGYISZ is bevonásra kerül, mely a sport célú soft 

tevékenységek megvalósításában fog kiemelkedő szerepet betölteni. Az egyesület 

segíti az érintett célcsoport felkutatását, az igényeiknek és elvárásaiknak megfelelő 

rendezvények, programok kialakításában pedig részt vesz. Jelen tevékenység célja, 

hogy a beruházási elemeket kiegészítve olyan rendezvények, programok kerüljenek 
kialakításra, melyek együttesen szinergikus hatásként pozitív irányba mozdítja el 

egyrészt a városrész megítélést, másrészt pedig segíti az akcióterületi hátrányos 

helyzetű lakosság társadalmi integrációját, kohézióját, közösségformálását. 

Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

Helyi társadalmi akciókban részt vevők száma, fő, 450 

Tevékenység szakmai 

leírása  

Programalapon kívüli soft tevékenységek keretében megvalósításra kerülő 

tevékenységek: 

 

1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók: Az új közösségi házban és a 

sportlétesítményekben közösséget erősítő kiállítások, rendezvények kerülnek 

megrendezésre. 
- kiállítás 

- rendezvények 

 

2. Munkaerőpiaci beilleszkedés: Sarkalatos pont az akcióterületen élők számára a 

foglalkoztatási helyzet javítása, ennek érdekében komplex programok kerülnek 

kialakításra az érintettek számára, fontos a reintegráció. 

- tananyagfejlesztés 

- képzések óradíjai 

 

3. Bűnmegelőzést elősegítő programok: Iskolában, valamint iskolai tanórákon kívüli 

előadások, sportrendezvények kerülnek szervezésre (drámatagozat, ifjúsági klub), 

hiszen ezen tevékenységek mindegyike meghatározó a bűnmegelőzésben. Ezen 
tevékenységek megvalósításba, tervezésébe, kivitelezésébe bevonásra kerülnek a helyi 

rendőrség tagjai is, mint szakmai segítők, partnerek. 

- tartalomfejlesztés 

- előadói óradíjak 

- stratégia és cselekvési terv kidolgozása 

Célcsoport bemutatása  

Elsődleges célcsoport az akcióterületi, illetve a település hátrányos helyzetű lakossága, 

akiket a tervezett programok képesítéshez (aktív korúak), illetve hasznos szabadidős 

programokhoz (fiatalok) segítenek. 

 

Másodlagos célcsoport a teljes városi lakosság, hiszen az integráció jegyében 

valamennyi az akcióterületre szervezett program elérhető lesz a teljes lakosság 

számára igény szerint. 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az akcióterületi lakosság körében magas az alacsony képzettségűek aránya: 32,9% az 
aktív korú népességnek rendelkezett legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel 2001-

ben, illetve a gazdasági aktivitás is alacsony volt (az alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya meghaladta a 61,5%-ot, a 

gazdaságilag nem aktív népességé pedig a 69,2%-ot az akcióterület lakosságán belül). 
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A tervezett programok tehát az akcióterület legégetőbb problémáira kíván választ adni. 

A programot indokolja, hogy ez által megelőzhető az alacsony társadalmi státusz 

újratermelődése. A bűnmegelőzési programok támogatják helyi közbiztonság javítását, 

a bűnelkövetések számának csökkenését. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

18.500.000,- Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
18.500.000,- Ft 

Jelen pályázat 

keretében igényelt 

támogatás nagysága 

(Ft) 

18.500.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 
költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) 

(%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható 

költségből (Saját 

forrás összege/összes 

elszámolható költség) 

(%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 
megnevezése 

- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

Kizárólag nyertes pályázat esetében merülnek fel ezen feladatok, azaz a kapcsolódó 

adminisztrációs kötelezettségek. 

Adminisztratív és 

eljárási kötelezettségek 

Kizárólag nyertes pályázat esetében merülnek fel ezen feladatok, azaz a kapcsolódó 

adminisztrációs kötelezettségek. 

 

 

Tevékenység neve 2. Civil programalapból támogatott soft elemek 

Tevékenység 

gazdájának 

megnevezése 

Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: - Házszám: - Helyrajzi szám: 1031 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

A megvalósítás szempontjából nem releváns, nem történik fizikai beavatkozás. 

Illeszkedés a 

felhívásban 
meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek 

megvalósításának célja, a helyi identitást, közösségformálást segítő programok 

megvalósítása az akcióterülten, az akcióterület lakossága számára. Ezen közvetett 

támogatás keretében megvalósításra kerülő programok az alábbiak szerint 
kapcsolódónak a projekt kertében megvalósításra kerülő önállóan támogatható 

tevékenységekhez: 

 

1. Közösségfejlesztést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások: kézműves 

tanfolyam, játszóház, fiatal alkotók ösztöndíja, játszótér létesítéséhez kapcsolódó 
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tevékenységek. 

2. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló 

akciók: útépítéshez, területrehabilitációhoz, közösségi házhoz kapcsolódó 

tevékenységek. 

3. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (parkosítás, játszótér) kapcsolódó 

helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása: közösségi házhoz, játszótérhez, 

területrehabilitációhoz kapcsolódó tevékenységek. 

4. Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése.  

Tevékenység 

besorolása funkció 

szerint 

Kiegészítő (soft) elemek 

ERFA vagy ESZA 

típusú tevékenység 
ESZA 

Tevékenység célja 

Cél, hogy a szociális célú városrehabilitáció társadalmi kohéziót erősítő elemei, a soft 
projektelemek a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg. Ezen soft tevékenységek 

végigkísérik a megvalósítási időszakot és szorosan kapcsolódnak a projekt keretében 

megvalósítani kívánt projektelemekhez, melyek együttes, szinergikus hatás jelentős 

szereppel bír a célcsoport életminőségének javításában, a lakosság leszakadását okozó 

folyamatok megállításában. Cél olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, 

amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan 

lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni. Cél olyan térítésmentes, a helyi 

közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok megvalósítása, amelyek 

erősítik a helyi társadalom kohézióját. 

Megvalósulást mérő 

indikátor 

(megnevezés, 
mértékegység, 

célérték) 

Helyi társadalmi akciókban részt vevők száma, fő, 450 

Tevékenység szakmai 

leírása  

Programalap keretében megvalósításra kerülő tevékenységek: 

 

1. Közösségfejlesztést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások 

tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi 

kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális és sportrendezvények, 

kiállítások, civil programok megvalósítása):  

- kézműves tanfolyamok 

- játszóház létesítése 

- fiatal alkotók művészeti ösztöndíja 

- sport tehetségkutató és ösztöndíj 

 
2. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló 

akciók: A környezettudatosság jövőnk záloga, a létrehozott új létesítmények, az új 

környezet megóvása fontos tényező. 

- környezettel kapcsolatos aszfalt rajzverseny 

 

3. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (parkosítás, játszótér) kapcsolódó 

helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása: 

- környezetjavító akciók (facsemete, szemétszedés, parlagfű) versennyel összekötve 

- gyermekvetélkedők  

Célcsoport bemutatása  

Elsődleges célcsoport az akcióterület lakossága. 

 

Másodlagos célcsoport a város teljes lakossága, akik számára a szabadidő hasznos 
elöltését szolgáló, illetve közösségteremtő, helyi identitást erősítő és 

környezettudatossági akciók egyaránt szervezésre megkerülnek. 

Tevékenység iránti 

igény bemutatása, 

indokoltsága 

A településen a helyi öntudat mellett erős a roma lakosság körében a roma öntudat, 

ugyanakkor a helyi cigányság története, kultúrája korábban nem került bemutatásra a 

településen, így az ezt célzó kezdeményezések hiánypótlóak. 
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A sportinfrastruktúra fejlesztése és az akcióterületen hozz fűződő, megrendezésre 

kerülő akciók szükségességét az teszi indokolttá, hogy a közösségépítés céljának 

eléréséhez szükséges a megfelelő keretek, lehetőségek megteremtése, ahol a lakosság 

összejön, beszélget. E mellett szükségesek az olyan programok, ahol az ifjúság 

felügyelet mellett képes levezetni „felesleges energiáit”. 

 

Fontos a környezettudatosság erősítése is a településen a rendezett településkép 

érdekében. 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

18.500.000,- Ft 

Elszámolható 

költségek nagysága 
(Ft) 

18.500.000,- Ft 

Jelen pályázat 

keretében igényelt 

támogatás nagysága 

(Ft) 

18.500.000,- Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) 

(%) 

100% 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
0,- Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 
elszámolható 

költségből (Saját 

forrás összege/összes 

elszámolható költség) 

(%) 

0% 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 

Kizárólag nyertes pályázat esetében merülnek fel ezen feladatok, azaz a kapcsolódó 

adminisztrációs kötelezettségek. 

Adminisztratív és 

eljárási kötelezettségek 

Kizárólag nyertes pályázat esetében merülnek fel ezen feladatok, azaz a kapcsolódó 

adminisztrációs kötelezettségek. 

 

3.4.2. Szinergia vizsgálat: 

 

A szinergiavizsgálat célja, hogy a jelen városrehabilitációs projekt részét képező 

projektelemek tekintetében, illetve a megelőző városrehabilitációs tevékenységekre és a 

kapcsolódó beruházásokra egyaránt kiterjesztve a vizsgálatot, bemutatásra kerüljön egyrészt 

az egyes projektelemek hatása egymásra, másrészt pedig a megvalósításra kerülő 

projektelemek közötti pozitív kapcsolat. 

 

A funkcionális összefüggések lényege, hogy minden projektelem az akcióterület városi 

átlaghoz történő felzárkóztatását célozza. Az akcióterületen tervezett tevékenységek fő célja, 

hogy egy élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb és egészségesebb lakókörnyezetben 
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éljenek a helyi lakosok, és a szabadidőt aktívan, tartalmasan tölthessék el olyan közösségi 

terekben, amelyek biztosítják számukra a helyi közösségi összetartozást is. Az infrastruktúra 

ezen célú fejlesztéseit kiegészítik a helyi társadalom kohézióját erősítő rendezvények, 

események és a foglalkoztatási projektelemek, melyek jelentősége túlmutat a projekt 

végrehajtásának idején: ezek a „soft” projektelemek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 

beavatkozásokkal érintett lakosok magukénak érezzék és a későbbiekben önmaguk is 

fenntartsák, karbantartsák, sőt, továbbfejlesszék a projekt eredményeit. A „soft” elemek az 

építési beruházások által létrehozott terekben, illetve közterületeken valósulnak meg, elsőként 

a projekt keretében, hagyományteremtő jelleggel. 

 

A fejlesztések vonzóbb arculattal ruházzák fel a ma rendezetlen benyomást keltő 

akcióterületet, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy Borsodnádasd – sikeres gazdaságfejlesztési 

tevékenységeire alapozva - egységes, vonzó településképet és jól működő települési 

funkciókat alakítson ki minden polgára számára, egy élhetőbb, minőségi környezet 

megteremtése révén. Jelen szociális városrehabilitációs projekt Borsodnádasd déli részén 

található Lemezgyári telepen valósul meg, melynek elsődleges célja ezen településrész 

vonzóbbá tétele a polgárok – és egyben a gazdasági élet szereplői –  számára. Az 

akcióterületen tervezett fejlesztések társadalmi jellegű beavatkozások, ugyanakkor az épített 

környezet modernizálását is megcélozzák, melyek hatása egységesen járul hozzá a 

rendezettebb, vonzóbb és élhetőbb város jövőbeli képéhez. Az akcióterület fejlesztése 

egyértelmű várospolitikai üzenetet hordoz: a település számára fontos a társadalmi kohézió és 

szolidaritás erősítése, így a város leszakadás által veszélyeztetett polgárai is kell, hogy 

részesüljenek a fejlesztések hasznából, a város társadalmi szempontból is fenntartható 

fejlődése érdekében. 

 

A projekt fenti céljának eléréshez a városrész „funkcióbővítő” rehabilitációja, valamint három 

városfejlesztési projekt (óvoda kialakítása, a Művelődési Ház egy részének közösségi térré 

történő alakítása, a teniszpálya felújítása)is megvalósításra kerül. Ezen területek 

fejlesztéseihez kapcsolódva jelen „szociális rehabilitációs” projekt azon területeken is 

érzékelhetővé teszi a fejlődést, melyeket a beavatkozások nélkül a fizikai leromlás és 

társadalmi szegregáció veszélye fenyeget. 

 

Az IVS-hoz illeszkedően mind a „funkcióbővítő”, mind jelen „szociális rehabilitációs” 

projektben jelentős hangsúlyt kap a helyi identitástudat erősítése, melynek egyértelmű célja, 

hogy a fejlődés fizikai eredményeinek pozitív hatását felerősítve erősítse a település 

közösségéhez való tartozás büszkeségét, örömét, ezzel segítse a megkezdett városfejlesztési 

tevékenységek folytatását, továbbvitelét.  

 

A fizikai beavatkozásokat a munkaerőpiaci reintegrációt segítő képzési projektelemek is 

kiegészítik. 

 

A projektelemek térbeli összefüggései: 
 
Mindegyik projektelem a hagyományos értelemben vett akcióterületen kerül megvalósításra, 

egymáshoz térben is közel helyezkednek el. 

 

Az egyes beruházási projektelemek fő kapcsolódási pontjai az alábbiakban kerültek 

összefoglalásra. 
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A „soft” projektek, lévén azok mindegyike az újonnan létrehozott terekben valósul meg 

(óvoda, Művelődési Ház, teniszpálya) és kapcsolódnak az új terek létrehozásának általános 

céljához (a lakosság helyi elköteleződésének erősítése és társadalmi inklúziójának 

elősegítése), felerősítik ezen beruházások, fejlesztési elemek hatásait, ezáltal biztosítva az 

akcióterületi lakosság széles körben való elérését, bevonását a projektbe. 

 

A Művelődési Házban – melyben közösségi tér kerül kialakításra – az akcióterület központi 

részén helyezkedik el, a Petőfi téren (mely szintén fejlesztésre kerül), a Népkert és a 

teniszpálya tőszomszédságában, melyek az épület mögött találhatóak, valamint közel esik a 

kialakítandó óvodához és a játszótérhez is. A Művelődési Ház centrális elhelyezkedésének 

köszönhetően biztosítja, hogy az akcióterületen megteremtődjenek a helyi társadalmi szövet 

központi egységei, mely fontos közösségi találkozóhelyként funkcionál az itt élő akcióterületi, 

a város egész lakossága számára. A projekttevékenységek egyike a Petőfi tér felújítása is, 

mely zöldfelület revitalizációjával nyugodt környezetet teremt a helyiek számára. A 

fejlesztésekhez kapcsolódó soft tevékenységek megvalósításával egyrészt biztosítottá válik, 

hogy a helyi akcióterületi lakosság, valamint a város lakossága különböző akciók keretében 

megismerje a kialakításra került létesítményeket, másrészt pedig olyan szervezetek kerülnek 

támogatásra, melyek más forrásból nem, vagy csak nagyon nehezen juthatnak támogatáshoz, 

társadalmi, közösségi aktív tevékenységeik megvalósítása érdekében.     

 

Ezen projektelemek egymásra pozitív hatást gyakorolnak, célcsoportjaik korosztály szerint 

különböznek ugyan, azonban elsődleges cél azonban, hogy a szociális célú akcióterületként 

megjelölésre került lakosság minél nagyobb hányada részesüljön a projektelemek 

megvalósításának pozitív hasznából. A projektelemek közelsége biztosítja, hogy a különböző 

korosztályok egymással szoros érintkezésben kapcsolódjanak ki, éljék közösségi életüket, 

ezáltal egymástól tanulva és egymást támogatva újuljon meg a helyi társadalom, valósuljon 

meg társadalmi reintegráció, melyet a különböző célzott soft elemek is támogatnak. A 

Művelődési Házban kialakított közösségi térben, az óvoda épületében, valamint a 

sportlétesítményekhez – jelen projekt kapcsán a teniszpálya – kapcsolódóan szervezett 

rendezvények biztosítják az akcióterületi lakosság bevonását a helyi társadalmi életbe. Mivel 

az akcióterületen is működik a polgárőrség, így a jövőben is a bűnelkövetések számának 

csökkentése, a helyi közbiztonság javulása, valamint a projektelemek védelmének biztosítása 

lesz a cél. A fejlesztés eredményeként megvalósuló új utak építésével, egyrészt biztosítottá 

válik a fejlesztések akcióterületen élők számára való minél jobb elérése, másrészt pedig a 

városközpont és az akcióterület kapcsolata is javul, könnyebbé válik a megközelíthetőség, 

emellett pedig az utcakép is szépül, a porutak megszűnnek, az utca vizesedése is megoldottá 

válik. 

 

Ezen elemek együttes hatására, ezen városrész vonzóbbá válik a város más területein lakók 

számára, az utcakép szépül, az épített környezet minőségi változáson megy keresztül, az 

életkörülmények, a hátrányos helyzetű lakosság helyzete javul, a társadalmi reintegráció 

megvalósul, erősödik a város egészének társadalmi kohéziója. 
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3.4.3. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható 

üzemeltetés érdekében: 

3.4.3.1. Konzorciumi partner bevonása: 

 

A konzorciumi partner részvételének bemutatása: 
 

Partner neve 
Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-

Bihar Megyei Szervezete (MAGYISZ) 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 529 – Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.) 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
18.500.000,- Ft 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
18.500.000,- Ft 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

A Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-Bihar 

Megyei Szervezete az infrastrukturális beruházásokhoz 

kapcsolódó programalapon kívüli soft elemek 
megvalósításában nyújt segítséget a konzorciumvezető 

számára. Az Egyesület részt vesz az érintett célcsoportok 

felkutatásában, széles körű elérésében, valamint részt vesz a 

soft tevékenységek végrehajtásában, a különböző programok 

kidolgozásában, rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában. 

Partner szerepe a végrehajtásban: 
Végrehajtó, koordináló feladatokat tölt be a projekt 

megvalósítás során a soft elemek tekintetében.  

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Mivel jellemzően rendezvények, csoportos foglalkozások, 

illetve képzési programok kerülnek megvalósításra, ezért 

nincsen fenntartási kötelezettség. 

 

Feladatmegosztás a konzorciumi partnerek között: 
 

Borsodnádasd Város Önkormányzata, mint projektgazda és a Magyar Gyermek és 

Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, mint konzorciumi partner között a 

projektfejlesztés és megvalósítás időszakában az alábbi módon kerülnek megosztásra - 

projektelemenként – az egyes feladatok. 

 

Előkészítés: 
 

 Valamennyi projektelem előkészítését az a partner végzi, amelyik a 

megvalósításban felelősként került megjelölésre. A projektelem felelőse készíti el a 

kapcsolódó dokumentációt is: 
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Projektelem Felelős 

Óvoda kialakítása Önkormányzat 

Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása Önkormányzat 

Petőfi tér felújítása Önkormányzat 

Népkert felújítása Önkormányzat 

Teniszpálya felújítása Önkormányzat 

Utak építése, felújítása Önkormányzat 

Programalapon kívüli „soft elemek” -ESZA Magyar Gyermek és 

Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-

Bihar Megyei Szervezete és 

Önkormányzat 

Programalap (Civil szervezetek) Önkormányzat 

Nyilvánosság biztosítása Önkormányzat 

Projektmenedzsment Önkormányzat 

 

 Az előkészítés során mindkét partner részt vesz az összes projektelem 

kialakításának folyamatában: a partnerek kötelezően kétoldalú részvételével 

rendszeres szakmai egyeztetésekre, írásbeli és szóbeli megbeszélésekre kerül sor, 

melynek gyakorisága és konkrét időpontjai a fejlesztési időszak adta feladatok és 

felmerülő problémák függvényében alakul ki (elsődlegesen kéthetente).  

 A szakmai tevékenységek irányítását projektelemenként az adott projektelem 

felelőse végzi és készíti el a kapcsolódó dokumentációkat is. Ennek megfelelően a 

Támogatói Csoport munkájában mindkét partner aktívan és rendszeresen részt vesz. 

A konzorciumi partner felelős a Támogatói Csoportban a szakmai munka 

koordinálásáért, a projektgazda felelős a csoport külső-belső kommunikációjának 

biztosításáért.  

 Az Önkormányzat felelős az előkészítés során a projekttel kapcsolatos a külső 

kommunikáció (benne a Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás) és a belső 

kommunikáció koordinálásáért, biztosításáért és annak adminisztrációjáért egyaránt. 

 Az Önkormányzat választja ki és szerzi be a projekt előkészítéséhez szükséges 

valamennyi külső szakmai szolgáltatást (értékbecslés, jogi tanácsadás, tervezések, 

szakmai tanácsadás). 

 Az Önkormányzat választja ki a közbeszerzési szakértőt, szakértőket, akik egyrészt 

a megvalósításhoz kapcsolódóan, lefolytatják a közbeszerzési eljárásokat, illetve 

felelősek a projekt során beszerzett valamennyi szolgáltatás és eszköz 

beszerzésének szabályszerűségéért.   

 Fontos, hogy a projekt valamennyi elemét érintő információval és kapcsolódó 

dokumentumokkal a Projektgazda rendelkezzen, számára azok a partnerek által 

megküldésre kerüljenek. A Projektgazda végzi az előkészítés teljes folyamatában a 

projektdokumentáció tárolását, rendszerezését és biztosítja a partnerek számára azok 

hozzáférhetőségét. 

 

Megvalósítás:  
 

 A megvalósítás folyamatának irányítása a projektmenedzsmentet biztosító 

Önkormányzat feladata és felelőssége. 

 A megvalósítást végző szolgáltatók (kivitelezők és szakmai tanácsadók, mint 

műszaki ellenőr, könyvvizsgáló) kiválasztását a projektgazda Önkormányzat végzi 
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el. A kiválasztásra kerülő szolgáltatókkal a projektmenedzsmentnek együtt kell 

dolgoznia a megvalósítás során. 

 Az Önkormányzat végzi a projekt nyilvánosságának biztosításához kapcsolódó 

feladatokat a megvalósítás során. A lakosság sikeres elérése érdekében a városi 

médiumok (város önkormányzata által működtetett internetes portál, városi folyóirat 

stb.) és a közösségi terek használatát érintően a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi 

Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Szervezete segíti az Önkormányzat munkáját, és 

ennek érdekében megosztja a rendelkezésére álló információkat, rendelkezésére 

bocsátja a kommunikációs csatornáit és közösségi tereit.  

 A soft tevékenységek körében a Programlapon kívüli soft tevékenységek 

kezelésének egy része a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-Bihar 

Megyei Szervezete feladata. 

 A soft tevékenységek körében az Önkormányzat ESZA jellegű tevékenységeit a 

projektgazda operatív szerve szervezi és irányítja.  

 A soft programok megvalósításának során a konzorciumi partnerek szorosan 

együttműködnek, hiszen valamennyi soft program megvalósítására az 

akcióterületen, a helyi lakosság bevonásával kerül sor. 

 A megvalósítás során a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-Bihar 

Megyei Szervezete legalább havi rendszerességgel beszámol az Önkormányzatnak a 

megvalósítás állásáról, szakmai és pénzügyi előrehaladásáról, a felmerülő 

problémákról és a kezelés lehetőségeiről. A megbeszélésekbe alkalmanként a 

megvalósításban résztvevő szolgáltatók és külső szakemberek is bevonásra kerülnek 

– a konzorciumi partnerek közös megállapodása szerint. 

 A projekt megvalósítási dokumentumait az a konzorcium fél állítja elő és őrzi a 

megvalósítás során, amely felelős volt a kapcsolódó tevékenység elvégzéséért. 

 A projekt lezárása után (a záró pénzügyi elszámolás elfogadását követően) a 

Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

hiánytalanul átadja a projekt megvalósításához kapcsolódó és megőrzendő 

valamennyi dokumentumot a projektgazda Önkormányzat számára.  

 A projekt lezárása után a projekt valamennyi dokumentumát a projektgazda 

Önkormányzat tárolja és őrzi a fenntartási időszak végéig, illetve azt követően is. 

 

Fenntartási időszak: 
 

 Az Önkormányzat a projekt megvalósítását, lezárását követő időszakban (ún. 

fenntartási időszak) bevonja a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség 

Hajdú-Bihar Megyei Szervezetet a projekt fenntartási időszak során ellátandó 

tevékenységek elvégzésébe, a projektfenntartás koordinációjának ellátásába. 

 A projekt fenntartási időszakában a fejlesztés eredményeinek nyomon követése és a 

kapcsolódó fenntartási jelentés elkészítése, KSZ felé való továbbítása az 

Önkormányzat feladata. A fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátásához a 

Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

szükség szerint szakmai segítséget nyújt. 

 A fenntartási időszakban a KSZ-tel való kapcsolattartást az Önkormányzat végzi, 

melybe szükség esetén (pl. helyszíni szemle) a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi 

Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Szervezetet is bevonja. 
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3.4.3.2. Egyéb bevonandó partnerek: 

 
Partner neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna 

A partner gazdálkodási/jogi formája: orvos 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződést aláírta)? 

nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
- 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Előkészítési tevékenység. Támogatói Csoportban való 

részvétel. 

Partner szerepe a tervezésben: 

Adatokat szolgáltatott a tervezett fejlesztések kapcsán várható 

működtetési költségek kalkulálásához, illetve a 

munkatársainak helyi tapasztalatait, ismereteit felhasználtuk a 

helyzetelemzés készítésékor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításában nincs szerepe a partnernek. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A többfunkciós közösségi házban kap majd helyet a polgárőr 

iroda, feladata a projektelemek védelme, a közbiztonság 

javítása. 

 
Partner neve: Magyar János  

A partner gazdálkodási/jogi formája: 
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ (Nagy 

Anett – intézményvezető) 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
- 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Előkészítési tevékenység. Támogatói Csoportban való 

részvétel. 

Partner szerepe a tervezésben: 

Adatokat szolgáltatott a tervezett fejlesztések kapcsán várható 

működtetési költségek kalkulálásához, illetve a 

munkatársainak helyi tapasztalatait, ismereteit felhasználtuk a 

helyzetelemzés készítésékor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításában nincs szerepe a partnernek. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A többfunkciós közösségi házban kap majd helyet a polgárőr 
iroda, feladata a projektelemek védelme, a közbiztonság 

javítása. 
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Partner neve: Horváth Vilmos 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
- 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Előkészítési tevékenység. Támogatói Csoportban való 

részvétel. 

Partner szerepe a tervezésben: 

Adatokat szolgáltatott a tervezett fejlesztések kapcsán várható 

működtetési költségek kalkulálásához, illetve a 

munkatársainak helyi tapasztalatait, ismereteit felhasználtuk a 

helyzetelemzés készítésékor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításában nincs szerepe a partnernek. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A többfunkciós közösségi házban kap majd helyet a polgárőr 

iroda, feladata a projektelemek védelme, a közbiztonság 

javítása. 

 
Partner neve: Hamkóné Juhász Alida 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Borsodnádasdi ÁMK – Közösségi Ház és Könyvtár 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
- 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Előkészítési tevékenység. Támogatói Csoportban való 

részvétel. 

Partner szerepe a tervezésben: 

Adatokat szolgáltatott a tervezett fejlesztések kapcsán várható 

működtetési költségek kalkulálásához, illetve a 

munkatársainak helyi tapasztalatait, ismereteit felhasználtuk a 
helyzetelemzés készítésékor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításában nincs szerepe a partnernek. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A többfunkciós közösségi házban kap majd helyet a polgárőr 

iroda, feladata a projektelemek védelme, a közbiztonság 

javítása. 
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Partner neve: Mizseiné Bóta Tünde 

A partner gazdálkodási/jogi formája: magánszemély 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
- 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Előkészítési tevékenység. Támogatói Csoportban való 

részvétel. 

Partner szerepe a tervezésben: 

Adatokat szolgáltatott a tervezett fejlesztések kapcsán várható 
működtetési költségek kalkulálásához, illetve a 

munkatársainak helyi tapasztalatait, ismereteit felhasználtuk a 

helyzetelemzés készítésékor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításában nincs szerepe a partnernek. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A többfunkciós közösségi házban kap majd helyet a polgárőr 

iroda, feladata a projektelemek védelme, a közbiztonság 

javítása. 

 
Partner neve: Sípos Sarolta 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Borsodnádasdi ÁMK - intézményvezető 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződést aláírta)? 

nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
- 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Előkészítési tevékenység. Támogatói Csoportban való 

részvétel. 

Partner szerepe a tervezésben: 

Adatokat szolgáltatott a tervezett fejlesztések kapcsán várható 

működtetési költségek kalkulálásához, illetve a 

munkatársainak helyi tapasztalatait, ismereteit felhasználtuk a 

helyzetelemzés készítésékor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításában nincs szerepe a partnernek. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A többfunkciós közösségi házban kap majd helyet a polgárőr 

iroda, feladata a projektelemek védelme, a közbiztonság 

javítása. 
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Partner neve: Érsek Henrietta  

A partner gazdálkodási/jogi formája: szociális hatósági ügyintéző 

A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
- 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
nem 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
- 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege 

(Ft) 
- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Előkészítési tevékenység. Támogatói Csoportban való 

részvétel. 

Partner szerepe a tervezésben: 

Adatokat szolgáltatott a tervezett fejlesztések kapcsán várható 
működtetési költségek kalkulálásához, illetve a 

munkatársainak helyi tapasztalatait, ismereteit felhasználtuk a 

helyzetelemzés készítésékor. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításában nincs szerepe a partnernek. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A többfunkciós közösségi házban kap majd helyet a polgárőr 

iroda, feladata a projektelemek védelme, a közbiztonság 

javítása. 

 

3.4.4. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó 

feladatok: 

 

Terület-előkészítési feladatok: 
 

Az akcióterületen sem kármentesítési, sem azbesztmentesítési feladatok nem állnak fenn. 

 

Az akcióterületen belüli közlekedési-, és közműhálózat 

felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok: 

 
A Kölcsey utca, a Táncsics utca és a Barátság utca kiépítésével kapcsolatos feladat a tervek 

előkészítése. Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell 

a terhelésnek kitett földmű felületén. Az utak rendeltetése belterület lakóút, az út forgalmi 

rendje nem változik, továbbra is kétirányú lesz. A végleges forgalmi rend kialakításához 

szükséges tervezett jelzőtáblák és burkolatjel festések elhelyezése. 

 

Borsodnádasd 2005 decemberétől új hálózattal és 100%-os kiépítettséggel büszkélkedhet. Az 

ivóvízhálózat teljes hossza 27 km. A szennyvízelvezetés és a csatornaelvezetés nem 

megoldott, korszerűsítésre szorul.  

 

Megtörtént az előkészítés során az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, 

illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározása: tételesen meghatározza az 

útépítési és közműépítési feladatokat (m2-ben, fm-ben) úgy, hogy felhasználásával a 

költségek kalkulálhatók, az ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. 
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A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok: 
 

A Petőfi tér felújítása, a térben mögötte elhelyezkedő Népkert és teniszpálya fejlesztése során 

a beépítések megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett földmű 

felületén, a területen a víz-, illetve csapadékvíz elvezetést biztosítani kell. Mivel a beruházás 

közműveket is érint, ezért a beruházás megkezdése előtt a földalatti vezetékeket 

kutatóárokkal, szakfelügyelet mellett fel kell tárni. 

 

A kármentesítés tevékenységei: 
 

A projekt nem tartalmaz ilyen tevékenységet. 

 

Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények 

(szuperstruktúrák) rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok: 
 

A fejlesztés során közösségi szolgáltatásokat ellátó intézményként megvalósul a Művelődési 

Ház egy részének közösségi térré alakítása, a Népkertben lévő teniszpálya és annak 

környezetének rehabilitációja, valamint az óvoda épületének kialakítása kerülő is közösségi 

célokat szolgálnak. A fejlesztéssel érintett területeket rendezni kell, mivel jelentős 

magasságbeli különbségek találhatóak a területen. A munkálatok megkezdése előtt a 

teherbírást ellenőrizni szükséges. A kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési 

eljárás lefolytatása az önkormányzat feladata. 

 

Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja: 
 

A projekt nem tartalmaz ilyen tevékenységet. 

 

Építési, telekalakítási feladatok: 
 

A projekt nem tartalmaz ilyen tevékenységet. 

 

Akadálymentesítés a 253/1997. kormányrendelet szerint: 
 

A projekt során épített létesítmények mindegyike akadálymentes kivitelben készül.  

 

Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett 

középületek vonatkozásában: 
 

Jelen projekt esetében nem releváns. 

 

Energiahatékonyság korszerűsítés az akcióterületen fejlesztéssel 

érintett középületek vonatkozásában: 
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Jelen projekt esetében nem releváns, mivel épületek felújítása nem valósul meg, új épületek 

építésére azonban sor kerül, melyek kialakítása során az alapvető energiahatékonysági 

tevékenységek megvalósításra kerültek. 

 

3.5. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a 

közszféra fejlesztései nyomán 

 
Projekt neve Kiskereskedelmi és szolgáltató egység bővítése 

Projekt rövid leírása  Az akcióterületen található kiskereskedelmi üzlet külső 

homlokzatának felújítása és az eladótér bővítését, illetve 

ahhoz kapcsolódóan a belső terek festését tervezi a 

tulajdonos. 

Projekt helyszíne  3671 Borsodnádasd, Petőfi tér 3.  

Projektgazda Élelmiszer Vegyeskereskedés 

Előkészítettség folyamatban 

Megvalósítás lehetséges kezdete  2014 

Megvalósítás lehetséges vége  2014 

 

3.6. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a 

közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az 

akcióterületen 

 

Tervezett és lehetséges projektek 

 

Projekt neve Szennyvízcsatorna kiépítése 

Projekt rövid leírása  A hiányzó szennyvízcsatorna hálózat kiépítése pályázati 

forrásból  

Forrás Pályázati forrás 

Projekt helyszíne  Borsodnádasd 

Projektgazda Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Előkészítettség  Előkészítése folyamatban 

Tervezett összköltség  15MFt 

Megvalósítás lehetséges kezdete 

és vége  
2016-tól 

 

Projekt neve Közterület-rendezés 

Projekt rövid leírása  Közterületek rendezése, a Petőfi tér és a Népkert 

revitalizációjának II. üteme 

Forrás Pályázati forrás 

Projekt helyszíne  Borsodnádasd 

Projektgazda Borsodnádasd Város Önkormányzata 
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Előkészítettség  Előkészítése folyamatban 

Tervezett összköltség  10MFt 

Megvalósítás lehetséges kezdete 

és vége  
2016-tól 

 

Projekt neve Térfigyelő kamerák elhelyezése 

Projekt rövid leírása  Térfigyelő kamerák elhelyezése 

Forrás Pályázati forrás 

Projekt helyszíne  Borsodnádasd 

Projektgazda Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Előkészítettség  Előkészítése folyamatban 

Tervezett összköltség  30MFt 

Megvalósítás lehetséges kezdete 

és vége  
2016-tól 

 

Projekt neve További sportlétesítmények építése 

Projekt rövid leírása  Igényfelmérését követően további sportlétesítmények 

építése, a sportinfrastruktúra fejlesztése 

Forrás Pályázati forrás 

Projekt helyszíne  Borsodnádasd 

Projektgazda Borsodnádasd Város Önkormányzata 

Előkészítettség  Előkészítése folyamatban 

Tervezett összköltség  30MFt 

Megvalósítás lehetséges kezdete 

és vége  
2016-tól 

 

3.7. A tervezett fejlesztések várható hatásai 

 

3.7.1. Társadalmi-gazdasági hatások: 

 

A fejlesztési beavatkozások eredményeként az akcióterületen a tervezett projektek 

megvalósulása révén élhető, egészségesebb, vonzó lakókörnyezet, utcakép jön létre az 

akcióterületen. A fejlesztés pozitív gazdasági hatásai és a vállalkozói aktivitás megélénkülése 

elsősorban a kiskereskedelem területén, ahogyan az már mutatkozni látszik a közszféra 

beruházásai nyomán megvalósuló magánszféra fejlesztésekből. 

 

Borsodnádasd városában az önkormányzat biztosítja a közcélú foglalkoztatás szervezeti 

hátterét, és foglalkoztatja a közmunkaprogramokban és a közcélú foglalkoztatásban 

résztvevők szervezését, irányítását, foglalkoztatását. 

 

A projekt keretében megvalósuló képzések során megszerzett tudások alkalmazásának 

területei:  

- az akcióterület infrastruktúra fejlesztési munkálataiba való bevonás  
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- a kialakított infrastruktúrák fenntartásába való bevonás (2 fő 8 órában történő 

foglalkoztatása) 

 

Összességében: a projekthez kapcsolódóan és a projekt keretében olyan képzési és 

foglalkoztatási tevékenységek valósulnak meg, amelyek a helyi lakosság foglalkoztatására is 

pozitív hatással vannak. E beavatkozások közvetlenül is hatást gyakorolnak a 

munkaerőpiacra. A családok jövedelme ezáltal növekszik, vagyis életminőségük javul; a 

társadalomba történő visszaintegrálódásuk megindul.  

 

A szociális város rehabilitáció túlnyomórészt az önkormányzat által kezelt ingatlanokat érinti, 

így a fejlesztéseknek közvetlen, vagy közvetett módon számos következményük van a város 

gazdálkodására. 

 

 A beruházások eredményeként felértékelődik az önkormányzati ingatlanvagyon 

(melyeknek árfelhajtó hatásuk lesz az akcióterületi ingatlanokra);  

 A kiadási oldalt terheli a létrehozott közösségi terek (teniszpálya), a szolgáltató 

iroda (a Művelődési Házon belül a közösségi tér), különböző családi tanácsadói 

szolgáltatások (óvoda), a rehabilitált utcák (csapadékvíz-elvezetés, útburkolatok, 

járdák) üzemeltetése. A tervezett képzések által elért foglalkoztatás-bővülés a 

lakosság jövedelmi szintjének emelkedését is maga után vonja, ami hosszú távon a 

város szociális kiadásainak csökkenésében is megmutatkozik. 

 

A projekt közvetlen és közvetett módon is árfelhajtó hatással van a város ingatlanjaira, 

különös tekintettel a rehabilitált területen található ingatlanokra. 

 

 A közszféra gazdaságfejlesztési tevékenységeinek eredményessége elválaszthatatlan 

a közterület-fejlesztésektől. A megújult közterületek, és az annak nyomán megújuló 

építészeti környezet, közvetetten pedig az ingatlanpiaci felértékelődés, felébreszti a 

piac igényét a gazdasági lehetőségek kihasználására.  

 A fejlesztés további előnye, hogy az akcióterületen nagyobb számban várhatóak 

magánerős fejlesztések (lakossági és gazdasági célú egyaránt), hiszen a környezet 

állapota és image nem értékteleníti el piaci szempontból az ingatlanokba fektetett 

értékeket (pénz és munka).  

 

További közvetett hatása a szociális városrehabilitációnak és majdnem párhuzamosan folyó 

városközponti megújulásnak, hogy a jó közlekedés-földrajzi adottságokkal párosulva 

vonzóbbá teszi a várost a befektetők számára. A befektetők megjelenése számos kedvező 

hatást eredményez a város költségvetésére nézve. Egyrészt az újonnan betelepülő 

vállalkozások az új munkahelyek létesítése mellett iparűzési adót is fizetnek, másrészt az új 

foglalkoztatottak személyi jövedelemadójának önkormányzatnál maradó része is nő. A 

foglalkoztatás bővülése a lakosság jövedelmi szintjének emelkedését is maga után vonja, ami 

a szociális kiadások csökkenésében is megmutatkozik. 

 

A fejlesztésekhez kapcsolódik majd a városrész forgalmának erősödése – gyalogosan, 

kerékpárral és gépjárművel egyaránt -, mivel a létrejövő közösségi infrastruktúrák, főként a 

teniszpálya és a Népkert, a Petőfi tér fejlesztései, a Művelődési Házban kialakított közösségi 

tér és az óvoda erőteljes vonzást gyakorolnak a város más részein élőkre is. 

Közlekedésbiztonsági szempontból mindez nem okoz problémát, hiszen a fejlesztések burkolt 
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utcákon és járdákon keresztül megközelíthetők, a közösségi terek közvetlen közelében pedig 

mind a kerékpárosok, mind pedig a gépjárművek számára megfelelő elhelyezés, parkolás 

biztosított.  

 

A városrész lakossági forgalmának növekedése kimondottan előnyös abból a szempontból, 

hogy ez által az akcióterület erőteljesebben részt vesz a város életében, bekapcsolódik annak 

vérkeringésébe: az együtt sportoló, kikapcsolódó emberek között szorosabb, egészségesebb 

kapcsolat szövődik majd. Jelen sportinfrastruktúra fejlesztés várhatóan nemcsak helyi, hanem 

területi, sőt régiós rendezvényeknek is helyet ad majd.  

 

A fejlesztések társadalmi hatása a helyi lakosság kötődésének és büszkeségének erősödésében 

is tetten érhető. A fejlesztések révén a városban olyan magas minőségű közterületek jönnek 

létre, amelyek alkalmasak – a jelenleg hiányzó – valódi közösségi találkozóhely funkcióinak 

betöltésére. Így a fejlesztés a város népességmegtartó erejének növekedését eredményezi. A 

fejlesztések fontos hozadéka lesz, hogy erősödik a városrészi büszkeség, mert olyan 

közösségi és szabadidős fejlesztések valósulnak meg az akcióterületen, amilyenek a város 

más részein, sőt a környező településeken sem találhatók.  

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a fejlesztések megvalósításával létrejövő multiplikátor 

és szinergikus hatások révén, hosszú távon, össztársadalmi szinten pozitív externális hatások 

jelentkeznek, amelyek biztosítják az önkormányzat által finanszírozott befektetések 

társadalmi és gazdasági megtérülését. 

 

3.7.2. Esélyegyenlőségi hatás 

 

Akadálymentes környezet, fogyatékkal élő személyek 

életminőségének javítása: 
 

A közterületek fejlesztésére vonatkozó tervek szem előtt tartják a fogyatékkal élők igényeit, 

így ezen emberek mobilitását megkönnyítendő az akadálymentes megközelíthetőség 

valamennyi projektelem esetében megjelenik, ezzel elősegítve a jelenleginél fokozottabb 

társadalmi integrációjukat. Pl.: akadálymentesített épületek, sportlétesítmény és környezete (a 

teniszpálya és a Népkert), Petőfi tér, játszótér, és járdák.  

 

A járdák és sétányok akadálymentesítettek, kerekes székkel megközelíthetőek és 

végigjárhatóak. A többfunkciós közösségi épület és a sportlétesítmények bejárata mellett 

elhelyezésre kerül egy, a fogyatékkal élők számára felfestett külön parkoló.  

 

Mind a közterületi, mind a közösségi funkcióbővítő fejlesztések olyan építészeti-műszaki 

megoldásokat alkalmaznak, amelyek tekintettel vannak a vakok és gyengén látók, 

mozgáskorlátozottak igényeire. A projekt részeként felújításra kerülő közterületek, illetve az 

újonnan létrehozott épületek esetében is biztosított az akadálymentes megközelíthetőség, 

amely a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedők számára egyaránt megkönnyíti a 

közlekedést, a napi életvitelt. A projektfejlesztés során minden épület esetében beszerzésre 

kerültek a rehabilitációs szakmérnök jóváhagyó nyilatkozatai. 
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A fejlesztések révén a városrész olyan magas minőségű közterületekhez, közösségi terekhez 

jut, amelyek alkalmasak valódi találkozóhely funkció betöltésére, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltésére, amely által könnyebben megvalósulhat a lakossági integráció. 

 

Az önkormányzat nem beruházási jellegű tevékenységei keretében megvalósításra kerülő 

munkaerőpiaci reintegrációs program keretében a hátrányos helyzetű lakosság 

foglalkoztatottsága és ez által a jövedelemi helyzete javul, ami közvetetten erősíti a társadalmi 

kohéziót. 

 

A fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak az akcióterületen lévő szegregátumok helyzete 

javul, hanem a településen lévő más szegregátumoké is, hiszen a fejlesztések közvetetten az 

ezen lakosság bevonását is célozza, annak érdekében, hogy a város teljes lakossága 

részesülhessen a fejlesztés pozitív hatásaiból.  

 

Nemek közti esélyegyenlőség: 
 

A partnerszervezetekben, a konzorciumi tagnál a projektgazdánál jelenleg is foglalkoztatottak 

között számos nő található, nem tapasztalható negatív diszkrimináció.  

 

A fejlesztések által létrejövő társadalmi, környezeti hasznot a nemek egyenlő mértékben 

élvezik, az infrastrukturális fejlesztések tervezésénél figyelembe vettük a nők és férfiak eltérő 

térhasználati igényeit, mindkét csoport számára egyenlő esélyű hozzáférés lesz biztosított. 

 

Roma emberek és más hátrányos helyzetű csoportok 

esélyegyenlősége: 
 

A „más hátrányos helyzetű csoportok” közé soroljuk például a 12 hónapnál hosszabb ideig 

munka nélkül lévő személyeket, azokat a 25 évnél idősebb személyeket, akik nem állnak 

rendszeres fizetett alkalmazásban, illetve azokat a 45. életévét betöltött személyeket, akik nem 

szereztek középfokú képesítést.  A korcsoport aktív korú, ezért esélyeik a munkavállalási 

lehetőségek bővítésével javíthatók. A városfejlesztés foglalkoztatottságot javító közvetlen és 

közvetett hatásai e célcsoportot pozitívan érinti majd. 
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A projekt 

elvárt hatásai 

Akcióterületre gyakorolt hatás Borsodnádasdra gyakorolt hatás 
Indikátor Mutatószám/ 

célérték 

Társadalmi-gazdasági hatások 

Új városi funkciók, 

közösségi szolgáltatások 

jönnek létre 

Nő a helyben lakók 

megelégedettsége; az akcióterület 

lakókörnyezetének értéke, tőkevonzó ereje 

Az akcióterület vonzó lakóhellyé és 

üzleti/gazdasági szolgáltatások nyújtására 

alkalmassá válik. 

 A megvalósult fejlesztéssel elégedett 

lakosság aránya a településen  

 Új közösségi funkciók betelepedése 

 Megerősített funkciók a fejlesztéssel 

érintett területeken 

90% 

3 db 

1 db 

 

A vállalkozói aktivitás 

megélénkül 

A környezet felértékelődése új vállalkozások 

letelepedését, az értékesebb lakókörnyezetben új 

kereskedelmi és vendéglátó egységek megjelenését 

eredményezi az akcióterületen 

A környezet felértékelődése új vállalkozások 

letelepedését, az értékesebb lakókörnyezetben új 

kereskedelmi és vendéglátó egységek 

megjelenését eredményezi a városban  

- - 

Az alacsonyan képzett, 

hátrányos helyzetű 
lakosság 

foglalkoztathatósága 

javulás 

A lakosság képzettségi szintje, foglalkoztatási esélye 

nő; a családok jövedelme növekszik, életminőségük 
javul; a társadalomba történő visszaintegrálódásuk 

megindul 

A rendszeres szociális támogatásra szorulók 

száma csökken, a lakosság életminősége és 
elégedettsége javul; a szociális kiadások 

csökkennek 

- - 

Munkahelyek megtartása 

és új munkahelyek 

teremtése 

Nő a helyben foglalkoztatottak száma nő, a családok 

jövedelme növekszik; a társadalomba történő 

visszaintegrálódásuk megindul 

Az akcióterületen létrehozott új közösségi 

infrastruktúrák eredményeként nő a helyben 

foglalkoztatottak száma a városban. 

 Létrehozott közösségi hasznos terület 

 Teremtett munkahelyek; 

 

 

433,29 m2 

2 db 

 

A helyi lakosság kötődése 

és büszkesége erősödik 

A lakóterületek és az itt folytatott közösségi élet 

felértékelődik; Csökken az akcióterületről 

elköltözők száma 

Csökken a városból elvándorlók száma, nő a 

betelepedő lakosság száma 
- - 

Esélyegyenlőségi hatások 

Akadálymentes környezet, 

fogyatékkal élő személyek 

életminőségének javítása 

 

A megújuló közösségi terek, épületek, zöldfelületek, 

valamint gyalogos- és útburkolatok, parkoló 

akadálymentes közlekedést tesznek lehetővé; 

a gyalogos és kerekes székes közlekedés könnyebbé 
és biztonságosabbá válik 

A város egyéb területein megvalósuló közcélú 

épület/építmény felújítások és közterületi 

fejlesztések előtérbe helyezik és biztosítják az 

akadálymentes közlekedést. 

 Akadálymentesítéssel érintett épületek 

száma 

 

2 db 

 

 

Nemek közti 

esélyegyenlőség javul 

 

A fejlesztések eredményeinek diszkrimináció-

mentes használata biztosított;  

A pályázó szervezet és a partnerszervezetek 

dolgozói között nagyobb számban vannak a 

nők. A projekt megvalósítása az ő 

munkahelyeiknek a megtarthatóságát erősíti 

- - 

Diszkriminációmentesség, Egyenlő hozzáférés biztosítása mindenki számára a Egyenlő hozzáférés biztosítása mindenki - - 
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szegregációmentesség 

biztosítása 

projekt eredményeihez számára a projekt eredményeihez 
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3.7.3. Környezeti hatások: 

 

Környezeti hatások indikátorai: 
 

Mutató neve 

Mutató típusa 

(output 

/eredmény) 

Mérték-

egység 
Bázisérték Célérték 

Célértéke 

elérésének 

időpontja 

Mutató 

forrása 

A támogatott projektek 

eredményeként elért energia 
megtakarítás 

eredmény TJ - - - PEJ 

Üvegházhatású anyagok 

kibocsátásának csökkentése 
(CO2) 

hatás t - - - PEJ 

Ártalmatlanításra kerülő 

hulladék arányának 

csökkentése (amennyiben 

releváns) 

output t - - - 
nem 

releváns 

A fenntarthatósággal 

kapcsolatos 

tudásmegosztáson részt vettek 

száma 

output fő - - - PEJ 

Jobb összesített energetikai 

jellemzőkkel 
(energiatanúsítvánnyal) 

rendelkező épületek száma 

output db - - - PEJ 

 

A projekt keretében jelentős mértékű zöldterületi fejlesztés valósul meg: megtörténik a Petőfi 

tér revitalizációja, a Népkert felújítása, valamint játszótér kialakítására is sor kerül. A 

közterek megújításához kapcsolódóan fásítási, szemétszedési akciót is szervez az 

önkormányzat a „soft” projektelemek keretében, amelynek célja, hogy a koncentráltan a 

beavatkozások keretében megjelenő zöldterületi fejlesztéseket a tágabb akcióterületre is 

kiterjessze, annak egyfajta folytatásaként. 

 

A szociális célú városrehabilitációs pályázat keretében foglalkoztatásra kerül 2 fő 8 órában, 

illetve a pályázaton kívül magánerős fejlesztések eredményeként lehetőség nyílik a helyi 

lakosok helyben foglalkoztatásra, amely csökkenti a lakossági közlekedési igényt, és ehhez 

kapcsolódóan az ingázás okozta környezetterhelést. 

 

A fizikai beavatkozásokon túlmenően környezeti célú, környezettudatosságot fokozó soft 

projekt elemek kerülnek megvalósításra. 

 

Ezen túlmenően a projektgazda vállalja, hogy környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, 

termékek, anyagok, szolgáltatások beszerzése során. 

 

A fejlesztés során két új épület létesítése valósul meg, melyhez kapcsolódó tervezési és 

kivitelezési munkák során nagy hangsúlyt kapott a környezettudatosság, a környezet 

terheléseinek csökkentése.  
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Az alábbi táblázatban a beruházási projektelemekhez kapcsolódó konkrét hatásokat 

vizsgáljuk, hogy eredményeznek-e negatív hatásokat, és amennyiben igen, akkor milyen 

kompenzálási lehetőséget látunk kivédésükre, hatásuk csökkentésére. 
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A fejlesztési tevékenységek várható környezeti hatásai és azok kompenzálására tett intézkedési javaslatok 

Tervezett tevékenység Leírás 
Lehetséges pozitív 

környezeti hatások 

Lehetséges negatív környezeti 

hatások 
Lehetséges kompenzálási javaslatok 

Építési munkák kivitelezése 

(minden beruházási projektelemet 

érintően) 

Létesülő épületek és 

közterek építési munkája 

során időszakosan és 

növekvő teherforgalom és 

az építés (különösen 
bontás) során keletkező 

por és zaj. 

Nincs Megnövekedett zaj és 

porszennyezés 

Romló forgalombiztonság 

Közbeszerzési eljárások során meg kell követelni a munkálatok 

racionális, környezetkímélő szervezését (bontási technológia 

megválasztása, gyors építés, ütemezett, csúcsidőn kívüli 

anyagszállítás, stb.) és gondoskodni kell az építési helyszínek 

környékén a biztonságos gyalogos, kerékpáros és gépjármű-
közlekedésről. Forgalomelterelésre a projektek nagyságrendje 

miatt nincs szükség. 

Rendezvények megtartása Időszakosan 

megnövekedik a személy- 

és gépjárműforgalom 

Nincs Romló forgalombiztonság 

Károsodó zöldfelületek 

A rendezvények esetére elegendő parkolóhely kerül kialakításra, 

emellett a burkolásra kerülő utak arra ösztönzik a lakosságot, hogy 

kevésbé használja a gépkocsiját.  

Megerősített közösségi funkció  A bővülő zöldterület 

nagyobb vevőforgalmat 

vonz (gyalogos, 

kerékpáros, autós) 

Nincs Zsúfoltságból eredő 

légszennyeződés 

Romló forgalombiztonság 

A forgalomnövekedést a jelenlegi közúti infrastruktúra képes 

kiszolgálni. Megfelelő számú parkolóhely létesül a projektben, 

emellett a burkolásra kerülő utak arra ösztönzik a lakosságot, hogy 

kevésbé használja a gépkocsiját.  

Petőfi tér, játszótér, Népkert Bővülő zöldterület, 

növény és állatvilág 

betelepülése 

Jó levegő Nyáron rovarok, szúnyogok 

megjelenése a lakóterületen 

A területen a házaknál kisállat tartása lehetséges, ezek nagyobb 

mértékben vonzzák a vérszívókat és rovarokat, mint a létrehozandó 

zöldterület, melynek karbantartásával, békák betelepítésével a 

negatív hatások kivédhetők. 

Közlekedés Növekvő forgalom a 

területen 

Nincs Megnövekedett zaj és 

porszennyezés 
Romló forgalombiztonság 

A forgalomnövekedést a jelenlegi közúti infrastruktúra képes 

kiszolgálni. Megfelelő számú parkolóhely létesül a projektben, 
emellett a burkolásra kerülő utak arra ösztönzik a lakosságot, hogy 

kevésbé használja a gépkocsiját. 
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3.8. Kockázatok elemzése: 

 

Az alábbi fejezetben a projekt megvalósítása és fenntartása során felmerülhető lehetséges 

kockázatokat, illetve azok várható hatását és végül kezelését vesszük számba. A 

kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések 

megvalósíthatósági és üzemeltetési feltételeit befolyásolhatják, és hogy milyen mértékben 

tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve 

megvalósíthatóságát. A kockázatok felmerülésének lehetőségeit az alábbi szempontok 

figyelembevételével vizsgáljuk: 

 

Kockázat felmerülésének időpontja 

 Megvalósítás 

 Fenntartás 

 

Kockázat jellege 

 Műszaki kockázatok  

 Jogi szempontok 

 Társadalmi szempontok 

 Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont  

 Intézményi szempontok 

 

3.8.1. A projekt megvalósítása és fenntartása során 

felmerülhető kockázatok 

 

1. Projekt megvalósítása: 
1.1. Közbeszerzés lebonyolításának jelentős időbeli csúszása, ami leginkább a közterület 

fejlesztési munkák időben történő kivitelezését veszélyeztetheti. 

1.2. Közbeszerzés során a tervezetthez képest magasabb árakon vállalják a kivitelezők a 

tervezett munkákat. 

1.3. A kivitelező késedelmesen teljesít. 

1.4. Valamely projektelem nem valósul meg. 

1.5. Az előírásoknak nem teljesen felelnek meg az elsőre benyújtott negyedéves 

jelentések, ami a támogatások kifizetésének késedelméhez vezethet. 

1.6. A civil szféra különböző szereplői által felvállalt programok nem valósulnak meg 

teljes mértékben, mert a civil szervezetek túlvállalják magukat, szervező erejük 

gyengébb a feltételezettnél. 

1.7. A célcsoport bevonása a tervezettnél kisebb mértékű, az érintettek távol maradnak a 

rendezvényektől. 

 

2. Projektek fenntartása: 
2.1.  A közösségi tér, az óvoda és a teniszpálya kihasználtsága nem éri el a tervezett 

szintet. 

2.2. A kialakított sportlétesítmény, közösségi terek és közterület gyors állagromlása 
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3.8.2. Kockázatok elemzése, illetve bekövetkezésük hatása: 

 

Kockázatok 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

(1-7) 

Hatása a 

projektre 

(1-7) 

Kockázat 

mértéke 

Projekt / tevékenység, amire a 

kockázat vonatkozik 

1. Projekt megvalósítás 

1.1. Közbeszerzés 
lebonyolításának jelentős 

időbeli csúszása 

3 4 12 (kicsi) 

 

Teniszpálya, Művelődési 

Házban közösségi tér építése, 
közterületrehabilitáció; Népkert 

felújítása; Játszótér építése; 

Utcarehabilitáció 

1.2. Közbeszerzés eljárás során a 

tervezettől eltérő 

kivitelezési árak 

4 3 12 (kicsi) 

Teniszpálya, Művelődési 

Házban közösségi tér építése, 

közterületrehabilitáció; Népkert 

felújítása; Játszótér építése; 

Utcarehabilitáció 

1.3. A kivitelező késedelmesen 

teljesít. 
3 4 12 (kicsi) 

Teniszpálya, Művelődési 

Házban közösségi tér építése, 

közterületrehabilitáció; Népkert 

felújítása; Játszótér építése; 

Utcarehabilitáció 

1.4. Valamely projektelem nem 

valósul meg 
2 5 10 (kicsi) bármelyik projekt 

1.5. Késedelmes kifizetések a 

pontatlan jelentéskészítés 

miatt 

6 3 18 (kicsi) bármelyik projekt 

1.6. Civil szféra egyes 

projektjeinek elmaradása 
3 3 9 (kicsi) Soft elemek 

1.7. Az érintettek érdektelenség 

miatt távol maradnak a 

rendezvényektől. 

4 4 16 (kicsi) Soft elemek 

2. Projektek fenntartása 

2.1. A közösségi épület és a 

sportlétesítmények 

kihasználtsága nem éri el a 

tervezett szintet. 

3 6 18 (kicsi) soft elemek 

2.2. A kialakított 

sportlétesítmények, 

közösségi terek és 

közterület gyors 

állagromlása 

4 5 20 (közepes) 

Teniszpálya, Művelődési 

Házban közösségi tér építése, 

közterületrehabilitáció; Népkert 

felújítása; Játszótér építése; 

Utcarehabilitáció 

 

3.8.3. Kockázatok értékelése 
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A bekövetkezések valószínűségét, illetve a kockázatok projektre gyakorolt hatását szakértői 

becsléssel egyaránt 1-7-ig terjedő skálán osztályoztuk. A szakértői becslés korábban 

megvalósított hasonló méretű, összetettségű projektek tapasztalataira épített. 

 

A kockázatok mértékét az alábbi skála alapján azonosítottuk be: 

 

Pontozás Kockázat minősítése 

0-9 elenyésző 

10-19 kicsi 

20-29 közepes 

30-39 jelentős 

40-49 kiemelkedő 

 

Az értékelésből megállapítható, hogy az alábbi kockázatok vannak a legjelentősebb hatással a 

projekt sikeres megvalósítására, vagy várt eredményeire, így a projekt menedzselése során 

ezekre kell a legnagyobb figyelmet fordítani: 

 

A megvalósítás során: 

 

 Az akcióterületen élők bevonása a soft projektekbe 

 

A fenntartás során: 

 

 A kialakított sportlétesítmény, közösségi terek és közterület gyors állagromlása 

 

3.8.4. Kockázatok kezelése, a bekövetkezésük megelőzésére 

 

Kockázatok Kockázatok kezelése 

1. Projekt megvalósítás 

1.1. Közbeszerzés 

lebonyolításának 

jelentős időbeli csúszása 

Egyértelmű feladatkiírással, kiviteli tervekkel és mindenki számára 

hozzáférhető minőségi követelménnyel rendelkező anyagok kiírásával 

igyekszünk egyforma esélyt biztosítani a közbeszerzésre pályázóknak. 

A projektben nincsenek speciális kapacitásokat igénylő munkarészek, 

emellett az építőipari piacon inkább a kínálat dominál, így nem 

várható, hogy az önkormányzat a kevés jelentkező miatt 

kiszolgáltatott helyzetbe kerül. 

1.2. Közbeszerzés eljárás 

során a tervezettől eltérő 

kivitelezési árak 

Amennyiben az egyes projektelemekre eltérő árajánlatok érkeznek, 

úgy elsősorban meg kell próbálni a projekt elemek közti 

forrásátcsoportosítást, amihez 10% feletti átcsoportosítás esetén 

szükséges lehet a Közreműködő Szervezet jóváhagyására is. 

Amennyiben nem lehetséges forrásátcsoportosítás, úgy az 

önkormányzatnak vagy a megítélt támogatás elvesztésével, vagy 

pótlólagos döntéssel nagyobb önkormányzati önerő biztosításával kell 

számolnia. A lehetséges kockázat csökkentéséhez a támogatási 

szerződés megkötése előtt a beszerzésekre, illetve szolgáltatásokra 

részletes árajánlatot kell kérni, illetve az építési tevékenységekre a 
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kiviteli tervek alapján kell részletes költségkalkulációt készíteni. 

Kisebb mértékű árnövekedést – az aktuális költségvetési helyzet 

függvényében – az önkormányzat önerő-növeléssel ellensúlyoz, 

komolyabb tévedés esetén egyes projektelemek áttervezésére lehet 

szükség.  

1.3. A kivitelező 

késedelmesen teljesít 

A projektmenedzser feladata az alvállalkozó partnerrel történő 

folyamatos konzultáció a megvalósítás során. Rendszeres, heti szintű 

projektmegbeszéléssel, mely során áttekintik a projekt aktuális állását, 

illetve a következő feladatokat, ezen kockázatok minimálásra 

csökkenthetők. 

1.4. Valamely projektelem 

nem valósul meg 

Amennyiben valamely oknál (pl. engedélyezési eljárás késlekedése, 

elszámolások nem megfelelő feltételek mellett benyújtása, pénzügyi 

finanszírozási hiány, vagy egyéb vis maior) fogva nem valósul meg 

valamely tervezett projektelem, úgy kezdeményezni kell a 

Közreműködő Szervezetnél az érintett támogatás átcsoportosítását 

más projektelemre, ezzel ezen projektelemek műszaki tartalmának 

további javítását. A projektfejlesztési fázisban történő részletes 

kidolgozás jelentősen csökkenti ezen kockázat bekövetkeztét. Ha 

egyes projektelemek ezen fázisban ellehetetlenülnek, azonos 

funkciójú és hasonló célú új projektelemek azonosításának lehetőségét 

is meg kell vizsgálni.  

A megvalósulási fázisban a projektek meghiúsulásának kockázatát 

nagymértékben csökkenti, hogy a projektmenedzsment szervezet a 

megvalósítás során rendszeresen, legalább havonta kétszer részletesen 

áttekinti minden projekt állását.  

1.5. Késedelmes kifizetések a 

pontatlan 

jelentéskészítés miatt 

Megfelelő tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsment szervezet 

felállításával ezen kockázatok minimálisra csökkenthetőek.  

Javasolt az elszámolások sablonjait előre kialakítani, illetve készíteni 

egy minőségellenőrző listát, mely alapján az összeállított 

elszámolásokat áttekinti a projektmenedzsment csoport 

minőségellenőrzésért felelős tagja.  

1.6. Civil szféra egyes 

projektjeinek 

elmaradása 

A civil szervezetek elkötelezettségét folyamatos kapcsolattartással 

kell, hogy fenntartsa az önkormányzat, mind a projektfejlesztés, mind 

a megvalósítás időszakában. Esetleges érdekmúlásuk esetén hasonló 

célú és nagyságrendű projektek azonosítására van szükség, vagy új, 

hasonló tevékenységű partnerek bevonásával, vagy a már bevont 

partnerek tevékenységeinek kiterjesztésével. 

A Támogató Csoport 2013. februári megalakulása óta 4-6 hetenként 

összeül. A csoportban 3 civil szervezet képviselteti magát. Emellett a 

projektfejlesztés időszakában 2 alkalommal került sor Civil Fórum 

megrendezésére a lakosság különböző csoportjainak minél szélesebb 

körű bevonására. A projekt „soft” tevékenységei az ő véleményük 

maximális figyelembe vételével került kialakításra.  

1.7. Az érintettek 

érdektelenség miatt távol 

maradnak a 

rendezvényektől 

A soft elemeket megvalósításában részt vevő konzorciumi partner és a 

civil egyesületek intenzív kommunikációja az akcióterületen élőkkel 

az előkészítéstől a fenntartása időszakának végéig, bevonva a 

városban és az AT-en az oktatási, szociális és egészségügyi ellátásban 

dolgozókat, a CKÖ-t, a kisebbségi szervezeteket. 
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A civil egyesületek mellett a lakosság is rendkívül aktívan részt vesz a 

projektfejlesztésben - ötleteikkel és véleményükkel segítve a 

folyamatot.  

2. Projektek fenntartása 

2.1. A közösségi épület és a 

sportlétesítmények 

kihasználtsága nem éri 

el a tervezett szintet. 

A civil szervezetek a projekt megvalósítása során számos programot 

szerveznek a többfunkciós közösségi épületbe hagyományteremtő 

céllal, ezáltal közvetlenül a kialakítást követő időszakban 

népszerűsítésre kerül a ház, illetve közismertté válik az akcióterületi 

lakosság körében. A fenntartási időszakban is bázisa lesz majd a 

munkaerő-piaci reintegrációs képzéseknek, lakossági tájékoztatóknak. 

A foglalkoztatott napközbeni folyamatos jelenléte (játszóeszközök 

kiadása, felügyelet, információs iroda, program előkészítés, 

rendezvénytámogatás) tovább növeli az épület kihasználtságát, 

emellett pedig hozzájárul az infrastruktúrák magas minőségben való 

megőrzéséhez is. Mindezt a polgárőrség aktív tevékenysége is 

támogatja. 

2.2. A kialakított 

sportlétesítmények, 

közösségi terek és 

közterület gyors 

állagromlása 

Az állagmegőrzés érdekében a polgárőrség szervezetének kitelepítése 

valósul meg a projekt keretében a többfunkciós közösségi épületbe. 

Az erősebb érzelmi kötődés és a motiváció erősítésére és annak 

érdekében, hogy a sportlétesítmények jövendőbeli használói tudatosan 

óvják, megőrizzék a fejlesztés eredményeit. Emellett az egy-egy fő 

alkalmazott, valamint a polgárőrség jelenléte és tevékenysége is 

hozzájárul az infrastruktúrák (sportlétesítmények, játszótér, közösségi 

épület, pihenőtér) magas minőségben való megőrzéséhez is. 
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3.9. A szociális célú városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

 
Az alábbi táblázatban az előkészítési illetve a megvalósítás időszakában fennálló tennivalókat soroltuk fel, időben ütemezve a kapcsolódó 

akcióterületi fejlesztéseket is, annak érdekében, hogy látni lehessen, milyen kapacitásokra lesz majd szükség. 

 
A tevékenységek ütemezése 

  2013 2014 

 

Már 

rendelkezésre 

áll 

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

Előkészítés 

IVS, ATT 
X X        

Műszaki tervek X X        

Végrehajtás 

A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások   X X X X X X X 

Kiviteli tervek készítése    X      

Közvetett támogatás pályázati rendjének kidolgozása  X        

Közbeszerzési eljárások lefolytatása    X      

Műszaki ellenőrzés    X X X X X X 

Tervezői művezetés    X X X X X X 
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Nyilvánosság biztosítása    X X X X X X 

Könyvvizsgálat         X 

Engedélyek        X X 

Projektmenedzsment    X X X X X X 

Gazdasági funkció 

Közösségi funkció 

Művelődési Házban kialakított közösségi tér    X X X    

Teniszpálya felújítása, sportterület fejlesztése     X X    

Óvoda kialakítása    X X X X X X 

Közterületi (Városi) funkció 

Játszótér       X   

Petőfi tér        X  

Utcarehabilitáció: utca felújítás, járda építés        X  

Népkert felújítása       X   

Közszféra funkció 

Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú) - Programalap 

Közösségfejlesztés, szabadidő hasznos eltöltését segítő programok    X X X X X X 
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Helyi környezettudatosság elterjesztése    X X X X X X 

Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó akciók    X X X X X X 

Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú) 

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók    X X X X X X 

Munkaerőpiaci beilleszkedés    X X X X X X 

Bűnmegelőzést elősegítő programok    X X X X X X 
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3.10. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során 

lezajlott partnerségi egyeztetések: 

 
A szociális városrehabilitációs program tervezése és megvalósítása során – az elvárásoknak 

megfelelően - a támogatható tevékenységek összeállításába és a megvalósításhoz kapcsolódó 

egyeztetésekbe bevonásra kerültek a releváns szervezetek (az önkormányzat szociális 

intézményei, releváns oktatási intézményei, a városban tevékenykedő, a projekt 

szempontjából releváns civil vagy egyéb szervezetek), valamint a lakosság.  

 

A város lakosai véleményének megismeréséhez, a fejlesztés sikeres megvalósításához 

elengedhetetlen együttműködések és partnerségek kialakítása érdekében megkérdeztük 

Borsodnádasd lakosságának, valamint a kisebbségi és civil szervezetek véleményét.  

 

Adat és információforrásul az alábbiak szolgáltak: 
 

 Borsodnádasd városára, szociális város-rehabilitáció megvalósításához kiterjedő 

igényfelmérés a város fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan  

 

 Lakossági fórum – a városfejlesztés kérdésének kapcsán, az IVS és AT-ek 

készítéséhez, valamint a projektfejlesztéshez kapcsolódóan  

 

 Civil és kisebbségi szervezetek megkeresése a tervezés megkezdésekor, 

képviselőinek meghívása a tervezés és megvalósítás folyamatába 

 

 Támogatói csoport létrehozása és működtetése az AT tervezése és a fejlesztések 

megvalósításának időtartama alatt.  

 
A város valamennyi fejlesztési beruházását úgy valósítja meg, hogy előzetesen egyeztet az 

ágazati hatóságok képviselőivel. Ez a korábbi fejlesztési beavatkozások tervezése közben és a 

jövőben megvalósuló fejlesztésekre is egyaránt igaz. 

 

A vállalkozói szférával történt egyeztetésekre is sor került. Megerősítésre kerültek azon 

vállalkozói fejlesztési szándékok, melyeket az IVS készítése kapcsán már feltártak. 

 

Borsodnádasd városára kiterjedő igényfelmérés a városfejlesztési 

elképzelésekre vonatkozóan: 
 

A város önkormányzatának kezdeményezésére kérdőíves igényfelmérés készült a városban a 

szociális városrehabilitációs pályázatban tervezett tevékenységek körének kialakításához. Az 

igényfelmérés célja a szociális városrehabilitáció szükségességének alátámasztása, a 

pályázatban tervezett tevékenységek körének meghatározása, valamint a helyi lakosság 

bevonása, előzetes tájékoztatása volt a fejlesztés lakossági elfogadottságának biztosítása 

érdekében.  
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A kérdőívek kitöltése írásbeli és személyes megkérdezéssel készült, 2012. október – 2012. 

november hónapok folyamán. 

 

A kérdőíves felmérés elkészítése során elsődleges szempont volt, hogy a 8 feleletválasztós 

kérdés mellett 3 nyitott kérdés is belekerüljön a kérdőívbe, ez által lehetőséget biztosítva a 

lakosság számára, hogy véleményüket bővebben kifejthessék.  

 

A kérdőívek elérhetősége több csatornán keresztül is biztosítva volt, ez által megvalósult az 

esélyegyenlőség, hiszen a kérdőív széles körben hozzáférhető volt. A helyi lakosoknak módja 

volt a kérdőívek elérésére a Polgármesteri Hivatalban, a város honlapján, a városban 

fellelhető civil szervezeteknél. Kiemelendő, hogy a Borsodnádasdon megtartott három 

lakossági és civil fórumon megtörtént a lakosság tájékoztatása a kérdőívek kitöltésének 

lehetőségéről, és a kérdőívek hozzáféréséről. 

 

Ezen felül szem előtt tartottuk a város szellemi elitjének véleményformálására történő 

lehetőség biztosítását, ezért a város életében jelentős szerepet betöltő személyek részére 

mélyinterjús kérdőív került kipostázásra.  

 

198 darab kitöltött kérdőív került vissza hozzánk, melyekből az alábbi konzekvenciák 

szűrhetők le:  

 

 A 198 válaszadó nagyrészt az akcióterületen élő lakosokból (78%), kismértékben 

(22%) a Borsodnádasd többi városrészén élő lakosokból tevődött össze. Mivel a 

válaszadók többsége a kijelölt akcióterületen él, megállapítást nyert, hogy a 

fejlesztéssel érintett terület lakóinak véleménye kellő arányban reprezentált. 

  

 Borsodnádasd egész területén jellemző – így az akcióterületen is – a magas 

munkanélküliségi ráta és segélyezésekből élők nagy aránya. Ennek megfelelően nem 

meglepő, hogy a válaszadók többsége (92%-a) elsődleges prioritásként jelölte meg 

azon fejlesztéseket, melyeknek gazdaságélénkítő hatása van. A település déli részén 

jelenleg alacsony tőkeerejű vállalkozások vannak jelen, ezért Borsodnádasd Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája, valamint Borsodnádasd Város Önkormányzata által 

készített Gazdasági Program egyik fő célkitűzése teljes mértékben összhangba áll a 

helyi lakosság igényével. A fenti dokumentumokban elsődleges célként fogalmazódik 

meg a gazdaság élénkítése vállalkozások idetelepítése révén, mely növelné a 

foglalkoztatottak számát. 

 

 A város déli részéről jelenleg teljes mértékbe hiányoznak az alapfokú oktatási-nevelési 

intézmények, ezért a projekt azon célkitűzése, miszerint óvoda épület kerül 

kialakításra, fejlesztésre a megkérdezettek 82%-os támogatottságát élvezi.  

 

 Az akcióterület utcái, járdái rendkívül rossz, leromlott állapotban vannak, tele 

kátyúkkal és süllyedésekkel, ezért a válaszadók többsége úgy véli, hogy az utcák, 

járdák és a közterek fejlesztései sürgetőek. 

  

 Mint ahogyan az akcióterületre vonatkozó funkcióelemzés részben leírásra került, a 

kérdésekre válaszolók is a közösségi terek hiányát jelölte meg legjelentősebb 

hiányosságként, ezért a válaszadók 156 esetben a minőségi szabadidő-eltöltési 
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lehetőségek megteremtéséhez a játszótér, a teniszpálya, a Népkert és a közösségi tér 

kialakítását határozták meg. Ezen válaszadások a kérdőívben szereplő „Milyen 

fejlesztéseket tart indokoltnak?” szövegezésű kérdésre íródtak.   

 

 A közvetlen környezetük fejlesztésére irányuló kérdésre a válaszadók többsége 

elsősorban az utak, járdák és a közterületek javítását tűzte ki célul.        

 

A válaszadók által a legtöbb esetben az alábbi fejlesztések lettek megemlítve: 

 

 járdák, utak, közterületek javítása 

 játszótér kialakítása 

 óvoda kialakítása 

 közösségi tér kialakítása 

 sportlétesítmények fejlesztése 

 szociális fejlesztések 

 a zöldfelületek arányának növelése 

 parkosítás kialakítása 

 pihenőövezetek kialakítása 

 

 A megkérdezettek jelentős hányada, 148 fő, az akcióterületi terv kapcsán lehatárolt 

területi egységet leromlott, leszakadó, elhanyagolt állapotú részként határozta meg.  

 

 Az elhanyagolt városrész szegregációjának megszüntetésére megoldásként a 

válaszadók zöme a munkahelyteremtést, a megfelelő infrastruktúra kiépítését; 

korszerűsítését jelölte meg, valamint olyan funkciók fejlesztését, amelyek a helyi 

identitástudat megerősödését segítik elő. Ez utóbbihoz nagyban hozzájárulnak a 

közösségi és foglalkozató terek, ahol a társadalmi integráció és a helyi identitás 

megerősödése egyaránt megvalósul. 

 

 Borsodnádasdon egészen az utóbbi évekig a közbiztonság relatíve jó volt, azonban az 

utóbbi néhány évben sokat romlott a helyzet, ezért a válaszadók kulcsfontosságúnak 

tekintik annak javítását. További javaslatok színesítik a fejlesztési palettát a parkok, a 

közterek, a zöldfelületek, a fásítás és a sportlétesítmények fejlesztése, kialakítása is.  

 

 A válaszadók javaslatai között szinte minden esetben szerepel a szabadidős, 

kikapcsolódási, szórakozási alternatívákat nyújtó intézmények, helyiségek, épületek, 

közösségi terek kialakításának igénye, mivel a városban kevés lehetőség van a 

relaxálásra, kikapcsolódásra. 

 

 A megkérdezettek 90%-a igényli a tiszta, szép, élhető környezet megteremtését, és a 

megvalósításra kerülő fejlesztésekkel elégedett.  

 

A város életében meghatározó szerepet játszó személyekkel készített mélyinterjúk is fenti 

pontokban felsoroltakhoz hasonló eredményeket hozott: 

 

Összesen 14 darab mélyinterjús kérdőív került kitöltésre. 

 



BORSODNÁDASD VÁROSÁNAK 

 AKCIÓTERÜLETI TERVE 
 

 146 

A megkérdezettek az alábbi válaszokat adták a hozzájuk intézett kérdésekre: 

 

 Az akcióterületen tervezett fejlesztéseket mindenki egyöntetűen támogatja. 

 

 Az akcióterületről általánosságban úgy vélekednek, hogy a város leszakadó, leromlott 

állapotban lévő területe, amely mindenképpen modernizálásra, korszerűsítésre szorul.  

 

 A válaszadók kulcsfontosságúnak tartják a vállalkozásélénkítést, mivel a településen 

jellemzően nagy arányban képviseltetik magukat a munkanélküliek. Ennek 

megfelelően a kérdőíves interjúkhoz hasonlóan, a válaszadók a magas tőkeerejű 

vállalkozások a városba, leginkább az akcióterületre történő betelepítésében látják a 

jövőbeli megoldást.  

 

 A mélyinterjús válaszadások során a legfontosabb célkitűzésként az alábbiak 

szerepeltek:  

 

 az utak, járdák és a közterek rendkívül rossz, elhanyagolt állapotának 

megszűntetése 

 alapfokú intézmények hiánya az akcióterületen 

 a rendezett, szép környezet megteremtése természetes igényként merült fel 

 a közösségi és a foglalkoztató terek kialakításának igénye, mivel az 

akcióterületen mérhetetlenül kevés lehetősége van a fiataloknak a 

szabadidejük kvalitatív módon történő eltöltésére   

 a sport tevékenységhez fűződően bármilyen jellegű fejlesztés  

 

Habár az akcióterület nem foglalja magába a KSH által 2001-ben kijelölt szegregátumokat, 

jellemzően a déli városrész, különösképpen az akcióterület, lakosságcsoportjainak társadalmi 

helyzete, foglalkozási színvonala, életkörülményei szegényesek. Borsodnádasd Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza város Antiszegregációs Tervét, mely alapján a 

következő megállapításokat tehetjük:  

 

 A foglalkoztatási, szakképzettségi és a munkajövedelemre irányuló mutatók nagyon 

rosszak. Az akcióterület lakosságának 52%-a nem rendelkezik rendszeres 

munkajövedelemmel, 60%-ot meghaladja azoknak az aránya, akik alacsony presztízsű 

munkacsoportokban dolgozik, 32,9%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezik, a diplomások aránya pedig borzasztóan alacsony, mindössze 4,3%-a. 

 

 A város Integrált Városfejlesztési Stratégiája tartalmazza a település városszintű 

elemzését, melynek kapcsán megállapítható, hogy az akcióterület lakásviszonyaira 

jellemző, hogy leromlottak, lepusztultak. Korszerűsítésük indokolt lenne, mert a 

jelenlegi állapotoknak megfelelően kijelenthető, hogy az épületek egyre inkább 

elértéktelenednek, veszítve piaci értékükből. Jelen akcióterületben fentebb látható, 

hogy a lakások 29,4%-a félkomfortos vagy komfort nélküli, 30,4%-a alacsony 

komfort fokozatú, valamint 26,8%-a egyszobás.  

 

 Az akcióterületen nem található sem játszótér, sem közösségi épület, sem pedig 

közpark. Ezeket a funkciókat jelenleg a város más részein található közterületek és 

közösségi terek látják el.   
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 Az akcióterületen a közigazgatási és közösségi szolgáltató intézményeket tekintve 

néhány önkormányzati tulajdonú és fenntartású, valamint kistérségi fenntartású 

intézmények található, valamint a szolgáltató szektort képviselve egy gyógyszertár 

van jelen.   

 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az akcióterületen alacsony státuszú lakosság él, leromlott 

és szolgáltatás szegény lakókörnyezetben. A kérdőívek eredménye alapján pedig 

egyértelműen látszik, hogy Borsodnádasd egész lakosságát tekintve hatalmas az igény a 

közösségi terek, szolgáltatások és a lakókörnyezet feljavítására, modernizálására, a 

hiányfunkciók pótlására.  

 

Lakossági fórum – a városfejlesztés kérdésének kapcsán, az IVS 

és Akcióterületi Tervek készítéséhez kapcsolódóan: 
 

Lakossági és civil fórum keretében is bemutatásra került az IVS tervezett célrendszere, illetve 

a funkcióbővítő és szociális célú városrehabilitáció keretében tervezett beavatkozások. A 

lakosság meghallgatta az önkormányzati elképzeléseket, majd a véleményezés során 

egyhangúan támogatta azokat. 

 

A szociális célú vársorehabilitációs fejlesztésekről tartott lakossági fórumokat jelentős 

lakossági érdeklődés övezete. A fórumokon a fejlesztések részletes bemutatására került sor. 

Az elhangzott véleményekből egyértelműen kiderül, hogy a lakosság egyhangúlag támogatja 

az önkormányzati fejlesztési szándékot. A lakosság által megfogalmazott javaslatok, amelyek 

a pályázati konstrukció kereteibe illeszthetők, beépítésre kerültek a projektbe. 

 

Lakossági és civil fórum keretében folytatódott a projektfejlesztés időszakában is a lakosság 

tájékoztatása és bevonása a fejlesztés részleteinek kidolgozásába. A fórumon számos olyan 

ötlet, javaslat hangzott el a fejlesztés egyes elemeivel kapcsolatban (pl. teniszpálya, a Petőfi 

tér és környéke), melyek a projektbe beépítésre kerültek. 

 

Civil és kisebbségi szervezetek megkeresése a tervezés 

megkezdésekor, képviselőinek meghívása a tervezés és 

megvalósítás folyamatába: 
 

A projekt tervezői tevékenységének kezdetekor a projektgazda önkormányzat megtette az első 

lépéseket az érintett civil szervezetek, gazdasági szereplők és további intézmények bevonása 

érdekében. Az önkormányzat hirdetőtábláján, a település honlapján, valamint az 

önkormányzati intézményekben felhívást helyezett el, melyben a város civil szervezeteit és 

gazdasági szereplőit a tervezésben és megvalósításban való aktív részvételre kérte. Emellett a 

Borsodnádasdon bejegyzett székhelyű civil szervezetek és CKÖ számára postán is megküldte 

ezt a tájékoztatót, megjelölve rajta a kapcsolatfelvétel és az információkérés útvonalát. 

 

A helyi civil szervezetek és a projektgazda Önkormányzat, valamint a konzorciumi partnere 

részletesen megtárgyalták a tervezett szociális városrehabilitációs pályázat céljait és tartalmai 

elemeit. Kiemelésre került, hogy a korábban kialakított jó partnerséget folytatni szükséges a 

sikeres projektfejlesztés és megvalósítás érdekében. 
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Támogatói csoport létrehozása és működtetése az AT tervezése és 

a fejlesztések megvalósításának időtartama alatt: 
 

Mindezek eredményeként az Önkormányzat képviselőinek irányításával 2013. február 5-én 

megalakult a Támogatói Csoport a projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó 

szervezetek (civilek, oktatási, szociális intézmények, kisebbségi szervezetek) részvételével. A 

sikeres együttműködés érdekében a csoport megalkotta Működési Rendet is és az abban 

foglaltaknak megfelelően a projektfejlesztést végigkísérve, 4 hetenként összeültek a 

változások nyomon kísérése, a fejlesztési tervek közös kialakítása érdekében. 

 

A Támogatói Csoport tagjai között csak nem konzorciumi partnerek is vannak. Feladatuk a 

városrehabilitációs projekt szociális tartalmának kidolgozásához való hozzájárulás, a projekt 

társadalmi bevonásának biztosítása. A Támogatói Csoport, mint együttműködő fórum tagjai 

megállapodásban rögzítették együttműködési szándékukat, céljaikat, tevékenységüket. Az 

ülésekről emlékeztetők készültek.  

 

A támogatói csoport tagjainak száma 7 fő, tagjainak összetétele a következőképpen alakult: 

 

A Támogatói Csoport megbeszélésein, és a tervezési időszakban 4 hetente megtartott ülései 

alkalmával közös véleményt alakított a tervezett projekt tevékenységeivel, azok 

megvalósíthatóságával kapcsolatban, valamint javaslatot tett új elemek beépítésére, a 

meglévők formálására, illetve a futó és tervezett pályázatokhoz való illeszkedésre.  

 

Tevékenységük az alábbiakban kerül összefoglalásra: 

 

 Lakossági igényfelmérés (kérdőív) szempontjainak meghatározása, a kialakított 

kérdések megformálása, illetve a kérdőív kiértékelése alapján a tervezett 

tevékenységek kialakítása a lakossági elfogadottság növelése érdekében; 

 Az akcióterületen élő lakosság mobilizációja az akcióterületi fejlesztés 

szükségleteinek meghatározása érdekében; 

 A lakossági kérdőív helyszíni (akcióterületi) kitöltése beszélgetések, direkt 

kérdésfelvetések és a vélemények meghallgatásával, illetve segítségnyújtás ezek 

papíron való rögzítésében; 

 A projekt szociális – képzési – foglalkoztatási – közösségi programjának (soft 

tevékenységek) kialakítása; 

 A soft tevékenységek összefogására irányuló szervezőmunka, lakossági és civil 

bevonás előkészítése az akcióterületen; 

 A megkezdődött fejlesztés egyes lépéseinek nyomon kísérése mind a műszaki 

tartalmat, mind a közösségi programokat, aktivitásokat illetően;  

 A folyamatos lakossági tájékoztatás és a felmerülő panaszok vizsgálatának, 

megoldásának nyomon kísérése. 

 

A Támogatói Csoport munkája a projekt – benne a „soft” tevékenységek –megvalósításával, a 

projekt lezárásával szűnik majd meg. 
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4. PÉNZÜGYI TERV 
 

A projekt megvalósításához szükséges forrás nagysága:   399.900.000,- Ft 

A projekt megvalósításához felhasználandó saját erő nagysága:  0,- Ft 

A projekt által igényelt támogatás nagysága:   399.900.000,- Ft 

A projekt megvalósításához igényelt támogatási intenzitás:  100% 

 

4.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve: 

 

Az alábbiakban azoknak a költségtípusoknak a felsorolása történik meg, amelyek relevánsak 

az átfogó pénzügyi terv elkészítéséhez a teljes akcióterületre vonatkozóan. 

A szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő és az általános költségeket (előkészítés, 

menedzsment, szolgáltatások, egyéb általános költségek, tartalék) a pályázati útmutatóban 

szerepeltetett korlátok figyelembevételével kerültek meghatározásra. 

 

A projekt csak elszámolható költségeket tartalmaz. 

 

4.1.1. A városfejlesztési kiadások körének meghatározása: 

 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg, amelyek elszámolását kérjük: 

 

Projekt előkészítése 

 

A projekt előkészítés keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

o Fejlesztéshez szükséges tanulmányok elkészítése: 

o Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése; 

o Akcióterületi terv (ATT) elkészítése; 

 

o Engedélyes szintű tervdokumentáció készítése az alábbiak kapcsán: 

 

o Közösségi funkció – Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása 

o Közösségi funkció – Óvoda kialakítása 

o Városi funkció – Játszótér építése 

o Városi funkció – Petőfi tér felújítása  

o Városi funkció – Járda építése 

 

o Kiviteli tervek készítése az alábbiak kapcsán: 

 

o Közösségi funkció – Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása 

o Közösségi funkció – Teniszpálya felújítása 

o Közösségi funkció – Óvoda kialakítása 
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o Városi funkció – Játszótér 

o Városi funkció – Petőfi tér felújítása  

o Városi funkció – Népkert felújítása 

o Városi funkció – Táncsics utca és Kölcsey utca felújítása 

o Városi funkció – Járda építése   

 

o Közbeszerzés költségei 

 

o Hatósági eljárási díjak 

 

 

Projekt megvalósítása 

 

o Projektmenedzsment költségek 

 

o Tervezői művezetés 

 

o Műszaki ellenőrzés 

 

o Könyvvizsgálat  

 

o Nyilvánosság biztosítása 

 

o Építési költségek az alábbi tevékenységek vonatkozásában:   

o Közösségi funkció  – Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása 

o Közösségi funkció – Teniszpálya felújítása 

o Közösségi funkció – Óvoda kialakítása 

o Városi funkció – Játszótér kialakítása 

o Városi funkció – Petőfi tér felújítása 

o Városi funkció – Népkert felújítása 

o Városi funkció – Táncsics és Kölcsey utcák felújítása,  

o Városi funkció - Járda építése  

 

o Nyilvánosság biztosítása 

 

o Tárgyi eszköz beszerzés 

 

o Soft tevékenységek megvalósítása (programalap, programalapon kívüli soft 

tevékenységek) 

 

A projekt megvalósítási költségei bruttó 590.700,- Ft (465.118,- Ft + ÁFA) tartalék került 

betervezésre. A tartalékkeret felhasználása a pályázat benyújtásakor nem ismert, annak pontos 
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műszaki tartalma csak akkor válik ismertté, amennyiben szükségessé válik annak 

felhasználása.  

 

4.1.2. A pályázat költségvetése: 

 

Az alábbi táblázat bemutatja a projekt teljes költségvetését a meghatározott költségtípusok 

szerinti bontásban: 

 

Tevékenység Nettó (Ft) Áfa (Ft) Bruttó - Elszámolható költség (Ft) 

I. Előkészítési költségek 24.895.038 Ft  6.640.662 Ft 31.535.700 Ft 

IVS  3.740.157 Ft  1.009.843 Ft  4.750.000 Ft 

ATT 3.740.157 Ft  1.009.843 Ft  4.750.000 Ft 

Engedélyezési szintű 

tervdokumentáció, műszaki 

tervek, előzetes tervezői 

költségbecslés 5.665.000 Ft  1.529.550 Ft  7.194.550 Ft 

Kiviteli tervek 8.995.000 Ft  2.428.650 Ft 11.423.650 Ft 

Hatósági eljárási díjak 300.000 Ft 63.780 Ft 300.000 Ft 

KSH adatkérés 250.000 Ft 67.500 Ft  317.500 Ft 

Közbeszerzés költsége 2.204.724 Ft 595.276 Ft 2.800.000 Ft 

II. Megvalósítási költségek 289.58. 512  Ft 78.188.088 Ft 367.77. 600 Ft 

Projektmenedzsment költsége  7.401.575 Ft 1.998.425 Ft  9.400.000 Ft 

Tervezői művezetés 1.170.000 Ft 315.900 Ft 1.485.900 Ft 

Műszaki ellenőr költsége 3.510.000 Ft 947.700 Ft  4.457.700 Ft 

Könyvvizsgálat költsége 590.551 Ft  159.449 Ft  750.000 Ft 

Nyilvánosság biztosítása 1.968.503 Ft  531.497 Ft  2.500.000 Ft 

Építés  234.000.000 Ft  63.180.000Ft 297.180.000 Ft 

Tárgyi eszköz beszerzés  11.811.023 Ft  3.188.977 Ft  15.000.000 Ft 

"Soft" tevékenységek  25.196. 851 Ft 6.804.000 Ft  32.000.000 Ft 

Tartalék 465 118 Ft 125 583 Ft 590 700 Ft 

Összesen  314.881.890 Ft 85.018.110 Ft  399.900.000Ft 

 

A költségvetés indoklása: 
 

Előkészítéshez kapcsolódóan: 
 

o Fejlesztéshez szükséges tanulmányok elkészítése 
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Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi Terv 

 

IVS: Nettó 3.740.157,- Ft + 27% ÁFA = bruttó 4.750.000,- Ft 

ATT: Nettó 3.740.157,- Ft + 27% ÁFA = bruttó 4.750.000,- Ft 

Nettó 7.480.314,- Ft + 27% ÁFA = bruttó 9.500.000,- Ft 

 

o Engedélyezési szintű tervdokumentáció, műszaki tervek, előzetes tervezői 

költségbecslés költségeinek megoszlása a projektelemek között:  
 

Engedélyezési szintű tervdokumentáció, műszaki tervek, előzetes tervezői költségbecslés 

Projektelem Nettó (Ft) Áfa (Ft) 

Bruttó - 

Elszámolható 

költség (Ft) 

Óvoda felújítása 1.700.000 Ft 459.000 Ft 2.159.000 Ft 

Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása  1.950.000 Ft 526.500 Ft 2.476.500 Ft 

Népkert felújítása 271.260 Ft 73.240 Ft 344.500 Ft 

Teniszpálya felújítása 78.740 Ft 21.260 Ft 100.000 Ft 

Játszótér építése 250.000 Ft 67.500 Ft 317.500 Ft 

Utca felújítások 815.000 Ft 220.050 Ft 1.035.050 Ft 

Járda felújítás 200.000 Ft 54.000 Ft 254.000 Ft 

Petőfi tér felújítása 400.000 Ft 108.000 Ft 508.000 Ft 

Összesen: 5.665.000 Ft 1.529.550Ft 7.194.550 Ft 

 

o Kiviteli tervek költségeinek megoszlása a projektelemek között: 

Kiviteli tervek 

Projektelem Nettó (Ft) Áfa (Ft) 
Bruttó - Elszámolható 

költség (Ft) 

Óvoda felújítása 

2.695.000 

Ft 

727.650 

 Ft 

3 422.650 

 Ft 

Művelődési Ház egy részének közösségi térré 

alakítása 

2.900.000 

Ft 

783.000 

Ft 

3.683.000 

Ft 

Népkert felújítása 

321.260  

Ft 

86.740  

Ft 

408.000  

Ft 

Teniszpálya felújítása 

78.740 

 Ft 

21.260 

 Ft 

100.000 

 Ft 

Játszótér építése 

400.000 Ft 

Ft 

108.000  

Ft  

508.000  

Ft  

Utca felújítások 

1.700.000 

Ft 

459.000  

Ft 

2.159.000  

Ft 

Járda felújítás 

300.000 

 Ft  

81.000  

Ft 

381.000 

 Ft 

Petőfi tér felújítása 

600.000 

 Ft 

162.000 

 Ft 

762.000 

 Ft 

Összesen: 

8.995.000 

Ft 

2.428.650 

Ft 

11.423.650  

Ft 
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o Hatósági eljárási díjak költségeinek megoszlása a projektelemek között: 

 

A hatósági eljárási díjak költségeire a projekt előkészítési költségei között 300.000,- Ft került 

betervezésre, mely összeg 100%-ban elszámolható költségnek minősül.  

 

o Közbeszerzési költségeinek megoszlása a projektelemek között: 

Közbeszerzési költségek  

Projektelem Nettó (Ft) Áfa (Ft) 

Bruttó - 

Elszámolható 

költség (Ft) 

Óvoda felújítása 314.961 Ft 85.039 Ft 400.000  Ft 

Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása  314.961  Ft 85.039  Ft 400.000   Ft 

Kiviteli tervek elkészítése 314.961  Ft 85.039  Ft 400.000   Ft 

Soft tevékenységek 314.961  Ft 85.039  Ft 400.000   Ft 

Utca felújítások 314.961  Ft  85.039 Ft 400.000   Ft 

Eszközbeszerzés  314.961 Ft  85.039 Ft 400.000   Ft 

Petőfi tér felújítása  314.961 Ft  85.039 Ft 400.000   Ft 

Összesen: 2.204.727 Ft 595.273 Ft 2.800.000 Ft 

 

Projekt megvalósítás 

 

o Projektmenedzsment költségek: 

 

Projektmenedzsment: Nettó 7.401.574,- Ft + 27% ÁFA = bruttó 9.400.000,- Ft 

 

o Tervezői művezetés költségeinek megoszlása a projektelemek között: 

Tervezői művezetés 

Projektelem Nettó (Ft) Áfa (Ft) 
Bruttó - Elszámolható 

költség (Ft) 

Óvoda felújítása 380.000 Ft 

 

102.600 Ft 

 

482.600 Ft 

Művelődési Ház egy részének közösségi térré 

alakítása  390.000 Ft 

 

105.300 Ft 

 

495.300 Ft 

Népkert felújítása 

  

75.000 Ft 

  

20.250 Ft 

  

95.250 Ft 

Játszótér építése 50.000 Ft 

 

13.500 Ft  

 

63.500 Ft  

Utca felújítások  160.000 Ft 

  

43.200 Ft 

 

203.200 Ft 

Járda felújítás 

 

40.000 Ft  

 

10.800Ft 

 

50.800 Ft 

Petőfi tér felújítása 

 

75.000 Ft 

 

 20.250Ft 

 

95.250 Ft 
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Összesen: 

 

1.170.000  

Ft 

315.900  

Ft 

1.485.900  

Ft 

 

o Műszaki ellenőrzés költségeinek megoszlása a projektelemek között: 

Műszaki ellenőrzés 

Projektelem Nettó (Ft) Áfa (Ft) 
Bruttó - Elszámolható 

költség (Ft) 

Óvoda felújítása 

1.140.000 

Ft 

307.800 

 Ft 

1.447.800  

Ft 

Művelődési Ház egy részének közösségi térré 

alakítása 

1.170.000 

Ft 

315.900 

Ft 

1.485.900 

Ft 

Népkert felújítása 

185.630  

Ft 

50.120  

Ft 

235.750  

Ft 

Teniszpálya felújítása 

39.370 

 Ft 

10.630 

 Ft 

50.000 

 Ft 

Játszótér építése 

150.000 

 Ft 

40.500 

Ft  

190.500  

Ft  

Utca felújítások 

 480.000 

Ft 

129.600  

Ft 

609.600  

Ft 

Járda felújítás 

120.000 

 Ft  

32.400 

Ft 

152.400 

 Ft 

Petőfi tér felújítása 

225.000 

 Ft 

60.750 

 Ft 

285.750 

 Ft 

Összesen: 

3.510.000 

Ft 

947.700  

Ft 

4.457.700 

Ft 

 

o Könyvvizsgálat költségek: 

 

Könyvvizsgálat: Nettó 590.551,- Ft + 27% ÁFA = bruttó 750.000,- Ft 

 

o Nyilvánosság biztosítása: 

Kötelező nyilvánosság 

 

A tájékoztatási és nyilvánosság tevékenységet az NFÜ által kiadott, Új Széchenyi Tervben 

meghatározott tájékoztatási kötelezettségek szerint végezzük el. A projekt keretében a II. 

számú kommunikációs csomag kerül megvalósításra. 

 

  Feladatok II. 

A
 p

ro
je

k
t 

el
ő
k
és

zí
tő

 s
za

k
a
sz

a
 

1 Kommunikációs (cselekvési) terv készítése  

2 

Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések 

összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás 

szervezése újságírók számára 

 

3 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 

elkészítése és lakossági terjesztése 
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4 

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap 

esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató esetleg 

aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, 

frissítése 

X 

5 Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése  

A
 p

ro
je

k
t 

m
eg

v
al

ó
sí

tá
si

 

sz
ak

as
za

 

6 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 
X 

7 

Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes 

eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási 

fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 

 

8 
A beruházás helyszínén  „B” típusú tábla elkészítése 

és elhelyezése 
X 

9 Fotódokumentáció készítése X 

A
 p

ro
je

k
t 

m
eg

v
al

ó
sí

tá
sá

t 
k
ö
v
et

ő
 

sz
ak

as
z
 

10 
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény 

szervezése 
 

11 
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése 
X 

12 
Eredménykommunikációs információs anyagok, 

kiadványok készítése 
 

13 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 

tartalommal 
X 

14 
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése 

és elhelyezése 
X 

 

A tájékoztatás célcsoportja főként a helyi, a megyei lakosság, hogy értesüljenek az EU 

támogatás felhasználásának menetéről. A tájékoztatás további célcsoportjai a befolyásoló 

személyiségek, illetve a közönségi és szakmai médiumok, akik tovább tudják vinni a város és 

a fejlesztési kezdeményezés jó hírét. 

 

A projekt helyszínén a megvalósítás folyamán hirdető tábla jelzi az EU támogatás 

felhasználását, a zárás után pedig emlékeztető táblákat helyezünk el az egyes épületekre, 

építményekre, az Arculati kézikönyvben meghatározott méretben és tartalommal.  

 

A projekt megvalósításáról folyamatos tájékoztató lesz elérhető Borsodnádasd Város 

Önkormányzatának hivatalos honlapján: borsodnadasd.hu 
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A fentiekben összefoglalt költségeket az alábbi táblázatban mutatjuk be részletesen: 

Kötelező nyilvánossági elemek 

Projektelem 
d

b 

Bruttó egységár 

(Ft) 
Nettó (Ft) Áfa (Ft) 

Bruttó - Elszámolható költség 

(Ft) 

Internetes honlap 

készítése, vagy meglévő 

honlap esetén a projekthez 

kapcsolódó tájékoztató 

esetleg aloldal) 

létrehozása és folyamatos 

működtetése, frissítése 1 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Sajtóközlemény kiküldése 

a projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 1 

43 000 Ft 33 858 Ft 9 142 Ft 43 000 Ft 

A beruházás helyszínén 

„B” típusú tábla 

elkészítése és elhelyezése 2 

80 315 Ft 
160 630 

Ft 

43 370 

Ft 
204 000 Ft 

Fotódokumentáció 

készítése 2 
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Sajtóközlemény kiküldése 

a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések 

összegyűjtése 1 

43 000 Ft 33 858 Ft 9 142 Ft 43 000 Ft 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a 

projekthez kapcsolódó 

tartalommal 1 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

A beruházás helyszínén 

„D” típusú tábla 

elkészítése és elhelyezése 6 

90 000 Ft 70 866 Ft 
19 134 

Ft 
90 000 Ft 

Összesen:   

256.315 

 Ft 

299.212 

Ft 

80 788 

Ft 
380 000 Ft 

 

 

A nyilvánosság költségeire a projekt megvalósítási költségei között 2.500.000,- Ft került 

betervezésre, mely összeg 100%-ban elszámolható költségnek minősül.  

 

A nyilvánosság költségei az alábbi módon kerülnek felhasználásra:  

1) A kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységekre: 400.000,- Ft 

2) A programalap nyilvánosságának biztosítására: 800.000,- Ft 

3) A programalapon kívüli soft elemek nyilvánosságához kapcsolódó feladatokra: 

1.300.000,- Ft 
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o Építési költségek: 

Építési költségek 

Projektelem Nettó (Ft) Áfa (Ft) Bruttó - Elszámolható költség (Ft) 

Teniszpálya felújítása 1.614.173 Ft  435.827 Ft 2.050.000  Ft 

Népkert felújítása 13.385.826  Ft 3.614.174  Ft 17.000.000  Ft 

Óvoda felújítása  76.000.000 Ft 20.520.000 Ft 96.520.000  Ft 

Járdák építése, felújítása 8.000.000 Ft 2.160.000 Ft 10.160.000 Ft 

Játszótér építése 10.000.000 Ft  2.700.000 Ft 12.700.000  Ft 

Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása  78.000.000 Ft 21.060.000  Ft 99.060.000 Ft 

Petőfi tér felújítása 15.000.000 Ft 4.050.000 Ft 19.050.000 Ft 

Utak építése, felújítása 32.000.000 Ft 8.640.000 Ft 40.640.000 Ft 

Összesen: 234.000. 000 Ft 63.180. 000 Ft 297.180.000 Ft 

 

o Tárgyi eszköz beszerzés: 

A tárgyi eszközök beszerzésének költségeire a projekt megvalósítási költségei között bruttó 

15.000.000,- Ft (11.811.024,- Ft + ÁFA) került betervezésre, mely összeg 100%-ban 

elszámolható költségnek minősül.  

 

o Programalap: 

Közösségfejlesztést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások tanfolyamok, 

képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és 

foglalkoztató házak, kulturális és sportrendezvények, kiállítások, civil programok 

megvalósítása): 1. Kézműves tanfolyamok 3.000.000,- Ft; 2. Játszóház létesítése 2.000.000,- 

Ft; 3. Fiatal alkotók művészeti ösztöndíja 2.000.000,- Ft; 5. Sport tehetségkutató és ösztöndíj 

2.000.000,- Ft. 

 

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók: 1. 

Kiadványok késztése: 1.000.000,- Ft; 2. Természetes vizek élővilágának megismerése, 

tisztaságának megőrzése, előadások, kiállítások, tájékoztatók; 3. Környezettel kapcsolatos 

aszfalt rajzverseny 500.000,- Ft. 

 

Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (parkosítás, játszótér) kapcsolódó helyi 

társadalmi akciók megszervezésének támogatása: 1. Kiadványok, nyomdai munkák 

1.700.000,- Ft; 2. Környezetjavító akciók (facsemete, szemétszedés, parlagfű) versennyel 

összekötve 3.000.000,- Ft; 3. Gyermekvetélkedők .500.000,- Ft. 

 

Ezen tevékenység megvalósítására összesen bruttó 18.500.000,- Ft (14.566.693,- Ft + 27% 

Áfa) került betervezésre. 
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o Programalapon kívüli soft tevékenységek: 

 

1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók: kiadványok, kiállítás, rendezvények 

költségeire összesen 5.500.000,- Ft került betervezésre. 

 

2. Munkaerőpiaci beilleszkedés: tananyagfejlesztésre, képzések óradíjaira, kiadványok 

költségeire összesen 6.000.000,- Ft került betervezésre.  

 

3. Bűnmegelőzést elősegítő programok: tartalomfejlesztésre, kiadványokra, előadói 

óradíjakra összesen 5.000.000,- Ft került betervezésre. 

 

4. Közlekedés biztonságát növelő kampány: kiadványokra, előadói óradíjakra összesen: 

2.000.000,- Ft került betervezésre.  

 

Ezen tevékenység megvalósítására összesen bruttó 18.500.000,- Ft (14.566.693,- Ft + 27% 

Áfa) került betervezésre. 

 

4.1.3. A megvalósításhoz szükséges források: 

 

A pályázat forrásai: 
 

A projekt teljes költségvetése 399.900.000,- Ft 

Elszámolható összes költség 399.900.000,- Ft 

Nem elszámolható költségek 0,- Ft 

Igényelt összes támogatás 399.900.000,- Ft 

Borsodnádasd Város Önkormányzata által igényelt támogatás 381.400.000,- Ft 

MAGYISZ  által igényelt támogatás 18.500.000,- Ft 

Maximális támogatási intenzitás 100% 

Igényelt támogatási intenzitás 100% 

Biztosítandó önerő a projekten belül 0,- Ft 

Borsodnádasd Város Önkormányzata hozzájárulása a projektben 0,- Ft 

MAGYISZ  által igényelt támogatás 0,- Ft 

Maximális támogatási intenzitás 399.900.000,- Ft 

Borsodnádasd Város Önkormányzata hozzájárulása a projekten kívül 0,- Ft 

 

A projekt 100%-ban támogatási forrásból valósul meg, csak elszámolható költségeket 

tartalmaz, önerő nem szükséges a pályázat megvalósításához. 
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4.1.4. A finanszírozás feltételeinek biztosítása: 

 

A projektgazda a pénzügyi alkalmasságát az alábbi dokumentumok támasztják alá: 

 

A projektgazda pénzügyi alkalmassága 
Igazoló 

dokumentum 

Az önkormányzat eladósodásának mértéke a projekt szempontjából 

alacsony kockázati kategóriába történő besorolást eredményez. 

2010.; 2011. évi 

beszámoló 

 

A konzorciumi partner, azaz a MAGYISZ pénzügyi alkalmasság alátámasztására a 

pályázathoz az alábbi dokumentumokat csatolja:  

A konzorciumi partner pénzügyi alkalmassága 
Igazoló 

dokumentum 

Pénzügyi alkalmasság igazolása 2011. évi beszámoló 

 

4.1.5. Pályázat pénzügyi terve (költségvetési tábla Excel 

mellékletben): 

 

A projekt részletes pénzügyi tervét a költségvetési excel tábla tartalmazza, mely a pályázati 

dokumentáció mellékletét képezi, ezért jelen pontban nem kerül külön részletezésre.  

 

5. A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

5.1. Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 

 

Borsodnádasd városa jelenleg nem rendelkezik városfejlesztési társasággal és a település 

mérete, a projekt mérete nem indokolja a városfejlesztési társaság létrehozását. Erre tekintettel 

az alábbiak szerint történik meg a menedzsment struktúra felállítása: 

 

 belső menedzsment szervezet: nincs a projektben erre vonatkozóan 

költségelszámolás 

 külső menedzsment szervezet: önálló, külső szervezet megbízásával történik 

kiválasztási eljárás lefolyatatását követően 

 

A projekt menedzsment struktúra és a szakmai vezetés meghatározása során egyértelmű cél 

volt, hogy olyan struktúra kerüljön meghatározásra, amely egyrészt biztosítja a megfelelő 

szakértelmet minden olyan szakterületen, amely a projekt megvalósítása szempontjából 
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releváns, másrészt pedig biztosítja azt, hogy az intézmény érdekei maximálisan képviselve 

legyenek a projekt menedzsment és a szakmai vezetés működése során. 

 

A projektmenedzsment tevékenységei a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett 

eredmények elérést szolgálják. A projektmenedzsment feladata továbbá a 

projekttevékenységek hatékonyságának és eredményének vizsgálata és erről dokumentáció 

készítése. 

 

A PME-nek a beruházás fázisaiban (a tényleges beruházási munkálatok elvégzésével 

kapcsolatos feladatok elvégzése, projekt lezárása) való feladatai az alábbiakban kerül 

kifejtésre.  

 

A beruházással kapcsolatosan el kell különíteni a döntéshozó testületet, illetve a napi, operatív 

feladatokat elvégző szervezetet. 

 

A döntéshozó személy egy személyben a polgármester (illetve bizonyos, magas szintű 

döntéshozatalt érintő kérdésekben – pl. közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatala - a 

Közgyűlés). 

 

A projektmenedzsment szervezet felépítését tekintve: 

 

 belső menedzsment szervezet: 1 fő szociális szakember; 1 fő műszaki szakértő 

 külső menedzsment szervezet: 1 fő projektmenedzser; 1 fő pénzügyi vezetőt; 1 fő 

projekt asszisztenst; 1 fő soft felelős szakember 

 

Belső menedzsment szervezet: 

 

A szociális szakember feladata a programalaphoz, a programalapon kívüli tevékenységek 

megvalósításához szükséges segítség nyújtása, a lebonyolításban való részvétel, a hátrányos 

helyzetű akcióterületi lakosság minél szélesebb körben való bevonása a projektbe. A soft 

felelős szakember munkájának segítése, támogatása.  

 

Műszaki szakértő feladatai:  

 a projekt fizikai megvalósításában segítség a műszaki kérdések megválaszolására, 

problémák megoldására, együttműködve a kivitelezőkkel, tervezőkkel, műszaki 

ellenőrökkel, 

 rendelkezésre áll a közreműködő szervezet ellenőrzései során 

 
Név/Munkakör 

megnevezése 

Munkatapasztalat (év) 
Képzettség 

Szervezetnél eltöltött idő 

(év) 

Dorkóné Dévai Marianna 15 Településfejlesztő 15 

 Kelemen Károly 22 Építőmérnök 22 

 

Külső menedzsment szervezet: 

 

A külső projektmenedzseri tevékenységet egy külső megbízott cég végzi a projekt pénzügyi 

lezárásáig vállalkozói díj ellenében. A szolgáltató kiválasztása nyílt diszkriminációmentes 

eljárásban történik. A külső szervezet kiválasztására (és így a pénzügyi vezető, a projekt 
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asszisztens, a projektmenedzser és a soft felelős szakemberek  személyének meghatározására) 

a projektjavaslat benyújtásakor még nem került sor. 

 

A projektmenedzser feladata a projekt végrehajtásának folyamatos felügyelete, projekt 

menedzsment szervezet tagjainak koordinálása, projekt haladásának ellenőrzése, segítséget 

nyújt a projekt időbeli ütemezésének betartásában és a kulcs folyamatok ellenőrzése, a segítő 

szolgáltatók munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. A projektmenedzser felelős a 

projektben foglaltak megvalósításáért, munkaideje 20 óra/hét, továbbá elvárás a folyamatos 

rendelkezésre állás (személyes közreműködés). A projektmenedzser feladatai közé tartozik a 

projekt végrehajtásának folyamatos szakmai felügyelete, a projekttel kapcsolatos folyamatok 

ellenőrzése és koordinálása és a projekt szakmai tartalmának megvalósítása, segítséget nyújt a 

projekt szakmai ütemezésének betartásában. Felügyeli és ellenőrzi a tevékenységeket, azok 

szakszerű végrehajtását, a határidők betartását. 

 

A pénzügyi vezető, felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a fejlesztések során 

felmerülő problémák megoldásáért, munkaideje 20 óra/hét, továbbá elvárás a folyamatos 

rendelkezésre állás (személyes közreműködés). A pénzügyi vezető feladata a projekt 

megvalósítási időszaka alatt a pénzügyi/ gazdasági feladatok ellátása, kifizetési kérelmek 

készítése, a projektben meghatározott pénzügyi ütemezések betartása, a költségvetésben 

szükségessé vált módosítások végrehajtása, részt vesz az előrehaladási jelentések (PEJ, ZPEJ) 

elkészítésében, kapcsolatot tart a projekt könyvvizsgálójával.  

 

A projekt asszisztens részt vesz a projekt megvalósításában, munkaideje 20 óra/hét, továbbá 

elvárás a folyamatos rendelkezésre állás (személyes közreműködés). Feladata a napi 

adminisztráció elvégzése, segíti a projektmenedzsment tagok munkáját. Elvégzi a rá háruló 

tevékenységek kivitelezését, illetve az adminisztrációs feladatokat. Dokumentálja a projekt 

végrehajtását és befejezését. Segíti a projekt sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka 

kialakulását és fenntartását, támogatja a projekt működéséhez szükséges információáramlást 

és az információk naprakész kezelését. Részt vesz az ügyviteli, illetve dokumentációs 

rendszer kialakításában, valamint fenntartásában.    

 

A soft felelős szakember részt vesz a projekt megvalósításában, munkaideje 20 óra/hét, 

tovább elvárás a folyamatos rendelkezésre állás (személyes közreműködés). Feladata a 

programalaphoz, a programalapon kívüli tevékenységek megvalósításához szükséges segítség 

nyújtása, a lebonyolításban való részvétel, a hátrányos helyzetű akcióterületi lakosság minél 

szélesebb körben való bevonása a projektbe. Civil szervezetek, a lakosság, a helyi társadalmi 

réteg minél szélesebb körben való bevonása a programokba.   

 

A PME fentebb ismertetett szervezeti felépítése maximálisan biztosítja, azt hogy a beruházás 

minden a pályázat szempontjából releváns szakmai oldalról is megfelelően támogatva legyen 

a beruházás a szükséges szakértelemmel rendelkezők által. A projektmenedzsment tagok 

kiválasztására a projektjavaslat benyújtásának időpontjáig még nem került sor. A kiválasztás 

nyílt diszkriminációmentes eljárásban fog megtörténni, 3 ajánlat egyidejű bekérésével.  

 

A projekt végrehajtásához szükséges humánerőforrás rendelkezésre állása 

(projektmenedzsment szervezetben dolgozókra vonatkozó előfeltételek): 

 
Név/Munkakör 

megnevezése 

Munkatapasztalat (év) 
Képzettség 

Szervezetnél eltöltött idő 

(év) 
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Projektmenedzser Min. 3 

Projektmenedzsment 

területén szerzett 

tapasztalat, 

szociális/társadalmi 

szakirányú felsőfokú 

végzettség 

0 

Pénzügyi vezető Min. 3 
Mérlegképes könyvelő, 

szakmai tapasztalat 
0 

Projekt asszisztens Min. 3 Felsőfokú végzettség 0 

Soft felelős szakember Min. 3 

Szociális, 

humánpolitikai 

végzettség 

0 

 

PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET HIERARCHIÁJA 

 

 
 

 

5.2. A döntéshozatal, információáramlás és végrehajtás 

rendje: 

 

A projekt megvalósításával kapcsolatos stratégiai döntéshozatalra a projektgazda hivatalos 

képviselője jogosult, kötelezettséget is csak ő jogosult vállalni. Ezen stratégiai döntések 

különösen: támogatási szerződés megkötése, támogatási szerződés módosítási kérelmeinek 

aláírása, PEJ és ZPEJ jelentések aláírása. 

 

A projekt operatív (napi szintű) döntéshozatali szabályait tekintve, a támogatási szerződésben 

rögzített feladat-, idő- és költségterv, a támogatási szerződés és a vonatkozó jogszabályok 

Projekt asszisztens 

Projektmenedzsment 

szervezet 

 

Projektmenedzser Pénzügyi vezető Műszaki szakértő 

Külső menedzsment 

 

Belső menedzsment 

Soft felelős 

szakember 

Szociális szakember 
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keretein belül a projektmenedzsment szervezet az operatív feladatokat önállóan végzi, a napi 

szintű ellenőrzési feladatokat is ellátja. 

 

A projektmenedzsmenti munka keretében a projektmenedzsment szervezet negyedévente 

előre feladattervet készít, amely tartalmazza az adott negyedévre vonatkozó főbb feladatokat, 

az elvégzendő szakmai előrehaladással kapcsolatos feladatokat, az azokhoz szükséges 

erőforrások mértékét és rendelkezésre bocsátásának feltételeit, illetve az egyéb 

kötelezettségekkel (pl.: tájékoztatási kötelezettség) kapcsolatos feladatokat. 

 

Minden negyedév zárásaként az adott időszakra vonatkozóan szakmai jelentés készül, amely 

bemutatja a projekt előrehaladását, az esetleges eltérések okait és az abból fakadó kockázatok 

kezelésének módját, illetve szükség esetén javaslatot fogalmaz meg a támogatóval való 

tájékoztatási vagy szerződésmódosítási kérelmekkel kapcsolatosan. 

 

A projektmenedzsment szervezet személyi vezetői és a teljes munkafolyamat felelőse a 

projektmenedzser. A folyamatos szakterületi előrehaladást a hetenként megtartott operatív 

megbeszélések támogatják, ahol az egyes szakterületekért felelős projektmenedzsmenti tagok 

tájékoztatást adnak a hozzájuk tartozó szakterületi feladatok aktuális állásáról. 

 

5.3. A fejlesztési tevékenységek működésének rövid leírása 

 

A fejezetben megjelenítésre kerül a fejlesztéssel érintett infrastruktúrák működése, a 

működtetéshez kapcsolódó bevételek és kiadások köre, valamint meghatározásra kerül a 

működtetést biztosító szervezet. 

 

A működéshez kapcsolódó bevételek és költségek meghatározása, részletes bemutatása, 

valamint a fejlesztett infrastruktúra fenntarthatóságának feltételei a pénzügyi fejezetben 

kerülnek megjelenítésre. 
 

 Közösségi funkció – teniszpálya felújítása: 

 

A sportlétesítmény, jelen esetben a teniszpálya és eszközei azok funkciójának megfelelően, 

saját felelősségre a lakosság által szabadon használható. A szabadtéri sportlétesítmények 

használata időbeli korlátozás nélkül lehetséges. Minden nap 10:00-18:00-ig segítő alkalmazott 

áll a sportlétesítmények használói rendelkezésére, a szabályos és balesetmentes használat 

támogatására. 

 

A közterület használatához kapcsolódóan bevételre nem számítunk. A létrehozott fejlesztések 

működésének biztosítása, karbantartásuk, állagmegóvásuk a tulajdonos Önkormányzat 

feladata. A fejlesztéssel érintett területen (és a város össze közterületén) a működtetési, 

karbantartási és pótlási feladatokat az önkormányzat látja el. A feladatellátást segítő 

személyzet is (1 fő 8 órás foglalkoztatott) az önkormányzat alkalmazásában áll. 

 

Feladatok szempontjából az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges a fejlesztéssel érintett 

közterületeken: 

 

 Fenntartás, üzemeltetés 
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 Karbantartás, fenntartás 

 Burkolt felületek (út, járda)  

 Burkolt felületek (út, járda) karbantartása, fenntartása 

 Közvilágítás működtetése, karbantartása 

 Sportlétesítmények üzemeltetése 

 Sportlétesítmények karbantartása, pótlása 

 

A sportlétesítmények bérbeadását nem tervezi az önkormányzat. 
 

 Közösségi funkció – a Művelődési Ház egy részének közösségi térré alakítása: 
 

A projekt megvalósításának ideje alatt a Művelődési Házban kialakított közösségi térben és a 

teniszpályán, valamint az óvodában zajló „soft” tevékenységek szervezéséért, irányításáért és 

összehangolásáért a belső és külső projektmenedzsment szervezet, és a Magyar Gyermek és 

Ifjúságvédelmi Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Szervezete végzi, a szakmai irányításért a 

projektmenedzser a felelős.  A közösségi térben a folyamatos és hosszú távú szakmai 

működtetés, szervezés, koordináció az önkormányzat feladatává válik. 

 

A Művelődési Házban kialakított közösségi tér feladata az lesz, hogy a létrehozott új terekkel 

és új szolgáltatásokkal a helyi integrációnak háttere legyen, a helyi lakosság közösségi 

életének új terévé váljon és kiegészítse a Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatásokat.  

 

Az épület helyet biztosít a helyi polgárőr szervezet számára, akik biztosítják az épületek és a 

kapcsolódó projektelemek állagának megóvását. Az épület működtetésének és fenntartásának 

költségei a tulajdonos önkormányzatot terhelik. 

 

A Művelődési Ház nyitva tartással rendelkező közösségi épület, benne információs iroda is 

működik. Az épület a város lakossága által közösségi célokra szabadon használható, 

használata előzetes egyeztetés után, nyitva tartási időn kívül is, időbeli korlátozás nélkül 

lehetséges. Minden nap 10:00-18:00-ig segítő alkalmazott áll a közösségi tér használói 

rendelkezésére: információnyújtásra, rendezvények előkészítésére, a szabályos és 

balesetmentes használat támogatására. 

 

A közösségi terek igénybevételéért a lakosság térítési díjat nem fizet. Az épület bérbeadását 

nem tervezi az önkormányzat. 

 

 Közösségi funkció – Óvoda kialakítása:  

 

Az akcióterületen jelenleg funkcióhiányként jelenik meg az alapfokú nevelési-oktatási 

intézmény megléte. 

 

Az akcióterületen az új funkcióként létrejövő óvoda intézményének kialakítása által lehetővé 

válik a közösségi élet feltételrendszerének megvalósítása a közoktatási-nevelési intézményben 

keresztül.  Ez kulcsfontosságú a közösségi élet alakítása során, hiszen a kisgyermekes 

családok életvitelének szervezését nagyban megkönnyíti. Az akcióterületi tervben bemutatott 

adatokból egyértelműen látszik, hogy a Lemezgyári telepen jelentős számú gyermek él, így 

ezen gyermekek családjai számára az óvoda épületének kialakítása komoly javulást 

eredményez az életminőség javítása terén.  
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Az óvoda kialakításának elsődleges jelentősége, hogy a helyi identitást, közösségformálást 

erősítő tér alakul ki, mely ösztönzi az akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő 

lakosság szociális kohéziójának erősítését.  

 

A szociális városrehabilitációs célú projekt „soft” tevékenységeinek egy része is a 

kialakítandó óvodához kötődően, annak bevonásával kerül megrendezésre. A programalap 

keretében megvalósításra kerülő tevékenységei közé sorolható minden olyan tevékenység, 

amely a családsegítő szolgáltatás kiterjesztését elősegíti. 

 

A projekt „soft” tevékenységeinek szervezéséért, irányításáért és összehangolásáért az 

önkormányzat a felelős, a projektmenedzsment tagok közül a soft felelős munkatárs aktívan 

segít ezen elemek végrehajtásában, szervezésében, a szakmai irányításban. A projekt „soft” 

tevékenységeinek megvalósításában a projektmenedzsment szervezet, az önkormányzat 

munkatársai szorosan együttműködnek az óvodával, a civil szervezetekkel, a Támogató 

Csoporttal és a helyi lakossággal, valamint kiemelten az akcióterületi hátrányos helyzetű 

lakossággal. A projekten kívüli és a projekt időszakot követő rendezvények, események 

szakmai irányítását, szervezését hosszú távon az óvoda vezetése biztosítja.  

 

A folyamatos és hosszú távú (a projekten kívül és a fenntartási időszakon túl) szakmai 

működtetés, szervezés, koordináció az önkormányzat feladata. 

 

Az óvoda elsődleges feladata az lesz, hogy a helyi integrációt előmozdítsa, a helyi 

identitástudatot kialakítsa, megerősítse és a helyi lakosság közösségi életében 

közösségformáló szerepet töltsön be. Ez által megvalósul a helyi társadalom szociális 

kohéziója. Borsodnádasd akcióterületén élő lakosai számára kiemelt jelentőségű, hogy 

biztosítottak legyenek a közösségi élet gyakorlásának feltételei és színterei.  

 

 Városi funkció – Petőfi tér felújítása: 

 

A közterület használatához kapcsolódóan bevételre nem számítunk. A létrehozott fejlesztések 

működésének biztosítása, karbantartásuk, állagmegóvásuk a tulajdonos önkormányzat 

feladata. A fejlesztéssel érintett területen (és a város össze közterületén) a működtetési, 

karbantartási és pótlási feladatokat az önkormányzat látja el. 

 

Feladatok szempontjából az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges a fejlesztéssel érintett 

közterületeken: 

 

 Parkfenntartás, üzemeltetés 

 Parkkarbantartás, fenntartás 

 Burkolt felületek (út, járda) tisztítása, üzemeltetése 

 Burkolt felületek (út, járda) karbantartása, fenntartása 

 Közvilágítás működtetése, karbantartása 

 

 Városi funkció – Népkert felújítása: 

 

A közterület használatához kapcsolódóan bevételre nem számítunk. A létrehozott fejlesztések 

működésének biztosítása, karbantartásuk, állagmegóvásuk a tulajdonos önkormányzat 
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feladata. A fejlesztéssel érintett területen (és a város össze közterületén) a működtetési, 

karbantartási és pótlási feladatokat az önkormányzat látja el. 

 

Feladatok szempontjából az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges a fejlesztéssel érintett 

közterületeken: 

 

 Parkfenntartás, üzemeltetés 

 Parkkarbantartás, fenntartás 

 Burkolt felületek (út, járda) tisztítása, üzemeltetése 

 Burkolt felületek (út, járda) karbantartása, fenntartása 

 Közvilágítás működtetése, karbantartása 

 

 Városi funkció – Játszótér létrehozása 

 

A közterület használatához kapcsolódóan bevételre nem számítunk. A létrehozott fejlesztések 

működésének biztosítása, karbantartásuk, állagmegóvásuk a tulajdonos önkormányzat 

feladata. A fejlesztéssel érintett területen (és a város össze közterületén) a működtetési, 

karbantartási és pótlási feladatokat az önkormányzat látja el. 

 

Feladatok szempontjából az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges a fejlesztéssel érintett 

közterületeken: 

 

 Parkfenntartás, üzemeltetés 

 Parkkarbantartás, fenntartás 

 Burkolt felületek (út, járda) tisztítása, üzemeltetése 

 Burkolt felületek (út, járda) karbantartása, fenntartása 

 Közvilágítás működtetése, karbantartása 

 

 Városi funkció – Kölcsey utca, Táncsics utca, Barátság utca, és Táncsics út 

rehabilitációja 

 

A közterület használatához kapcsolódóan bevételre nem számítunk. A létrehozott fejlesztések 

működésének biztosítása, karbantartásuk, állagmegóvásuk a tulajdonos önkormányzat 

feladata.  

 

Feladatok szempontjából az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges a fejlesztéssel érintett 

közterületeken: 

 

 Burkolt felületek (út, járda) tisztítása, üzemeltetése 

 Burkolt felületek (út, járda) karbantartása, fenntartása 

 Közvilágítás működtetése, karbantartása 

 Záportó és csapadékvíz elvezetési rendszer tisztítása, üzemeltetése  

 Záportó és csapadékvíz elvezetési rendszer karbantartása 

 Zöld szigetek üzemeltetése és karbantartása 
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5.3.1. Szervezeti terv: 

 

A pályázati fejlesztés működtetését, üzemeltetését az önkormányzat saját hatáskörben 

valósítja meg. A kialakításra, fejlesztésre kerülő épületek, közösségi terek, sportlétesítmény, a 

közterületek és zöldfelületek gondozását és tisztántartását a jelenlegi gyakorlatnak 

megfelelően az önkormányzat látja el.  

 

Minden projektelem esetében szükséges biztosítani a megvalósított tevékenység hosszú távú, 

de minimum 5 éves működtetését, fenntartását, ami figyelembe veszi a tulajdonosi, 

intézményi háttér esetleges változásait is. A pályázati projektelemeknél nem számolunk a 

tulajdonosi, intézményi háttér változásával. A pályázó önkormányzat a projektekre 

vonatkozó, fenntartási kötelezettségét vállalja, a megvalósuló fejlesztések működtetésével, 

fenntartásával hosszú távon számol, a szükséges költségvetési háttér biztosításával. 

 

Projektelemek tulajdonosa, fenntartója, az üzemeltetésben részt vevő szervezetek:  

 

Projektelem Tulajdonos Fenntartó 
Fenntartásban közreműködő 

gazdasági szervezetek 

Művelődési Ház egy 

részének közösségi térré 

alakítása 

Önkormányzat Önkormányzat - 

Óvoda kialakítása Önkormányzat Önkormányzat - 

Teniszpálya felújítása Önkormányzat Önkormányzat - 

Játszótér Önkormányzat Önkormányzat - 

Petőfi tér Önkormányzat Önkormányzat - 

Rehabilitált utcák, járdák Önkormányzat Önkormányzat - 

Népkert Önkormányzat Önkormányzat - 

 

5.3.2. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, 

forrásai 

 

A fejlesztéssel létrehozott infrastruktúrák működtetésének és fenntartásának részletes 

pénzügyi terve és forrásai a Pénzügyi elemzésben kerülnek bemutatásra. 

 

Az Önkormányzat által megvalósított fejlesztésekkel kapcsolatban összegzéseként 

megállapítható, hogy:  

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztés fenntarthatóságának érdekében a szükséges 

forrásokat saját költségvetéséből egyéb bevételei terhére biztosítja. 

 

(TÁBLÁZAT) 
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6. Mellékletek 
 

1. Áttekintő térképvázlatok 

1.1. Az akcióterület elhelyezkedése a településen belül 

1.2. A korábbi fejlesztési helyszínek elhelyezkedése 

1.3. Az egyes akcióterületi ingatlanok tulajdoni helyzete 

1.4. A megvalósításra tervezett összes beruházási jellegű tevékenység földrajzi helye, 

kiemelve a pályázat projektelemeit 

1.5. Funkciók és azok elhelyezkedése az akcióterületen 

2. Jogosultság igazolása: jogosultsági indikátorok érétkének táblázatos összefoglalása 

3. Településszerkezeti terv – nem releváns 

4. Egyeztetések dokumentációja (emlékeztetők, jelenléti ív) 

4.1. Közműszolgáltatókkal folytatott egyeztetésekről 

4.2. Érintett hatóságokkal folytatott egyeztetésekről – nem releváns 

4.3. Bűnmegelőzési programok esetében a területileg illetékes rendészeti szervvel 

folytatott egyeztetésekről, az akcióterület közbiztonsági problémáinak megoldásához 

történő hozzájárulásról, a fejlesztési program megismeréséről 

4.4. Nyilatkozat a területileg illetékes rendészeti szervtől a projektben való 

együttműködésről 

4.5. Civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb intézményekkel 

folytatott egyeztetésekről 

4.6. KKV-val lefolytatott egyeztetésekről a kerékpárforgalmi létesítményeket érintő 

kritériumok vonatkozásában – nem releváns 

5. Programtervezet a projekt keretében fejleszteni kívánt intézmények vonatkozásában 

6. A projektmegvalósításra és fenntartásra vonatkozó rendezvénynaptár 

7. Képzési terv 

8. Városmarketing stratégia – nem releváns 

9. Egységes arculati stratégia – nem releváns 

10. Homlokfelújítási alap kialakításáról szóló önkormányzati rendelet – nem releváns 

11. Telepített növények listája 

12. Parkolási koncepció és parkolási rendelet 

13. Támogatói Csoport dokumentációja 

13.1. Alakuló ülés jegyzőkönyve 

13.2. Együttműködési megállapodás 

14. Tervezői nyilatkozat költségmegosztásról – nem releváns 

15. A projektben résztvevő társasházak közgyűlési határozata az együttműködési szándékról – 

nem releváns 

16. Projektmenedzsment 

16.1. Szervezeti ábra, SZMSZ 

16.2. A menedzsmentben részt vevők önéletrajza 

16.3. A menedzsmentre vonatkozó közbeszerzési kiírás dokumentációja – 

amennyiben a pályázat benyújtásakor még nem ismert a menedzsmentet alkotók 

személye   

17. Kérdőívek, jegyzőkönyvek csatolása az igényfelméréshez kapcsolódóan 

 

1. számú térkép: 
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„Az akcióterület elhelyezkedése Borsodnádasd teljes területén belül” című térkép az 

Akcióterületi Terv 6. fejezetében a mellékletekben találhatóak.    
 


