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1 BEVEZETÉS 

A korábbi Európai Uniós tervezési időszakokhoz hasonlóan a 2021-2027-es periódusban is fontos 

szerepe van az integrált fejlesztéseket megalapozó, városi szintű stratégiai terveknek. Ennek érdekében 

Nagyecsed város felülvizsgálja és aktualizálja korábbi Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A 

stratégiai tervezésnek továbbra jelentős szerepe van: egyrészt a kijelölendő városfejlesztési irányok 

hosszú távra meghatározzák a település fejlődését; másrészt a tervezés sikerétől függ, hogy a 

rendelkezésre álló EU-s és hazai forrásokból milyen mértékben tud részesülni a város, illetve mely 

területeken és mennyire hatékonyan tudja azokat felhasználni.  

Jelen dokumentum Nagyecsed Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2022. évi 

felülvizsgálata, amely kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást 

szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit – elsősorban a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program Plusz (TOP Plusz), másodsorban az ágazati operatív programok forrásainak, illetve 

egyéb (nemzetközi, hazai és magán) fejlesztési források felhasználásához. 

Az ITS felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt. 

A város korábbi Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítését egy részletes megalapozó 

vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) előzte meg, amely – számszerűsített 

adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva – mutatta be a város gazdasági és társadalmi 

folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait, valamint gyengeségeit, problémáit. Ezekre és a készítés óta 

eltelt időszak folyamataira, tendenciáira reagálnak az ITS felülvizsgálata keretében megfogalmazott 

célkitűzések és azonosított beavatkozások. 

Az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet, valamint Nagyecsed Város Önkormányzata Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján 

történt. 
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2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

Nagyecsed térségi szerepköre 

Nagyecsed Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Mátészalkai járás területén, a román határ 

közelében fekszik. A településhez a legközelebb eső megyei decentrumok Mátészalka és Nyírbátor, 15 

és 32 km-re, a megyeszékhely Nyíregyháza 66 km-re található. Nagyecsed mikrotérségi vonzáskörzettel 

rendelkezik a környező települések vonatkozásában. A város térszervező erejét a kínált szolgáltatások 

bővebb köre adja, amely jelen van mind az egészségügy, mind az oktatás, mind a gazdasági 

tevékenységet segítő szolgáltatások körében. 

Társadalom 

Nagyecsed demográfiai folyamatait vizsgálva, az országos folyamatokhoz hasonlóan, negatív tendenciák 

figyelhetőek meg. 2010 óta a város lakónépessége 2,2%-kal 6120 főről 5984 főre (136 fő) csökkent. 

A népességcsökkenéssel párhuzamosan a település lakónépessége egyre inkább elöregszik. 2015 óta a 

fiatalok száma 2,6%-kal, a munkaképes korú (15-64 éves) lakosság száma 7,8%-kal csökkent, mialatt az 

idős (65 éves, vagy annál idősebb) lakosok száma 3,7%-kal nőtt. 

Nagyecsed lakosságának iskolai végzettsége a 2001-es és a 2011-es népszámlálás adatok1 alapján az 

egyes kategóriákban a megyei és az országos átlagtól jelentősen elmarad, amely reprezentálja a városi 

lakosság alacsony képzettségi szintjét. Pozitívumként emelendő ki ugyanakkor, hogy a 2001-es és a 

2011-es népszámlálás képzettségi mutatóit elemezve, a városban javuló tendencia volt megfigyelhető: 

közel kétszeresére emelkedett a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma. 

Humán Infrastruktúra és szolgáltatások 

Az alap- és középfokú oktatás intézményrendszere az elmúlt évtizedben jelentős átalakuláson esett át. 

Nagyecseden 5 általános iskolai feladat ellátási helyen 490 diák, valamint 4 középiskolai (gimnáziumi) 

feladatellátási helyen 26 diák tanult 2020-ban. A gimnáziumi tanulók száma a felnőttoktatásban 

ugyanakkor jóval magasabb (177) volt. 

A tendenciákat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a felnőttoktatás szerepe a középfokú végzettség 

megszerzésében igen jelentős, hiszen amíg az elmúlt évtizedben a nappali középfokú oktatásban 

résztvevő tanulók száma csökkent, addig a felnőttoktatásban résztvevő tanulóké viszont jelentős 

mértékben nőtt. 

Az egészségügyi, valamint a szociális alapellátás rendszere jól szervezett, minőségi és mennyiségi 

mutatói megfelelőek mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások szempontjából. Szabadidős és sport 

tevékenységek területén a lakosság részéről is folyamatos igény jelentkezik a szolgáltatások bővítésére 

és a kiszolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztésére. A településen több sikeres sportegyesület 

működik. 

Munkaerőpiac, foglalkoztatottság 

 

1 A jelenleg rendelkezésre álló legfrissebb népszámlálási adatok a 2011. évi népszámlálásból származnak. A 2022. 
októberi népszámlálás részletes eredményei várhatóan 2023 őszétől lesznek elérhetőek. 
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A város foglalkoztatási és munkanélküliségi helyzetét több tényező együttes hatása befolyásolja. 

Nagyecseden 2021-ben 489 fő regisztrált álláskereső volt, ami alapján a nyilvántartott álláskeresők 

relatív mutatója 12,12% volt. Ugyan a munkanélküliek száma folyamatosan csökken, megyei és országos 

viszonylatban is kiemelkedően magas a település regisztrált álláskeresőinek aránya a munkaképes korú 

népességen belül. E kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetet tovább erősíti az a tény, hogy a településen 

magas a közfoglalkoztatottak száma (328) és aránya (8,12%) is. 

Gazdaság 

A városban 2021-ben a regisztrált vállalkozások száma 1209 db, a működő vállalkozások száma 201 db 

volt (2020). Kedvező folyamatnak tekinthető, hogy ugyan 2015 óta a regisztrált vállalkozások száma 

6,6%-kal csökkent, a működő vállalkozások száma 34%-kal nőtt a városban. Ugyanakkor Nagyecseden 

ezer lakosra csupán 33 működő vállalkozás jutott, míg a megyében ennek duplája (66), országosan pedig 

majdnem háromszorosa (91). 

A vállalkozások létszám szerinti megoszlása a mikrovállalkozások dominanciáját mutatják. Mindössze 

egy vállalkozás működik 50 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal. A működő társas vállalkozások 66,7%-

a a szolgáltató szektorban, 22,5%-a az iparban és 16,7%-a az agráriumban tevékenykedik. Országos 

összehasonlításban vizsgálva megállapítható, hogy Nagyecseden a mezőgazdaság szerepe jóval 

jelentősebb, a szolgáltatási szektor szerepe pedig elmarad az országos értékektől. 

A turizmus egyelőre nem képvisel jelentős gazdasági erőt a városban, ugyanakkor Nagyecsed építészeti, 

történelmi és természeti értékei potenciális turisztikai vonzerőt jelenthetnek. Ehhez kapcsolódóan a 

város törekszik arra, hogy a turizmus feltételeit fejlessze. 

Összességében a város korlátozott gazdasági és munkaerőpiaci erőforrásokkal rendelkezik: a városban 

nincsen jelentős ipari gyártó- és feldolgozó tevékenység, méretéből adódóan, valamint Mátészalka és 

Nyírbátor közelsége miatt Nagyecsed a térségi foglalkoztatásban sem tölt be jelentős szerepet. A város 

versenyképességét elsősorban a következő tényezők befolyásolják: 

• határ menti fekvés; 

• megfelelő nagyságú, de infrastrukturálisan fejlesztendő ipari-gazdasági fejlesztési területek 
jelenléte; 

• mezőgazdasági feldolgozóipar megerősödése, alternatív mezőgazdasági gyakorlatok térhódítása; 

• rendelkezésre álló, javuló képzettségi szintű munkaerő. 

Épített környezet 

A város térszerkezeti szempontból – a központi városrészhez hasonlóan – kettősséget hordoz magában. 

Az „Óváros” lakóövezetei az egykori Ecsedi-várfal és töltésútjainak szerkezeti kialakításából adódóan 

magukban hordozzák Ecsed történetének struktúráját, míg az „Újváros” a modern kori településtervezés 

eredménye. 

A mai Nagyecsed egyik legnagyobb értékét rendkívül gazdag és sajátságos történelme, az ehhez 

kapcsolódó meglévő, fennmaradt építmények (népi építészeti emlékek, egyéb helyi nevezetességek), 

valamint a feltárt vagy feltáratlan régészeti emlékek (Ecsedi vár, Sárvári monostor) képezik. 

Táji és természeti adottságok, zöldfelületek 

Nagyecsed a Szatmári síkon, az egykori Ecsedi láp területén, a Kraszna partján fekszik. A növekvő 

lakosságszám és a megváltozott társadalmi-gazdasági igényeknek köszönhetően a 19. század végére az 

Ecsedi láp teljes területét lecsapolták, amely eredményeként jelentős nagyságú művelésbe vonható 

földterületeket nyertek. A táj képe gyökeresen megváltozott, eltűntek a víz borította területek, az 

Ecsedi-láp természetes növénytársulásai. A táj mai arculata teljes mértékben az emberi beavatkozás 
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eredménye, természetközeli élővilág Nagyecsed területén az országos ökológiai hálózat egyes elemeit 

alkotó területeken lelhető fel. 

Nagyecsed közparkjai, közkertjei, valamint a jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményterületek 

szigetszerűen helyezkednek el, egyéb területfelhasználási egységek által körülzárva jelennek meg a 

település szerkezetében. 

Közlekedés 

Nagyecsed közlekedési kapcsolatai periférikus helyzetéből adódóan kedvezőtlenek, ugyanakkor a 

román határ közelsége, valamint az M49-es gyorsforgalmi út jövőbeli megépülése a település fejlődése 

szempontjából jelentős potenciált rejt magában. Jelenleg a város Budapest és Nyíregyháza felől az M3-

as autópálya és a 49-es, valamint a 4918-as utakon érhető el leggyorsabban. 

A helyközi és távolsági autóbusz közlekedés a városban elérhető, ugyanakkor a menetidő és járatsűrűség 

nem minden viszonylat esetében elégséges. A település vasúton a Mátészalka-Tiborszállás vasútvonalon 

érhető el, ugyanakkor a vasúti szolgáltatás színvonala kedvezőtlen: a legfontosabb központok közül 

Budapest, Debrecen és Nyíregyháza több átszállással és hosszú menetidővel érhető el. 

A település közúthálózatának nagy hiányossága, hogy a Kraszna folyón egyetlen átkelési lehetőség 

biztosított, valamint relatív alacsony a burkolt belterületi utak aránya. A parkolóhelyek száma a városban 

elégséges, a frekventált területeken bővítendő. A településen kiépített kerékpárút nincs, a hálózatot a 

nagyobb forgalmú utak mentén célszerű kialakítani úgy, hogy az a környező településekkel való 

kapcsolatot is szolgálja. A város járdahálózata fejlesztésre szorul. 

Közművek 

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat a település egészén kiépített, hossza 34,5 km. 2020-ban a városi 

lakásállomány 85,8%-a (2046 db) volt a közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolva. A szennyvízhálózat 

kiépítettsége a vízhálózat kiépítettségétől elmarad. A közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat hossza 44,1km 

volt, ugyanakkor a lakások 68,3%-a (1629 db) volt csak a hálózatba bekapcsolva. Nagyecsed területén a 

vízellátási és csatornázási feladatokat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi. A város hévízkútja 

42°C hőmérsékletű vizet szolgáltat, felhasználása jelenleg nem megoldott. 

Nagyecsed vezetékes gázszolgáltatója az OPUS TIGÁZ Zrt., a város villamos energia szolgáltatását az 

OPUS TITÁSZ Zrt. végzi. A háztartási villamosenergia fogyasztók száma 2281 db, a háztartási 

gázfogyasztók száma 1573 db volt 2020-ban a városban. Számuk ugyanakkor 2010 óta folyamatosan 

csökken. A város telekommunikációs, digitális ellátottsága fokozatosan javul, a nagysebességű 

adatátvitelre is alkalmas hálózatok kiépítése folyamatos.  

Környezetvédelem és klímatudatosság / energiahatékonyság 

Az önkormányzat működése és fejlesztései során törekszik a környezet- és természetvédelem 

szempontjából pozitív hatású fejlesztések megvalósítására. Az önkormányzat törekszik arra, hogy 

intézményeiben és a település egészén hatékony energiafelhasználási módszereket alkalmazzon. 

Az energiagazdálkodás keretében folyamatosan végzi az érintett épületek energetikai felújítását, a 

közvilágítás korszerűsítését, továbbá egyre nagyobb mértékben használja a megújuló energiaforrásokat, 

amihez megfelelő természeti adottságokkal rendelkezik. Mindez lehetővé teszi az önkormányzati 

tulajdonú létesítmények költséghatékony üzemeltetését, a település környezeti állapotának javítását, 

valamint a klímaváltozás mértékének és hatásainak mérséklését. 



Nagyecsed Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2022 

 

11 

A településen a belvíz levezetését szolgáló csatornarendszer fenntartása, karbantartása folyamatos 

feladatot igényel. Ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vizek elvezetése helyett a vizek 

megtartását és későbbi hasznosítását lehetővé tevő fejlesztések megvalósítására. 

A talaj- és a felszín alatti, valamint felszíni vizek szennyeződésének elkerülése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a bezárt és rekultivált, valamint a működő hulladéklerakó környezeti terhelésére, 

valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezések kialakulásának elkerülésére. 

 

2.1.1 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 

belső tényezők összefoglaló értékelése 

A helyzetelemzés alapján az alábbi SWOT elemzés segítségével összegezhetőek a stratégia 

megvalósítását segítő és gátló külső és belső tényezők, hatások, adottságok. A SWOT elemzés a 

stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése, amelynek célja a belső (erősségek, gyengeségek) és külső 

(lehetőségek, veszélyek) pozitív és negatív tényezők rendszerezése. 

1. táblázat: SWOT – belső tényezők összefoglaló értékelése 

Erősségek Gyengeségek 

 Országostól kedvezőbb korstruktúra 
 A városi népesség iskolázottsági szintje 

emelkedik 
 Fokozatosan csökkenő munkanélküliség 
 A város intézményi ellátottsága megfelelő 
 Városi hagyományokra épülő aktív közösségi és 

kulturális élet 
 A városi vállalkozások tevékenységi köre 

széleskörű  
 Jelentős a térség mezőgazdasági hagyománya 
 Jelentős szabad és olcsó munkaerő áll 

rendelkezésre, amely a kisebb ipari üzemek 
igényeinek megfelel 

 Az Ecsedi láp maradványai egyedülálló 
természeti örökséget jelentenek a térségben 

 Kraszna-partja, mint egybefüggő környezeti elem 
 Kettős városszerkezet 
 Jelentős, imázs teremtő történelmi múlt 
 A város mikrotérségi központ, jó térségi 

kapcsolatokkal 
 A település közműellátottsága megfelelő 

 Csökkenő népesség, negatív vándorlási egyenleg  
 A képzett fiatalok elvándorlása 
 A lakosság képzettségi szintje alacsony 
 Hátrányos helyzetű munkanélküliek, roma lakosság 

munkaerőpiaci hátrányai 
 A város lakosságának 34%-a szegregált területen él 
 Nincs elegendő iparterület a városban 
 Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma 

nagyon alacsony 
 Mikro- és kisvállalkozások dominanciája a jellemző, 

nagyvállalkozás egyáltalán nincs a településen 
 Az országos átlagtól magasabb munkanélküliség, 

alacsony foglalkoztatottság 
 Alacsony jövedelemszint 
 Hiányzó turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
 Az önkormányzatnak nincs elég saját bevétele a 

fejlesztések, felújítások elvégzéséhez 
 A térséget átalakított természeti környezet, a 

védett természeti területek hiánya jellemzi 
 A zöldfelületek funkciószegények, műszaki 

állapotuk változó 
 Építészeti szempontból kevéssé jellegzetes város, 

jelentősebb történelmi épületek nélkül 
 Jelentős a szegregált területek fizikai kiterjedése 
 Nagyecsed közlekedési kapcsolatai periférikus 

helyzetéből adódóan kedvezőtlenek 
 A település közúthálózatának nagy hiányossága, 

hogy a Kraszna folyón egyetlen átkelési lehetőség 
biztosított 

 A településen kiépített kerékpárút nincs 
 A szennyvízhálózatra való rákötés hiányos 
 Megújuló energiaforrások alacsony hasznosítási 

szintje 
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2. táblázat: SWOT – külső tényezők összefoglaló értékelése 

Lehetőségek Veszélyek 

 Csökken az elvándorlás mértéke 
 Helyben tanuló fiatalok városban tartása 
 Munkahelyteremtés a képzett és fiatal munkaerő 

városba vonzásához 
 Mélyszegénységben élők felzárkóztatása 
 Foglalkoztatás növelése az ipari, szolgáltató és 

turisztikai ágazatok fejlesztésére támaszkodva 
 Város közösségi, kulturális programkínálatának 

bővülése 
 Szakképzés erősödése, piacképes szakmák 

oktatása 
 Felnőttképzés további erősítése 
 Társadalmi felzárkózást segítő programok 

elindítása 
 Szociális foglalkoztatás bővítése 
 Az önkormányzatok állami forrásai/támogatásai 

növekszenek 
 Az önkormányzat saját bevételei, forrásai 

növekednek, nő a városi adóbevétel 
 Az EU-s pályázati források nagysága növekszik, 

ami által fejleszthető a városi infrastruktúra, a 
városi szolgáltatások 

 Önkormányzat és a vállalkozói szféra között az 
együttműködés erősödik 

 Befektetésösztönzési tevékenység erősödése, új 
befektetők megjelenése a városban 

 Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 
erősödése 

 További ipari területek kialakítása 
 Alternatív mezőgazdasági tevékenységek 

erősödése 
 Mezőgazdasági feldolgozóipar megteremtése 
 A városi turizmus felélénkül: a város vonzerő- és 

szálláshely kínálata nő 
 A városban fenntartható, környezetbarát 

fejlesztések valósulnak meg 
 A lakossági szemléletváltozás hozzájárul a 

természeti értékek erőteljesebb védelméhez 
 Új zöldfelületi fejlesztések hozzájárulnak egy 

összefüggő városi zöldfelületi rendszer 
kialakításához 

 Egységes városi arculat kialakulása 
 Nő a magánerős építkezések és felújítások száma 
 Környezetbarát közlekedési módok egyre inkább 

elterjednek 
 Növekszik a megújuló energiaforrásból származó 

energia aránya 

 A város népessége tovább csökken és öregszik 
 A város fiatalokat megtartó ereje tovább csökken 
 Képzett munkaerő elvándorlása a megfelelő 

minőségű munkahelyek hiányában 
 A hátrányos helyzetű csoportok aránya tovább nő 

a városban 
 A megyeszékhely elszívó hatása erősödik 
 Kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatására a 

munkanélküliség növekedni kezd 
 Kulturális, szabadidős programkínálat csökken 
 Diákok elvándorlása 
 Alap- és középfokú oktatás színvonalának romlása 
 Az önkormányzat feladat- és hatásköre tovább 

csökken 
 Az önkormányzatok állami forrásai/támogatásai 

csökkennek 
 A bevételek csökkenése miatt a fejlesztési 

forrásokat a működésre kell fordítani 
 Az európai uniós források nagysága csökken 
 A vállalkozási feltételek kedvezőtlenebbé válása 

miatt a működő vállalkozások száma csökken 
 A természetközeli területek nagysága tovább 

csökken 
 A zöldfelületek rehabilitációja és fejlesztése 

elmarad, a fenntartásukra nem lesz megfelelő 
forrás 

 Felújítások elmaradása miatt a város építészeti 
értékeinek állagromlása 

 A leromlott, szegregált városrészek térben tovább 
növekednek 

 Növekszik az egyéni, motorizált közlekedés 
szerepe a városban 

 A város energiafüggősége fokozódik 
 A fejlesztések elmaradása miatt a város 

közlekedési és közmű infrastruktúrája elavulttá 
válik 
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2.1.2 Problématérkép / értéktérkép 

3. táblázat: Nagyecsed értékei és problémái 
 

Érték és probléma megnevezése 
Helyszín (pontos cím, utcák 

lehatárolása) 
Jelmagyarázat 

Értékek  

1 Jóléti tó és környezete Nagyecsed, Komoróczi u.   

2 Agárfuttató pálya Nagyecsed, Vásártér, 954/4 hrsz  

3 Ecsedi Vár - 

4 Rendezvénytér Nagyecsed, Vásártér 954/4 hrsz 

5 Sétálóutca Nagyecsed Hunyadi utca  

6 Füvészkert (arborétum, vadállat 
menhely, Ecsedi-láp kiállítás) 

Nagyecsed, Rózsás u. 1.  

7 Szivattyútelep- ipari műemlék Nagyecsed, Villanytelep  

8 Vízügyi, Technikatörténeti Múzeum Nagyecsed, Villanytelep 

9 Berey József Helytörténeti Gyűjtemény 
és Galéria 

Nagyecsed, Vásártér u. 1.  

10 Református Nagytemplom Nagyecsed, Rákóczi u. 104.  

11 Római Katolikus Templom Nagyecsed, Rákóczi u. 2. 

12 Görögkatolikus Templom Nagyecsed, Hársfa u. 1.  

13 Református imaház Nagyecsed, Rákóczi u. 79. 

14 Városháza Nagyecsed, Árpád u. 32.  

15 Közösségi ház Nagyecsed, Komoróczi u. 53.  

16 Városi művelődési ház és könyvtár Nagyecsed, Vasút u. 2. 

17 Életmódház Nagyecsed, Árpád u. 7.  

18 Egészségközpont Nagyecsed, Hunyadi u. 3.  

19 Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a. 

20 Katasztrófavédelmi szolgáltató ház Nagyecsed, Szatmári u. 3.  

21 Városi piac Nagyecsed, Vasút u. 7.  

22 Rákóczi úti iskola Nagyecsed, Rákóczi u. 12.  

23 Rózsás úti iskola Nagyecsed, Rózsás u. 1.  

24 Wesselényi úti óvoda Nagyecsed, Wesselényi u. 2/a. 

25 Bölcsőde Nagyecsed, Központ u. 8. 

Problémák  

1 Belterületi utak, útpadkák kiépítésének 
hiánya, burkolt utak rossz állapota  

Nagyecsed, Ady, Központ, Széchenyi, 
Toldi, Wesselényi, Síp, Vásártér, 
Petőfi-köz utcák 

 

2 Belterületi csapadékvíz-elvezetés  település egésze  

3 Kerékpárutak hiánya -  
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Érték és probléma megnevezése 
Helyszín (pontos cím, utcák 

lehatárolása) 
Jelmagyarázat 

4 Sportcsarnok hiánya Nagyecsed, Rózsás u. 1. 

Nagyecsed, Szatmári u. 5-13. 

 

5 Szegregátumokban tapasztalható 
társadalmi, infrastrukturális hátrányok 
megléte 

-  

6 Baleseti csomópont Kraszna-híd  

7 Szálláshelyek alacsony száma, 
meglévők alacsony komfortfokozata 

-  

8 Buszmegállók, buszöblök 
infrastrukturális hiányosságai 

-  

9 Jó fejlesztési potenciállal rendelkező 
területek kihasználatlansága 

Nagyecsed, Rákóczi u. 7-15. 

Nagyecsed, Rákóczi u. 110. 

 

10 Helyi termékek marketingjének hiánya - általános, nem 
jelölhető probléma 

11 Egységes települési arculat hiánya - 

12 Út menti zöldsávok, fasorok hiánya -  

13 Foglalkoztatók alacsony száma -  

14 Iparterület nincs közművesítve, ipari 
park hiánya 

- Gazdaságfejlesztési 
akcióterületek 

15 Nonprofit szolgáltatóház, közösségi 
kávézó épületének korszerűtlensége, 
jelentős energia vesztességgel való 
működése 

4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14.  

16 Turisztikai vonzerők infrastrukturális 
hiányossága, turisztikai 
termékcsomagok hiánya 

Nagyecsed Vásártér 

Nagyecsed, Rákóczi u. 62-104; 33-79,  

 

17 Középületek, önkormányzati 
intézmények energetikai 
korszerűtlensége 

Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a. 

Nagyecsed, Komoróczi u. 53. 

Nagyecsed, Rózsás u. 65. 

Nagyecsed, Szatmári u. 3.  

Nagyecsed, Árpád u. 7. 

 

18 Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek 
nappali ellátásának hiánya 

Nagyecsed, Szatmári u. 24-28.  

19 Óvoda székhelyingatlanának 
funkcionális hiányosságai, energetikai 
korszerűtlensége 

Nagyecsed, Vasút u. 10.  

20 Aktív rekreációs területek alacsony 
száma  

Nagyecsed, Vásártér 

Nagyecsed, Komoróczi u. 29-53. 

Nagyecsed, Sporttelep környéke 

 

21 Okos közterületek, közösségi pontok 
hiánya 

Nagyecsed, Komoróczi u. 53. 

Nagyecsed, Rózsás u. 1. 

 

Forrás: Nagyecsed város önkormányzata 
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1. ábra: Értéktérkép 

 

Forrás: Nagyecsed város önkormányzat adatszolgáltatása alapján, saját szerkesztés  
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2. ábra: Problématérkép 

 

Forrás: Nagyecsed város önkormányzat adatszolgáltatása alapján, saját szerkesztés 
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2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

Nagyecseden két városrész került lehatárolásra, a Városközpont városrész és az azt nyugatról és délről 

körülölelő Lakóövezet városrész. A városrészi lehatárolást elsősorban az alábbi tényezők befolyásolják: 

• Történelmi jelleg, a városrészek átörökített funkciói. 

• Városon belüli közlekedési hálózat, utak, utcák elválasztó szerepe. 

• Épületállomány minősége és funkciója, amely jól reprezentálja a városrész város egészében 
betöltött funkcióját. 

3. ábra: Nagyecsed városrészei 

 

Forrás: saját szerkesztés, maps.google.hu  

4. táblázat: Nagyecsed városrészeinek lehatárolása 

Városrész Lehatárolás 

Városközpont 

Aradi utca, Arany J. utca, Árpád utca, Bástya u., Báthori u., Berekoldal u., Hajnal u., 
Hársfa u., Hunyadi J. u. 1-17 és 2-26. sz.; József A. u.; Károlyi u.; Kisecsedi u.; 
Komoróczi u.; Kölcsey F. u.; Központ u.; Munkácsy M. u.; Petőfi S. u.; Petőfi-köz; 
Rákóczi F. u.; Rózsás utca 1-49 és 232/a házszám; Szabadság u.; Szatmári u. 1-15 
házszám; Széchenyi I. u.; Sziget u.; Sziget-köz; Temesvári u.; Toldi M. u.; Vásártér u.; 
vasút u. 1-7. és 2-10 szám; Wesselényi M. u. 

Lakóövezet 

Ady E. u.; Batthyány L. u.; Bem J. u.; Bocskai I.; Damjanich J.; Deák F.; Dobó I.; Dózsa 
Gy. u.; Honvéd u.; Honvéd-köz; Hunyadi J. u. 19-35 és 28-42. szám; Jókai M. u.; Kinizsi 
P. u.; Kossuth L. u.; Lehel u.; Lutheránus u.; Móricz Zs. u.; Nyíl u.; Rózsás u. 32-56. és 
49-településhatár; Sárvár u.; Síp u.; Szatmári u. 17-93. és 2-64. szám; Táncsics M. u.; 
Tompa M. u.; vasút u. 9-37.; Vörösmarty M. u.; Zöldfa u.; Zöldfa-belső u.; Zrínyi Ilona 
u.; Zsák u.    
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

5. táblázat: Nagyecsed városrészeinek statisztikai adatai, 2011 

Mutató megnevezése 
Nagyecsed 
összesen 

Városközpont Lakóövezet 

Lakónépesség száma 6374 2316 4058 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

36,4 20,9 45,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

5,8 8,8 3,8 

Lakásállomány (db) 2379 1024 1355 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 24,0 18,7 28,1 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

58,1 51,7 61,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 39,0 44,2 35,9 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 27,0 27,1 26,8 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 

A jelenleg elérhető legfrissebb népszámlálási adatok a 2011-es népszámlálásból származnak, ezen 

adatok alapján Nagyecsed lakónépességének 63,66%-a a Lakóövezet városrészben, míg 36,34%-a a 

Városközpont városrészben lakott. 

A városrészek egyes társadalmi, szociális mutatói között jelentős különbségek rajzolódnak ki: a 

munkanélküliségi adatokat kivéve az összes vizsgált mutató tekintetében a Városközpont városrész 

kedvezőbb helyzetben volt 2011-ben, mint a Lakóövezeti városrész. 

6. táblázat: Városrészek funkciói 
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Funkciók 

Városközpont            

Lakóövezet            

 

  domináns funkció  kiegészítő funkció  

Forrás: saját szerkesztés 

A funkciótáblázatból jól látszik, hogy a Városközpont városrész szerepe a legtöbb városi funkció 

esetében domináns, míg a Lakóövezeti városrészben – a nevével megegyezően – a lakófunkció dominál, 

és ezt kiegészítve jelennek meg egyéb funkciók. 
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Városközpont városrész rövid bemutatása 

A városközpontban többségében a város középkorú és képzettebb lakossága lakik, amit jól szemléltet, 

hogy a városi átlaghoz képest kevesebb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

arányának és magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya.  

A városrész 2316 lakosa összesen 1024 db lakáson osztozik, ami alapján az egy lakásban lakók száma 

átlagosan 2,26 fő. Ez az érték kedvezőbb lakhatási körülményekre világít rá, mint ami a város egészében 

tapasztalható (2,68).  

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a városi átlagtól (58,1%) ugyan alacsonyabb 

(51,7%), azonban értéke a megyei és országos mutatókhoz képest rendkívül kedvezőtlen. E negatív 

munkaerőpiaci helyzetet a magasabban képzett lakónépesség sem képes ellensúlyozni. 

A város térbeli kettőssége, amely egyfelől természeti adottság, másfelől történelmi/fejlődési 

következmény, jelen városrészre is jellemző. A Kraszna folyó által elválasztott kettős városmag egymást 

kiegészítő funkciók sorát (igazgatási, oktatási, kulturális) vonultatja fel. A város egészét tekintve a 

városrészben a legmagasabb a beépítés sűrűsége, a területhasználat intenzitása. Országos jelentőségű 

műemléki épülettel vagy környezettel ugyanakkor nem találkozhatunk a központi városrészben. A 

Városközpont városrész, illetve az egész város egyik legnagyobb térszerkezeti hiányossága, hogy a 

Krasznán egyetlen közúti híd teremt kapcsolatot a város két része között. 

A Kraszna folyó által elválasztott városközpont zöldfelületi, zöldterületi karakter szempontjából eltérő 

jellegű. A régi, történelmi városrészre nem jellemző a zöldterületi tagoltság, mindössze egyetlen aktív 

közparkkal rendelkezik, rekreációs potenciálja csekély. Ennek ellenpontja, kiegészítője az „új” 

városközpont, ahol zöldfelületi funkció szempontjából is jelentős intézmények (oktatási és sportolási 

célú) koncentrálódnak. 

Lakóövezet városrész rövid bemutatása 

A Lakóövezeti városrészben a városi átlaghoz képest fiatalabb korosztályú, kevésbé képzett lakosság él: 

a városrészben magasabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya és alacsonyabb 

a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Kedvező folyamatnak tekinthető, hogy a két népszámlálás 

között – a Városközponthoz hasonlóan – itt is emelkedett a lakosság képzettségi szintje. 

A városrészben 1355 db lakás található, ami alapján az egy lakásban lakók száma átlagosan 2,99 fő. Ez 

az érték kedvezőtlenebb lakhatási körülményekre világít rá, mint ami a város egészében tapasztalható 

(2,68). Ezt tovább erősíti az alacsony komfortfokozatú lakások magasabb aránya (28,1%), vagyis az itt 

élő lakosok általánosságban rosszabb lakhatási körülményekkel rendelkeznek, mint a Városközpont 

városrészben élők. 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya a városi átlaghoz (58,1%) képest magasabb 

(61,7%), a városrész negatív munkaerőpiaci helyzetéhez pedig az alulképzett lakónépesség még jobban 

hozzájárul. 

A városrészben található az önkormányzat tulajdonában lévő 3 hektáros ipari célra kijelölt és 

hasznosítható terület, amely részlegesen közművesítve van. Kisebb ipari üzemek, vállalkozások 

letelepítésére alkalmas, amennyiben a közmű infrastruktúrája fejlesztésre kerül. 
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3 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Nagyecsed Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célkitűzései illeszkednek a magasabb 

szintű területi célkitűzésekhez: 

• egyrészt az Európai Unió 2021-2027-es tervezési periódusának 5 szakpolitikai célkitűzéséhez2, 

• másrészt a hazai fejlesztési célkitűzésekhez,   

• harmadrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója, Stratégiai Programja és 
Operatív Programja 2021-2027 célkitűzéseihez.  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgált célhierarchiája épít a város meglévő stratégiai 

dokumentumaira és ágazati programjaira, többek között az alábbi dokumentumokra: 

• Nagyecsed Város Önkormányzata 2020-2024. évi gazdasági programja, 

• Nagyecsed korábbi Településfejlesztési Koncepciója, Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 
Megalapozó Vizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégiája. 

Mivel a város már egy kidolgozott, társadalmilag elfogadott célrendszerrel rendelkezik, ezért az ITS 

felülvizsgálatának nem célja egy teljesen új stratégiai célrendszer létrehozása, hanem a célkitűzések 

aktualizálása, pontosítása az elmúlt években bekövetkezett változások, a jelenlegi állapot és a jövőben 

várható folyamatok figyelembevételével. 

Ez a fejezet bemutatja a város jövőképét, a stratégiai fejlesztési – átfogó, tematikus és területi – célokat 

és azok összefüggéseit. 

A célrendszer kialakítása az alábbi fő tényezők figyelembevételével történt: 

• a város főbb statisztikai adatai, mutatói és a fő kihívások, problémák, adottságok és lehetőségek, 

• a város által betöltött és betölteni kívánt funkciók, 

• a lakosság, a vállalkozások és a turisták általános és speciális szükségletei, elvárásai a településsel, a 
közszolgáltatásokkal és a városi funkciókkal szemben, 

• a város és vonzáskörzete közötti jelenlegi és lehetséges együttműködési területek, 

• a városok közötti élesedő hazai és nemzetközi versenyhelyzet. 
 

3.1 Jövőkép 

A város belső adottságait és a külső környezet által befolyásolt lehetőségeit figyelembe vevő hosszú távú 

jövőkép világosan kijelöli, hogy Nagyecsed milyen várossá szeretne válni 2030-ra. Ennek eléréséhez 

tudatos fejlesztési folyamatra, egymásra épülő, egymást erősítő célok kijelölésére és a célok elérését 

biztosító fejlesztések megvalósítására van szükség. 

  

 

2 Az Európai Unió 2021-2027-es szakpolitikai célkitűzései: 
(1) Versenyképesebb, intelligensebb Európa 
(2) Zöldebb, karbonszegény Európa 
(3) Jobban összekapcsolódó Európa 
(4) Szociálisabb Európa 
(5) A polgáraihoz közelebb álló Európa 
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Nagyecsed Város Jövőképe 2030 

„Nagyecsed város a települési arculat, a helyi gazdaság, a turisztikai attrakciók, a szolgáltatások 
(kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, közigazgatás, oktatás, szabadidős kikapcsolódási 
lehetőségek, szociális intézmények) és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével az Ecsedi-Láp 
térségének elismert, megkerülhetetlen kisvárosa, központja, valamint kiemelt turista célpontja 
kíván lenni. Dinamikusan fejlődő, lakosságszámban gyarapodó település.” 

A város jövőképének fontos eleme Nagyecsed mikrotérségi központi szerepe a szolgáltatások, helyi 

gazdaság és turizmus tekintetében.  

A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére, valamint térségi 

szerepére vonatkozóan a következő. 

Társadalom 

Lassuló elvándorlás 

A lakosság száma egyre kisebb mértékű csökkenést, majd stagnálást, esetleg növekedést mutat, az 

elvándorlás mértéke lassuló ütemű, amelyet a születések száma korlátozott mértékben képes 

ellensúlyozni. (A negatív vándorlási egyenleg hátterében az áll, hogy ugyan Nagyecsed vonzereje a járás 

települései között növekszik, de a közeli megyeszékhely és régióközpont, illetve a távolabbi városok 

elszívó ereje erőteljesebben érvényesül.)  

Javuló foglalkoztatás 

A piaci igényekre reagáló, magas színvonalú középfokú oktatásnak és szakképzésnek köszönhetően a 

város munkaerő-potenciálja jól képzett és rugalmas, megfelelő bázist jelent a turisztikai szolgáltatók és 

a korszerű technológiát alkalmazó ipari cégek megtelepedéséhez, amelyek stabil munkaerőpiaci 

helyzetet, megfelelő foglalkoztatást biztosítanak a városban élők számára. 

Színvonalas humán szolgáltatások 

A városban élők életminőségének alapfeltételét jelentő humán szolgáltatások infrastruktúrája fejlett és 

kiépült. A szolgáltatások színvonala kiemelkedő, korszerű az egészségügyi ellátás, magas színvonalúak 

az oktatási-nevelési szolgáltatások, szükségletekre reagáló szociális ellátás és ügyfélbarát közigazgatás 

jellemzi a várost, amely nemcsak saját lakosait, hanem a környező települések, illetve – például az 

egészségügy esetében – távolabbi területek lakosságát is kiszolgálja. 

Széleskörű kulturális és rekreációs kínálat 

A város mind az itt élők, mind az ide érkezők számára egyre szélesebb körű és színvonalasabb kulturális, 

szabadidős és rekreációs lehetőséget kínál. A nagyobb, hagyománnyá váló rendezvények megyei és 

országos hírneve erősödik, ami a pozitív városi arculat és egyben a helyi identitás megerősödéséhez is 

hozzájárul. Az önkormányzat támogatja a civil önszerveződéseket, valamint az aktív pihenés, illetve a 

sportolás különböző formáit. 

Társadalmi integráció és kohézió 

A gazdasági fejlődés következményeként a társadalmi polarizáltság, a jövedelmek közötti differenciák 

mérséklődnek. A hátrányos helyzetű csoportok létszáma fokozatosan csökken, életminőségük javul, 

felzárkózási esélyeik növekszenek – elsősorban az önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

és a civil szervezetek hatékony együttműködésének köszönhetően. Mivel a hátrányos helyzetű 

csoportok helyi társadalomba való visszaintegrálása a helyi közösség szintjén és a lakosság aktív 
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részvételével történik meg, így a város lakosainak toleranciaszintje emelkedik, a társadalmi kohézió 

fokozódik. 

Gazdaság 

A város gazdasági életének meghatározó elemei a korszerű ipari termelés, feldolgozóipar és a turizmus. 

Ezen ágazatok kiszámítható és stabil munkalehetőségeket nyújtanak a város és a vonzáskörzet 

munkavállalói korú népességének, így a foglalkoztatási ráta növekedésével együtt a munkanélküliségi 

ráta csökken. Az egyik kiemelt terület a KKV szektor megerősítése, hiszen a város vállalkozásainak szinte 

mindegyike ebbe a kategóriába tartozik. A KKV-k erősítése jelentősen hozzájárul a város gazdasági 

fejlődéséhez, a versenyképesség növeléséhez. A város jelentős barnamezős és alulhasznosított 

területtel rendelkezik, ezek revitalizációjával új funkciók telepednek meg az ipari területeken. A 

megerősödött helyi KKV szektor megfelelő színvonalon képes kiszolgálni a lakosság és a vendégek 

változatos igényeit. A város gazdálkodása a saját bevételek magas arányának köszönhetően 

kiegyensúlyozott. 

Táji, természeti és épített környezet 

Fenntarthatóság 

A főbb környezetvédelmi mutatók illeszkednek az EU normákhoz, Nagyecsed „zöld várossá” válik. Ennek 

megfelelően a levegő minőségének javítása, a zöldfelületek növelése folytatódik. A szelektív 

hulladékgyűjtés a város egész területén szervezetten működik, az újrafeldolgozással hasznosított 

hulladék mennyisége emelkedik (10%<). A szennyvíz biológiai tisztítására is alkalmas telepnek 

köszönhetően a talaj és a felszín alatti vizek minősége javul. A települési épített értékek fennmaradnak, 

az értékes objektumok értékőrző hasznosításra kerülnek. Az épített környezet fejlesztésekor továbbra 

is elsődleges szempont az energiahatékonyság növelése (energiahatékony épületállomány), a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (alternatív energiaforrások használata) és a legmodernebb 

technológiák használata. 

Környezettudatosság 

A környezetvédelmi szemléletformálás folyamatos, állandó eleme a város politikájának. Ez észszerűbb 

fogyasztásra és környezetkímélő termelésre ösztönöz, aminek köszönhetően a lakosság, a 

közintézmények és az üzemek környezetterhelése csökkenő tendenciát mutat.  

Kiterjedő zöldfelületek 

A város közigazgatási határán belül megáll a természeti területek fogyása, az aktív védelemnek 

köszönhetően a város külterületének ökológiai stabilitása növekszik, ami kedvezően hat a lakosság 

egészségi állapotára, valamint az öko- és falusi turizmusra is. Egységes ökológiai hálózat jön létre, amely 

a belterületekre is kiterjed a növekvő arányú zöldterületek és a rehabilitált Jóléti tó mentén. A város 

külterületén a parlag területek többsége felszámolásra kerül extenzív mezőgazdasági hasznosítással és 

erdősítéssel. 

Jól működő közlekedési rendszer 

A belső úthálózat jó minőségű, a közösségi közlekedés feltételei kedvezőek, helyi, helyközi és távolsági 

szinten egyaránt. A buszjáratok racionalizált és magas színvonalú rendszere összhangban van a lakosság 

szükségleteivel. A közlekedési eszközök többsége környezetbarát üzemeltetésű. A bel- és külterületi 

kerékpárút-hálózat teljes körű kiépítése a lakosságot a környezetkímélő kerékpár használatára ösztönzi. 
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Térségi szerepkör 

Nagyecsed gazdasági-társadalmi vonzáskörzete kiterjed a városi funkciók erősödése és koncentrációja 

miatt. Az együttműködés a környező településekkel kiegyensúlyozott térségi fejlődést eredményez. A 

város térségi szerepköre megerősödik, hatékony és kölcsönös előnyökkel járó kooperáció jön létre a 

környező településekkel. Nemzetközi szinten a város jelentősége az intenzívebbé váló határon átnyúló 

együttműködéseknek köszönhetően megnő. Ebben szerepet játszik az M3 autópálya és egyéb 

nemzetközi közlekedési útvonalak közelsége is. 

Nagyecsed középtávú fejlesztési céljai összhangban vannak a város jövőképével, az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiában (ITS) megfogalmazott városfejlesztési átfogó cél a jövőkép rövid- és 

középtávú értékválasztáson alapuló megfogalmazása. 

 

3.1.1 Átfogó cél 

A jövőkép elérése érdekében szükséges a település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása.  

Nagyecsed város fejlesztésének átfogó célja a következő: 

 Nagyecsed népességmegtartó képességének erősítése, az itt élők 
életminőségének javítása – vonzó, fenntartható települési környezet és 

versenyképes gazdasági fejlődés biztosítása révén 

 

Az átfogó cél kijelöli a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásokra adott válaszait. 

A város által kitűzött legfontosabb cél az itt élők életminőségének javítása, ezáltal a település 

népességmegtartó képességének erősítése, amelyhez szükséges a megfelelő munkalehetőségeket 

biztosító versenyképes gazdaság, valamint vonzó, élhető települési épített és természeti környezet 

megteremtése és mindezek fejlesztése a fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartva. 

 

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Nagyecsed Város 2021-2027 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű 

tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban. 

Jelen fejezet célja a középtávú városi célok részletes meghatározása, amelyek tematikus jelleggel 

megfogalmazott, de nem szükségszerűen egy-egy ágazatra korlátozódó érvényességű célok. A 

középtávú városi célok részben integrált jellegűek, olyanok, melyek eléréséhez több tematikus/ágazati 

jellegű tevékenység koordinált végrehajtása szükséges.  

E célok kialakításánál fontos szempont volt, hogy az ITS nem kizárólag Nagyecsed város önkormányzata, 

hanem a város egészének tervezési alapdokumentuma. Ebből kifolyólag tartalmazza azokat a célokat is, 

amelyek megvalósításáért a városi önkormányzat csak közvetve vagy részben felelős, mivel azok 

elérésében állami, magán, nonprofit szereplők is közreműködhetnek majd.  
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3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Nagyecsed városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú tematikus céljai az alábbiak:  

• T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva 

• T2: Vonzó város 

• T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 

• T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

 

4. ábra: Városi szintű középtávú tematikus célok 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a középtávú tematikus célokat. 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva 

Infrastrukturális fejlesztések 

A cél eléréséhez a következő infrastrukturális elemek megvalósítása tartozik: szabad iparterületek 

kijelölése a városban, ezen területeken az infrastruktúra teljes körű kiépítése, az iparterületek 

megközelítéséhez szükséges közlekedésfejlesztés (ezen belül a közösségi és fenntartható közlekedés 

fejlesztése), valamint a barnamezős és alulhasznosított területek revitalizációja. Mindezek mellett a 

fejlett helyi gazdaság nagyon fontos feltétele a munkahelyteremtés, a fiatalok letelepedését és helyben 

maradását támogató helyi önkormányzati politika, a foglalkoztatás bővítése.  

Munkahelyteremtés 

A munkahelyteremtés többtényezős folyamat, amelynek fontos generálója a helyi önkormányzat: 

kommunikációt folytat a vállalkozásokkal, biztosítja a fizikai és egyéb feltételeket is. A sikeres 

munkahelyek teremtéséhez az önkormányzat által kiemelten kezelendő területek a következőek: 

• segíti és támogatja a helyi ipart, jó kapcsolatot tart fenn a helyi vállalkozásokkal, valamint a helyi 
idegenforgalommal foglalkozó cégekkel és magánszemélyekkel; 

• segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez – a lehetőségeihez mérten – kedvező feltételeket 
biztosít, annak érdekében, hogy a vállalkozások számára kedvező munkahelybővítési lehetőségeket 
teremtsen; 

• a közszolgáltatások fejlesztésével munkahelyeket teremt és tart fenn; 

• aktívan részt vesz a munkavállalók és a munkaadók igényeinek közvetítésében, ehhez a város 
honlapján hirdetési lehetőségeket biztosít; 

• rendszeres együttműködik a munkaügyi szervezetekkel; 

Nagyecsed népességmegtartó képességének erősítése, az itt élők 
életminőségének javítása – vonzó, fenntartható települési környezet 

és versenyképes gazdasági fejlődés biztosítása révén

T1: Fejlett helyi gazdaság, 
elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra 

támaszkodva

T2: Vonzó város
T3: Aktív közösségi élet és 

társadalmi reintegráció
T4: Nagyecsed, mint 
mikrotérségi központ
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• ipari területek kialakítását tervezi, infrastruktúrát folyamatosan fejleszti; 

• valamint a munkanélküliek részére foglalkoztatási lehetőséget biztosít. 

Turizmus 

A tematikus cél keretében megjelenik a turizmus fejlesztése, hiszen Nagyecsed jelentős régészeti 

emlékekkel rendelkezik, amelynek bemutatása és megismertetése fontos feladat. A város elhivatott 

abban az irányban, hogy a turizmus feltételeit erősítse, a szolgáltatásokat bővítse, és ennek 

következtében a város életében a turizmus húzóágazattá váljon. Ennek megvalósulásával az ágazat 

bevételtermelő képessége jelentősen nő, hozzájárul munkahelyek megtartásához és újak 

létrehozásához, valamint a háztartások életszínvonala is növekszik. Másrészről a városba és környékére 

látogatók a komplex turisztikai csomagoknak köszönhetően több időt töltenek a térségben, így több 

bevételt is generálnak a helyi turisztikai vállalkozásoknak. A turizmus fejlesztése is komplexen, több 

lábon állva valósul meg: attrakciók kialakítása, szolgáltatás- és szálláshelyfejlesztés, amelyeket kiegészít 

és erősít a marketing tevékenység.  

Fenntarthatóság  

Nagyon fontos szempont, hogy minden fejlesztés esetében a fenntarthatóság elve érvényesüljön, 

energiakímélő beruházások valósuljanak meg, előtérbe kerüljön a megújuló energiaforrások minél 

nagyobb arányú hasznosítása. 

T2: Vonzó város 

Magas színvonalú szolgáltatások 

A városfejlesztés egyik fő célkitűzése egy élhető, XXI. századi kisváros megvalósítása. Ennek eléréséhez 

több terület fejlesztése járul hozzá. Fontos a városban jelenlévő szolgáltatások színvonalának fejlesztése 

úgy, hogy ez kiterjedjen a szolgáltatások minden területére (közigazgatás, humán funkciók, sport és 

szabadidő stb.). Ehhez szorosan kapcsolódik a város zöldfelületeinek fejlesztése, egységes zöldfelületi 

rendszer kialakítása, figyelembe véve a városrészi igényeket és potenciális lehetőségeket is.  

Kiemelt célként tekint a város arra, hogy a XXI. század digitális technológiáit használja a 

városfejlesztésben és a városüzemeltetésben. Ennek oka egyrészt, hogy a fejlődés ezt generálja, 

másrészt a fiatalok helyben tartásának egyik tényezője lehet, hogy a város hogyan és miként jelenik meg 

a virtuális térben. A jelenkorban a lakosság nagy része, leginkább a fiatalok az ügyeik nagy részét az 

internet segítségével intézik, ami a közösségépítésben is egyre nagyobb szerepet játszik. 

Zöld város 

A cél egy környezetileg fenntartható város kialakítása; melynek folyamatában megjelenik a város által 

üzemeltetett intézmények károsanyag-kibocsátásának csökkentése, ezzel egyidejűleg az elérhető 

legmodernebb technológiák alkalmazása és a működési költségek csökkentése is. Ennek elemei a 

következőek: 

• a város közintézményeiben alternatív fűtési és világítási rendszerek kiépítése, későbbiekben 
alternatív melegvíz használat biztosítása; 

• környezetbarát közlekedés feltételeinek megteremtése: a közösségi-, valamint a kerékpáros 
közlekedés feltételeinek javítása;  

• a városi zöldfelületek arányának növelése, valamint a meglévő zöldfelületek revitalizációjának 
megvalósítása;  
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• környezettudatos szemléletformálási akciók megvalósítása a teljes lakosság körében; pl.: természet- 
és környezetvédelem, helyi értékek védelme, hulladékgazdálkodás, újrahasznosítás fontossága, 
alternatív közösségi módok előnybe részesítése; 

• rekultiváció és kármentesítés a szennyezett területeken. 

Ezekkel a lépésekkel az önkormányzat példát mutat a város lakói és vállalkozói számára, hogyan lehet 

környezettudatosan, fenntarthatóan működni, ezzel is ösztönözve a társadalom többi szereplőjét a 

változásra, környezetünk hathatós védelmére. 

Városrészek szerepe 

A vonzó város megteremtésének része Nagyecsed városrészeinek fejlesztése, ami elsősorban a 

közösségi funkciók megerősítését jelenti (játszótér, rekreációs és közösségi terek fejlesztése; sportolási 

lehetőségek fejlesztése). Fontos cél a városközpont továbbfejlesztése: homlokzatrekonstrukciók, 

üzletek kialakítása, kereskedelmi és szolgáltatói funkció erősítése. További kiemelt cél a város gazdasági 

szerepének megerősítése iparterület kialakításával és fejlesztésével. 

Városi arculat 

A városi arculat javítása minden fejlesztéshez kapcsolódik, hiszen egy egységes városkép és városi imázs 

segíti a gazdaság fejlesztését is, valamint hozzájárul a városban élők életminőségének javításához, 

továbbá a turizmusban is kiemelkedő szerepe van, hiszen ez alapján ítélik meg a várost az ide látogatók.  

T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 

Aktív közösségi élet 

A kitűzött átfogó cél elérése úgy kell, hogy megtörténjen, hogy eredményeként Nagyecsed egy erős 

helyi közösségekkel rendelkező város legyen. Fontos cél a város és a polgárai közötti kapcsolat 

erősödése, interaktív kommunikációs csatornák kialakulása. Ezen cél eléréséhez az első lépés a városi 

identitástudat erősítése. Másodsorban fontos, hogy a közösségi események és programok ne csak a 

belvárosban valósuljanak meg, hanem ösztönözni kell helyi akciók megvalósítását a lakóövezeti 

városrészben is. A közösségfejlesztés harmadik fontos eleme a városban működő civil szervezetek 

aktivizálása és bevonásuk a város működésébe. A közösségfejlesztésnek egyik jó módszere a 

sportrendezvények szervezése, amihez szükséges a sportinfrastruktúra fejlesztése is. A negyedik részcél 

a kultúra és hagyományok megőrzése, fesztiválok, zenei és egyéb rendezvények rendezése 

hagyományteremtő, közösségépítő céllal. 

Társadalmi reintegráció 

A város lakói közül sokan élnek mélyszegénységben; akik felzárkóztatása, társadalmi integrációja kiemelt 

feladat. A város jelentős területű szegregátummal vagy veszélyeztetett területtel rendelkezik, itt az 

elsődleges cél a szegregáció folyamatának lassítása, majd megállítása. Ezek után a leszakadt területek 

revitalizációját is meg kell valósítani, egyidejűleg az új funkciókkal való megtöltéssel. Kiemelt szempont 

az esélyegyenlőség érvényesítése a városi élet és a fejlesztések minden területén. Ezekhez 

nagymértékben hozzájárul a szociális városrehabilitációs folyamatok további folytatása. 

T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

A városfejlesztés fontos célkitűzése, hogy Nagyecsed térségben betöltött vezető szerepkörét erősítse 

úgy, hogy gazdasági, turisztikai és oktatási központ legyen a mikrotérségben. 

Ennek eléréséhez is több feltétel együttes megvalósulása szükséges: 
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• a város és környezete közötti kapcsolatrendszer erősítése, új közösségek kialakítása, meglévő 
csoportok fejlesztése; 

• a hagyományos határmenti kapcsolatok erősítése, amelyek lehetnek gazdasági, turisztikai, civil 
együttműködési, kereskedelmi és közigazgatási témájúak is; 

• a térségi szolgáltatások (pl. egészségügy, szociális stb.) színvonalának javítása; 

• helyi, térségi termékek előállítása és terjesztése; 

• határon átnyúló szerepvállalás erősítése: többek között testvérvárosi kapcsolatokon keresztül és 
tematikus európai hálózatokban való részvétellel. 

Az egyes célokhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket a 4. fejezet mutatja be. 

 

3.2.2 Városrészi szintű területi célok 

A városrészi szintű célok meghatározása az egyes városrészek átfogó gazdasági, társadalmi és 

településszerkezeti helyzetfeltárása, valamint az azokra épülő SWOT-elemzések alapján történt meg. A 

városrész-specifikus fejlesztési célok referenciapontot képeznek az integrált akcióterületi 

fejlesztésekhez. Ennek megfelelően olyan kérdésekre is választ adnak, mint a településrész funkcionális 

fejlesztési iránya, a területhasználat jellege, a városrész lakókörnyezetének, illetve gazdasági 

környezetének fejlődési irányai. A folyamat során kirajzolódtak azok a funkciók, amelyek esetében 

további fejlesztésekre, esetlegesen visszafejlesztésekre van szükség, így megvalósítható a város 

kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi fejlődése.  

Nagyecsed fejlesztésének területi szintű, városrészi céljai a következők: 

• V1: A Városközpont funkcióinak erősítése és térségi vonzerejének növelése 

• V2: Lakóövezeti városrész lakófunkciójának megerősítése, szociális problémáinak kezelése, a 
lakosság felzárkóztatása 

 

V1: A Városközpont funkcióinak erősítése és térségi vonzerejének növelése 

A Városközpont esetében fejlődési irányként kell megjelölni a rövid és hosszú távú elképzelésekben a 

korszerűsített igazgatási, közszolgáltatási színvonal további emelését, mind a mikrotérségi szerepkör 

ellátására, mind a helyi feladatok kiszolgálására. Emellett fontos célkitűzés az egységes városkép 

kialakítása, amelybe beletartozik az infrastrukturális hiányosságok pótlása és fejlesztése, a zöldfelületek 

növelése és az épületállomány megújítása is. Harmadrészt a városrésznek a város gazdasági és térségi 

szerepéből is aktívan ki kell vennie a részét, ehhez tevékenyen hozzá kell járulnia. Mivel a 

Városközpontban is található szegregátum, ezért fontos a szegregáció csökkentése és a társadalmi 

felzárkóztatás. 

Ennek megfelelően az alábbi városrészi részcélok határozhatóak meg: 

• V1.1: Humán szolgáltatások bővítése és fejlesztése 

• V1.2: Egységes városkép kialakítása 

• V1.3: Városközpont gazdasági és térségi szerepének növelése 

• V1.4: Társadalmi felzárkóztatás 

A célok elérésével létrejön egy fejlett Városközpont, amely magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt az 

itt élők és ide látogatók számára; egységes arculattal rendelkezik és erős gazdasági szerepe van. 
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V2: Lakóövezeti városrész lakófunkciójának megerősítése, szociális problémáinak kezelése, a lakosság 
felzárkóztatása 

A városrész fejlesztésének célja az élhetőbb települési környezet megteremtése, a még fellelhető 

építészeti emlékek integrációjával, a település történeti identitásának erősítésével. Mindezen 

elképzeléseket úgy kell összehangolni, hogy a városi rang ne csak statisztikai adatokban testesüljön meg, 

hanem a városrész összképében, infrastrukturális lefedettségében egyaránt. 

A városrész célkitűzései az élhetőbb, nyugodt lakóövezet megteremtését hivatottak elősegíteni, 

illeszkedve a városrész profiljához és funkciójához. A céllal összhangban van az is, hogy a kialakításra 

kerülő zöldfelületek javítják az itt élők komfortérzetét. Ezek a beavatkozások hozzájárulnak a városrész 

környezetterhelésének csökkenéséhez és minőségi javulásához.  

A fejlesztési célok másik jelentős területe a településrészen azonosítható szociális problémák kezelése. 

A legfontosabb célkitűzés a szegregált leromlott lakóterületek rehabilitációja, a leszakadt, hátrányos 

helyzetű csoportok felzárkóztatása. A közösségi kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztési 

programok szervezése és a közösségi élet feltételrendszerének javítását biztosító közösségi terek 

létrehozása szükséges.  

A harmadik nagy fejlesztési célterület a helyi gazdaságfejlesztés, a városrészben és a környező külterületi 

részeken kialakítandó ipari területeken. Ehhez szükséges a területek infrastrukturális és közlekedés 

fejlesztése. A gazdaságfejlesztés hozzájárul a foglalkoztatás szint emelkedéséhez.  

A városrészre vonatkozó részcélok: 

• V2.1: Élhetőbb, nyugodt lakóövezet megteremtése, zöldfelületek arányának növelése 

• V2.2: Alacsony státuszú lakóterületek rehabilitációja, szegregáció csökkentése, felzárkóztatási 
esélyek növelése; közösségfejlesztés 

• V2.3: Helyi gazdaságfejlesztés 

3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 

bemutatása 

A város középtávú tematikus céljai – többek között – a városrészi célkitűzések egy vagy több 

városrészben történő megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes 

megvalósítása segíti elő a felvázolt átfogó cél és a tervezett jövőkép elérését.  

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti 

összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. 

7. táblázat: A tematikus és területi célok összefüggései  

Városrészek / Tematikus célok 
Városközpont 

városrész 
Lakóövezet 
városrész 

T1: Fejlett helyi gazdaság elsősorban helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva   

T2: Vonzó város   

T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció   

T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ   

 

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 
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Nagyecsed népességmegtartó képességének erősítése, az itt élők életminőségének javítása – vonzó, fenntartható 

települési környezet és versenyképes gazdasági fejlődés biztosítása révén 

Vonzó város 

Aktív közösségi élet és 

társadalmi 

reintegráció 

Nagyecsed, mint 

mikrotérségi központ 

Fejlett helyi gazdaság 

elsősorban a helyi és térségi 

erőforrásokra támaszkodva 

A Városközpont funkcióinak erősítése és térségi vonzerejének növelése 

A Lakóövezeti városrész lakófunkciójának megerősítése, szociális problémáinak kezelése, a lakosság felzárkóztatása 

„Nagyecsed város a település arculat, a helyi gazdaság, a turisztikai attrakciók, a szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, 

egészségügy, közigazgatás, oktatás, szabadidős kikapcsolódási lehetőségek, szociális intézmények) és a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésével az Ecsedi-Láp térségének elismert, megkerülhetetlen kisvárosa, központja, valamint kiemelt 

turista célpontja kíván lenni. Dinamikusan fejlődő, lakosságszámban gyarapodó település.” 
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5. ábra: Nagyecsed városfejlesztési célrendszere 
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4 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás 

indoklása 

A város korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiájában alkalmazott akcióterületi megközelítés a 

továbbiakban is fontos – és az eddigi értékelések eredményei szerint is sikeres – eszköze a források 

koncentrált felhasználásának, és ajánlott keretét képezi a magánszféra fejlesztésekbe való bevonásának 

is. Jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia keretében nem kizárólag az akcióterületeken 

végrehajtandó projektek kerülnek meghatározásra. 

Nagyecsed akcióterületeinek kijelölését alapvetően az általános és a városrészi szintű helyzetfeltárás 

eredményei határozták meg, amely egyrészt a legfrissebb KSH adatokra, másrészt a 2001-es és 2011-es 

népszámlálási adatokra, harmadrészt a város által szolgáltatott adatokra épül. A stratégia átfogó céljával 

összhangban a város földrajzi elhelyezkedésére, természeti, gazdasági és humán erőforrásaira 

támaszkodva szükséges az értékek megőrzése és fenntartható használata révén az itt élők számára a 

minőségi élet feltételeit hosszú ideig biztosító környezet kialakítása. 

Azon beavatkozásokat, amelyek egy földrajzilag jól körülhatárolható területen helyezkednek el, célszerű 

területileg integráltan végrehajtani a valódi hatásosság érdekében. Az így kijelölt akcióterületek (AT) a 

városfejlesztés funkcionális magjaiként szolgálnak. Az akcióterületek kijelölése azonban nem jelenti azt, 

hogy mindössze ezekben a városrészekben történnek átfogó fejlesztések, hiszen az önkormányzat egyéb 

projektjei, valamint a magánszféra beruházásai a jövőben is érinteni fogják Nagyecsed teljes területét. 

Nagyecsed akcióterületeinek lehatárolásában jelentős szerepet játszottak a város épületeinek, azok 

jellegének és funkcióinak területileg egységes csoportosulásai. A jellegükből fakadóan a kijelölt 

akcióterületek határvonalai részben megegyeznek a városrészek lehatárolásával. 

Az akcióterületi projektek térben koncentrált és egymással összehangolt projektek, ahol földrajzilag is 

koncentráltan végbemenő fejlesztések vannak jelen és megfelelnek az alábbi elvárásoknak:  

• az akcióterületek kiterjedése ne legyen eltúlzott, csak azok az utcák kerüljenek bele, amelyek a 
fejleszteni kívánt épületek, intézmények és közterek, valamint a lehetséges magánerős beruházások 
miatt valóban indokoltak; 

• az akcióterületek megjelenésükben minél homogénebbek, térbelileg pedig koncentráltak legyenek; 

• az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra; 

• egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését; 

• volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő az 
akcióterületen; 

• a kijelölt akcióterületen a lehető legnagyobb addicionális hatást lehessen elérni a magántőke 
mobilizálásával; 

• funkcionális szempontból az akcióterületek egy egységet alkossanak úgy, hogy a funkcióváltásra és 
-bővítésre megfelelő helyszínt kínáljanak; 

• a szociális és „funkcióbővítő” jellegű akcióterületek teljesítsék azokat a feltételeket, amelyeket a 
korábbi hasonló pályázati konstrukciók előírtak akár a szociális mutatók, akár az ellátandó funkciók 
tekintetében. 
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6. ábra: Akcióterületi lehatárolás a város egészére 

 

 Élhető város akcióterület 

 Szociális városrehabilitációs akcióterület 

 Gazdaságfejlesztési akcióterület 

Forrás: saját szerkesztés 

Nagyecsed belterületén két különálló akcióterület kerület lehatárolásra, amelyek részben átfednek a 

város két városrészével. A két akcióterület mellett a 2021-2027-es fejlesztési időszakra a város három 

gazdaságfejlesztési területet is kijelölt. 

4.1.1 Élhető város akcióterület 

Az Élhető város akcióterület területe megegyezik a Városközpont városrész területével, valamint a 

Lakóövezet városrész Krasznától keletre eső területeivel. 

Az akcióterület fejlesztésének legfőbb célja – a TOP Plusz érintett prioritásához illeszkedve – a minőségi, 

élhető társadalmi környezet és a versenyképes, fenntartható gazdaság megteremtése. Az akcióterületi 

lehatárolás indoka kettős: egyrészt ez a városrész koncentrálja Nagyecsed (köz)szolgáltatási funkcióit, 

így a belvárosi területek komplex fejlesztése az egész település gazdasági-társadalmi fejlődését elősegíti, 

másrészt számos olyan fejlesztési elképzelés azonosítható a városrészben, amelyeket – a pozitív hatások 

elérése érdekében – integráltan célszerű megvalósítani. 

Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Aradi u., Arany J. u., Árpád utca, Bástya u., Báthori u., 

Berekoldal u., Dobó I. u.; Dózsa Gy. u.; Jókai M. u.; Hajnal u., Hársfa u., Honvéd u.; Honvéd-köz; Hunyadi 

J. u.; József A. u.; Károlyi u.; Kisecsedi u.; Kossuth L. u.; Központ u.; Lehel u.; Móricz Zs. u.; Munkácsy M. 

u.; Petőfi S. u.; Petőfi-köz; Rákóczi F. u.; Rózsás utca 1-49 és 232/a házszám; Sárvár u.; Szabadság u.; 
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Szatmári u. 1-15 házszám; Széchenyi I. u.; Sziget u.; Sziget-köz; Táncsics M. u.; Temesvári u.; Toldi M. u.; 

Tompa M. u.; Vásártér u.; Vasút u. 1-7. és 2-10 szám; Vörösmarty M. u.; Wesselényi M. u. 

4.1.2 Szociális városrehabilitációs akcióterület 

A Szociális városrehabilitációs akcióterület a Lakóövezeti városrész Krasznától nyugatra fekvő területével 

azonos. Az akcióterület fejlesztésében meghatározó a városrész lakóövezeti jellege. A terület 

fejlesztésének meghatározó elemei a szociális városrehabilitációs jellegű fejlesztések, mivel a városrész 

olyan mutatókkal rendelkezik, amelyek ilyen típusú komplex fejlesztési programokat tesznek 

szükségessé. 

Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Ady E. u.; Batthyány Lajos u.; Bem J. u.; Bocskai I. u.; 

Damjanich János u.; Deák F. u.; Kinizsi P. u.; Kölcsey F. u.; Lutheránus u.; Nyíl u.; Rózsás u. 32-56. és 49-

településhatár; Síp u.; Szatmári u. 17-93. és 2-64. szám; Vasút u. 9-37.; Zöldfa u.; Zöldfa-belső u.; Zrínyi 

Miklós u.; Zsák u. 

4.1.3 Gazdaságfejlesztési akcióterületek 

A város meglévő gazdaságfejlesztési területe a város külterületén, déli irányban, az Előtelek felé tartó út 

mentén található. A terület Nagyecsed külterület 0176/10-22 helyrajzi számokon, a lakófunkciótól jól 

elkülönülve helyezkedik el. A terület alkalmas a gazdaságfejlesztés koncentrált helyszínének 

biztosítására. A területen a 2014-2020-as fejlesztési időszakban külterületi iparterület fejlesztés címmel 

alapinfrastruktúra kiépítés, közművesítés, bekötő út, illetve parkoló építés és a terület körbekerítése 

történt meg az összességében 5,9 ha nagyságú, 0176/10-14 helyrajzi számon található ingatlanokon (a 

telkek összevonásra kerültek a 0176/14 hrsz-re).  

A korábbi gazdaságfejlesztési akcióterület (Nagyecsed külterület 0176/10-22 hrsz) megtartása és 

tervezett fejlesztése mellett az önkormányzat további külterületi gazdaságfejlesztési területeket kíván 

kijelölni az alábbiak szerint: 

• A város délkeleti külterületén, az elkerülő út mentén található 0204/10 helyrajzi számú ingatlanon, 
ahol jelenleg zöldségtermesztés zajlik, az önkormányzat mezőgazdasági termelés korszerűsítést 
elősegítő, infrastrukturális és technológiai fejlesztést kíván megvalósítani. 

• A város délkeleti külterületén, a Nagyecsed-Tyukod településeket összekötő út mentén található 
073/13 helyrajzi számú, 5,6 ha területű ingatlanrészen az önkormányzat befektetésösztönzési céllal 
újabb iparterületet tervez kialakítani. 
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4.2 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések 

összefoglaló bemutatása 

4.2.1 Élhető város akcióterület 

Az Élhető város akcióterületen a város életének szempontjából legjelentősebb funkciók és szolgáltatások 

összpontosulnak, az akcióterület fejlesztésének fókuszában tehát olyan funkciók állnak, amelyek 

elsősorban a település, de a település térségének lakossága szempontjából is releváns. Itt összpontosul 

a város által nyújtott összetett és sokrétű szolgáltatás kínálat, a városi funkciók nagy része, továbbá a 

mikrotérségi szerepkörhöz kapcsolódó funkciók is itt találhatóak. 

A beavatkozási területen tervezett fejlesztések alapvetően a település központi funkcióinak, a 

városközpontban koncentrált intézményrendszernek a megerősítését és korszerűsítését szolgálják, 

ugyanakkor elengedhetetlenek az akcióterületen élő lakosok életminőségének javítása, illetve a 

turizmusfejlesztés eredményeként Nagyecsedre látogató vendégek kiszolgálása szempontjából. Az itt 

végrehajtott fejlesztések esetében a fenntarthatóság és energiahatékonyság szempontjainak szem előtt 

tartása elengedhetetlen.  

Az akcióterület Nagyecsed központi területe, fejlesztésének fókuszában ebből adódóan olyan funkciók 

erősítése áll, amelyek a település teljes lakossága számára relevánsak, és a mikrotérségi hatókörű 

funkciókból adódóan elvárhatóak. A városközponti területek megújításával, kiterjesztésével és 

racionalizálásával a cél egy olyan Városközpont megteremtése, amely egységes arculatú, sajátos 

szerkezetét megőrzi, biztosítja a modern kisvárosi életformát, közszolgáltatási, kereskedelmi, kulturális 

és turisztikai szempontból funkcionálisan megerősödött. 

Az akcióterületen tervezett beavatkozásokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

8. táblázat: Az élhető város akcióterületen tervezett beavatkozások 

Tervezett beavatkozás Beavatkozás tartalma 

Belterület védelmét szolgáló 
vízelvezető hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója 

Belterület védelmét szolgáló, akcióterületre eső vízelvezető 
hálózat fejlesztése, rekonstrukciója.  
A csapadékcsatorna hálózat építéssel érintett, a beruházás 
során sérült útburkolat, kapubejáró, parkoló helyreállítása. 

Zöldterület fejlesztések 
megvalósítása  

• Zöldterület fejlesztése a Jóléti tó és az Agárfuttató pálya 
és a településközponti oktatási övezet környezetében 
(zöldterület kialakítása, fák és cserjék telepítése, 
utcabútorok kihelyezése, közvilágítás korszerűsítése, 
teniszpályák és futókör kialakítása, közlekedési felületek 
és játszóterek létrehozása) 

• Zöldterület fejlesztése a Városi Sporttelep és a Városháza 
környezetében (közhasználatú zöldterület kialakítása, fák 
és cserjék telepítése, utcabútorok kihelyezése) 

Parkolási infrastruktúra bővítése Parkolási infrastruktúra bővítése a város frekventált 
területein (Komoróczi út 2/a; 59.) 

Közösségi kávézó és „nonprofit” 
szolgáltatóház korszerűsítése 

Közösségi kávézó és „nonprofit” (vagy vállalkozói) 
szolgáltatóház korszerűsítése 

• tetőcsere, külső hőszigetelés, külső, belső nyílászáró 
csere, belső burkolatcsere; 
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Tervezett beavatkozás Beavatkozás tartalma 

• kapcsolódó önkormányzati közút fejlesztése (Wesselényi, 
Komoróczi, Hunyadi utcák) 

Városi tornacsarnok létrehozása Városi tornacsarnok és azt kiszolgáló építmények építése, 
ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása a 
városi tornacsarnok területén. 

Okos közösségi pontok 
létrehozása 

• Okos közösségi pont létrehozása a Báthori Anna 
Közösségi téren (ingyenes Wifi zóna, okos pad) 

• Okos közösségi pont létrehozása a tornacsarnok területén 
(ingyenes Wifi zóna, okos pad) 

Vasút úti óvoda épületének belső 
átalakítása 

A Nagyecsedi Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója: 

• az épület belső átalakítása (gyermek öltözők, mosdók, 
tornaszoba, tálalókonyha, felnőtt vizesblokk, pihenő, 
melegítő konyha, többfunkciós vezetői szoba létrehozása, 
csoportszoba bútorok beszerzése) 

• fedett terasz létrehozása 

• játszóudvar felújítása (készségfejlesztő játszóeszközök 
telepítése; kültéri gyermekvizesblokk létrehozása; 
játéktároló létrehozása) 

• szülői várakozó, fedett terasz építése 

• teljeskörű akadálymentesítés 

• parkoló kialakítása (telekhatáron belül 9 db, telekhatáron 
kívül a vízelvezető csatorna zárttá tételével 25 db)  

• energiahatékonysági beavatkozások és megújulóenergia 
felhasználás (nyílászáró csere, hőszigetelés, hőszivattyú 
berendezés telepítés) 

Nagyecsed turisztikai 
vonzerejének növelése 

• A nagyecsedi cigány-magyar tánckultúra, mint szellemi és 
kulturális örökség népszerűsítése céljából két 
hagyományőrző táncház (cigány és magyar) kerül 
kialakításra a Rákóczi utcán. A két telek egymással átlósan 
szemben helyezkedik el. Az egyes létesítményekben 
táncterem, valamint kiszolgáló helyiségek kialakítása 
valósul meg: 
- A cigány táncházhoz kapcsolódóan a főépületben 

kiállítótér, táncterem, öltözők iroda és vizesblokkok 
kerülnek kialakításra. 

- A magyar táncházhoz kapcsolódóan hagyományőrző 
játszótér is kialakítandó.  

• Vásártéren megvalósuló beruházás keretében palánkvár 
szakasz és pavilonok építése valósul meg. A beavatkozás 
helyszíne a település észak-keleti részén található mai 
vásár/rendezvénytér, amely az egykori Ecsedi-vár 
területén helyezkedik el. 

• A turistafogadás feltételeinek javítása érdekében a fentiek 
mellett a projekt keretében a Széchenyi utcai Turisztikai 
információs pont belső átalakítása valósul meg, 
lehetőséget biztosítva a turisztikai eszközök tárolására 
alkalmas helyiség kialakításra. 

• A projekt keretében „Lápi körút” programcsomaggal 
bővül Nagyecsed turisztikai kínálata, amelynek célja a 
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Tervezett beavatkozás Beavatkozás tartalma 

környező településekkel együttműködve, különösen a 
Szamosi élménytérhez, illetve a közelebbi települések 
(Nyírbátor, Vaja, Nagyar) kulturális és történelmi 
örökségeihez hozzákapcsolódva, közös turisztikai kínálat 
kialakítása. A külön-külön kisebb turisztikai potenciállal 
rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá 
rendezhetők, egymást erősíteni tudják. 

Szatmári Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 
energetikai korszerűsítése 

Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése 
keretében a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ energetikai korszerűsítése: hőszigetelés, 
nyílászárócsere, napelemes rendszer telepítése, és 
hőszivattyú rendszer beépítése. 

Belterületi utak fejlesztése 
(Központ utca, Széchenyi utca) 

Önkormányzati tulajdonú Központ utca (28 hrsz) és Széchenyi 
utca (1150 hrsz) építése 

Fogyatékkal élők és pszichiátriai 
betegek nappali ellátásnak 
biztosítása Nagyecseden 

100 fő férőhelyes fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek 
nappali intézményének kialakítása, tálaló és melegítő 
konyhával 

Helyi gazdaságfejlesztés 
Nagyecseden 

• Barnamezős ipartelep rekonstrukciója (meglévő épületek 
átalakítása, korszerűsítése, hiányzó alapinfrastruktúra 
kiépítése, kötelező számú parkolóhelyek létesítése) 

• Városi piac területének bővítése, új parkolóhelyek 
kialakítása 

Forrás: saját szerkesztés 

4.2.2 Szociális városrehabilitációs akcióterület 

A Szociális városrehabilitációs akcióterület nyugati, illetve déli irányból öleli körül a Városközpontot. 

Szerkezetét és funkcióját tekintve homogén zónának tekinthető, a lakóépületek mellett csak elszórtan 

találhatók más funkciót hordozó épületek. A gazdasági tevékenység alacsony szintű, csakúgy, mint az 

összes többi városi funkció, melyek nagy része a városközpont területén található. A Lakóövezeti 

városrész fejlesztésében lakófunkció hangsúlyozása játszik főszerepet. A terület jelentős nagyságú 

szegregátummal és veszélyeztetett területtel rendelkezik, így alapul szolgál szociális városrehabilitációs 

komplex fejlesztési programok megvalósítására. A város kedvezőtlen társadalmi mutatókkal rendelkező 

városrészében olyan beavatkozás-csomag szükséges, amely integráltan kezeli a lakókörnyezet 

infrastrukturális hiányosságait, valamint az itt élők munkaerőpiaci, képzettségi, egészségügyi és egyéb 

problémáit – összhangban az Antiszegregációs programmal. 

Az akcióterületen tervezett beavatkozásokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

9. táblázat: A szociális városrehabilitációs akcióterületen tervezett beavatkozások 

Tervezett beavatkozás Beavatkozás tartalma 

Nagyecsed nyugati 
szegregátumának 
rehabilitációja – 2. ütem 

• Új szociális bérlakás/ok kialakítása az akcióterületen kívül 
(Kölcsey u. 17.) 

• Közösségi ház felújítása és bővítése 
- közösségi tér (átrium tér) kialakítása oktatás, képzés 

céljára 
- iroda helyiségek kialakítása a szociális munkások számára 
- foglalkoztató, 
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Tervezett beavatkozás Beavatkozás tartalma 

- új vizesblokk, 
- közlekedő helyek,  
- munkaerőpiaci irodahelyiség és  
- tálalókonyha kialakítása 
A felújítás kiterjed az épület utólagos hőszigetelésére, a 
homlokzati nyílászárók cseréjére, valamint a már meglévő 
helyiségek felújítására és újraosztására. 

• A projekt keretében megvalósul továbbá az udvar fejlesztése, 
térfigyelő kamerarendszer beszerzése és üzembe helyezése, 
valamint a megnövekedett helyigény biztosításához ingatlan 
vásárlása. 

Szociális célú 
városrehabilitációs soft 
programok 
Kethane vash jekh majlasho 
trajo – Együtt egy jobb életért 

• Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi 
integráció feltételeinek megteremtése érdekében: 

- Közösségfejlesztő alkalmazása 
- Hitéleti napok, vallási találkozó – közösségi program 

megvalósítása 
- Környezettudatosságot elősegítő társadalmi akciók 
- Identitást erősítő programok 
- A közösségi és szociális hátrányok csökkentése céljából 

közösségi és szolgáltató tér működtetése  
- Közösségfejlesztő alkalmazása  
- Környezettudatosságot elősegítő társadalmi akciók  
- Közösségi házban (régi Csillagpont) a legalapvetőbb 

szükségleteknek megfelelően tisztálkodási és mosási 
lehetőségeket biztosítása. 

- Életvezetési workshopok megvalósítása 

• Folyamatos szociális munka megteremtése: 

- szociális munkások alkalmazása, jelenlét típusú szociális munka  
- szociális munkások felkészítése és érzékenyítése, jó gyakorlat 

látogatásokkal 
- team szupervízió  

• Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére: 

- Munkaerőpiaci iroda működtetése a Síp utcai közösségi házban, 
munkaerőpiaci beilleszkedést segítő szolgáltatásokkal, a 
környező foglalkoztatókkal való együttműködéssel. 

• Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális 
oktatáson kívüli fejlesztésre: 

- Iskolai lemorzsolódás elősegítő program  
- Arizóna szoba program megvalósítása 
- MesÉd program megvalósítása 

• Törekvés az egészség fejlesztésére: 

- szűrésekkel egybekötött egészséges életmódra nevelő 
rendezvények megvalósítása 

• Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: 

- Jogi tanácsadás biztosítása 
- IT Pont működtetése 

• Bűnmegelőzést, közbiztonság javítását elősegítő programok: 
- közbiztonsági nap megvalósítása 

Belterületi utak fejlesztése, 
zöldítése 

Önkormányzati tulajdonú Ady Endre utca (2508 hrsz) építése, 
valamint az Ady Endre utca zöldítése. 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.2.3 Gazdaságfejlesztési akcióterület 

Nagyecsed tervezett fejlesztései között fontos szerepet tölt be a gazdaságfejlesztésre alkalmas 

iparterületek kialakítása, megfelelő infrastruktúra kiépítése és fenntartása, ezzel is hozzájárulva a 

vállalkozásokkal való együttműködés szorosabbá tételéhez, valamint új fejlesztések megvalósításához. 

Összesen három, Nagyecsed külterületén található terület került kijelölésre, amelyek alkalmasak a 

gazdaságfejlesztés koncentrált helyszínének biztosítására. Mindhárom terület a város déli, illetve 

délkeleti részén, külterületen található, Nagyecsed lakófunkciós területeitől elkülönülve. 

Az akcióterületen tervezett beavatkozásokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

10. táblázat: Az gazdaságfejlesztési akcióterületen tervezett beavatkozások 

Tervezett beavatkozás Beavatkozás tartalma 

Külterületi gazdaságfejlesztési 
beavatkozások 

• Korábbi gazdaságfejlesztési akcióterület további fejlesztése 
(város külterületén 0176/10-22 hrsz) 

• Mezőgazdasági termelés korszerűsítését elősegítő, 
infrastrukturális és technológiai fejlesztés (város délkeleti 
külterületén, az elkerülő út mentén található 0204/10 
helyrajzi számú ingatlan) 

• Befektetésösztönzési céllal újabb iparterület kialakítása 
(város délkeleti külterületén, a Nagyecsed-Tyukod 
településeket összekötő út mentén található 073/13 helyrajzi 
számú, 5,6 ha területű ingatlanrész) 

Forrás: saját szerkesztés 

4.3 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze 

szempontjából jelentős fejlesztések 

A 4.2 fejezetben felsorolt, akcióterületre eső projektek mellett Nagyecsed városa további, 

akcióterületeken kívül végrehajtandó fejlesztések megvalósítását is tervezi, amelyek a következők: 

• Vizes élőhely kialakítása a hajdani Ecsedi-láp területén: A fejlesztés célja a 10 hektár nagyságú 

Csicsós láp területén annak lecsapolás előtti természetes élőhelyének visszaállítása, a növény és 

állatvilág betelepítésének elősegítése. A projekt célja a ritka természeti élőhely megóvása, 

bemutathatóvá tétele, valamint tanösvény kialakítása annak területén. A fejlesztés egyelőre 

projekttervnek minősül, kidolgozásának későbbi fázisaiban kerülhet pontosításra és 

véglegesítésre. 

• Külterületi helyi közutak fejlesztése Nagyecsed városban: A beruházás célja, hogy a Nagyecsed 

környékén található mezőgazdasági területek elérhetősége javuljon, az érintett, már meglévő 

mezőgazdasági bekötő út stabilizációjával, illetve az aszfaltburkolat megerősítésével. A 

fejlesztéssel érintett utak a 0213/1, 073/2, 057, 064/6 hrsz.-on találhatóak. A tervezési szakasz 

3 tengelyből áll. A kiépítésre kerülő utak területe a vízelvezetéssel és szabványoknak megfelelő 

nyomvonalvezetéssel a meglévő földúténál nem igényel több területet. 

 



Nagyecsed Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2022 

 

38 

4.4 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz 

11. táblázat: Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú városi célok 
(tematikus célok) 

Élhető város akcióterület projektek 
Szociális városrehabilitációs 

akcióterület projektek 
Gazdaságfejlesztési 

akcióterület projektek 
Egyéb projektek 

T1: Fejlett helyi gazdaság 
elsősorban helyi és 
térségi erőforrásokra 
támaszkodva 

- Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése  
- Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden 

 
- Külterületi 

gazdaságfejlesztési 
beavatkozások 

- Külterületi helyi közutak 
fejlesztése Nagyecsed 
városban 

T2: Vonzó város 

- Városi tornacsarnok létrehozása 
- Vasút úti óvoda épületének belső átalakítása 
- Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ energetikai korszerűsítése 
- Zöldterület fejlesztések megvalósítása 
- Belterületi utak fejlesztése (Központ utca, 

Széchenyi utca) 
- Belterület védelmét szolgáló vízelvezető 

hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 
- Parkolási infrastruktúra bővítése 
- Okos közösségi pont létrehozása 

  
- Vizes élőhely kialakítása a 

hajdani Ecsedi-láp 
területén 

T3: Aktív közösségi élet 
és társadalmi 
reintegráció 

- Közösségi kávézó és „nonprofit” 
szolgáltatóház korszerűsítése 

- Nagyecsed nyugati 
szegregátumának rehabilitációja – 
2. ütem 

- Kethane vash jekh majlasho trajo – 
Együtt egy jobb életért (Szociális 
célú városrehabilitációs soft 
programok) 

- Belterületi utak fejlesztése, 
zöldítése (Ady Endre utca) 

  

T4: Nagyecsed, mint 
mikrotérségi központ 

- Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek 
nappali ellátásnak biztosítása Nagyecseden 

   

Forrás: saját szerkesztés 
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4.5 A fejlesztések ütemezése 

A tervezett fejlesztések 2021 és 2027 között kerülnek megvalósításra. Az ütemezés a fejlesztések 

indokoltsága, prioritási sorrendje, az egyes fejlesztések hatása, egymásra épülése, a megvalósíthatóság 

és fenntarthatóság, valamint a fejlesztési források rendelkezésre állásának figyelembevételével került 

kialakításra. A tervezett beavatkozások között számos olyan található, amelyek ütemezése több évet is 

felölel, ilyenek például a város különböző területein megvalósítandó, hasonló jellegű fejlesztéseket 

tartalmazó projektek, valamint a komplex, több ütemben megvalósítható projektek. A tervezett 

fejlesztések ütemezése a stratégia készítésekor rendelkezésre álló információk alapján történő előzetes 

becslésre épül. A fejlesztések megvalósításának ütemezését a források rendelkezésre állása, illetve a 

megváltozott külső körülmények a későbbiekben módosíthatják. A fejlesztések indikatív ütemezését a 

4.6. fejezetben található összefoglaló táblázat tartalmazza. 

4.6 A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

Nagyecsed fejlesztési lehetőségeit nagymértékben befolyásolja a rendelkezésre álló külső források 

elérhetősége. Kisebb léptékű, elsősorban soft jellegű beavatkozások megvalósíthatóak akár 

önkormányzati saját forrásból, akár helyi szervezetek, erőforrások mozgósításával, azonban a 

jelentősebb infrastrukturális beruházások megvalósításához európai uniós és kormányzati pénzügyi 

források szükségesek. Az ITS keretében tervezett beavatkozások elsődleges forrását a saját források, a 

hazai állami források és az európai uniós támogatások: 

Saját források: Nagyecsed Város Önkormányzata saját költségvetéséből csak minimális mértékben tud 

fejlesztéseket finanszírozni. 

Állami források: Az állami fejlesztési előirányzatok elsősorban a különböző európai uniós támogatások 

hazai társfinanszírozásaként jelennek meg, a kizárólag magyar költségvetésből finanszírozott támogatási 

programok száma és összege lecsökkent. 

Európai uniós források: A COVID-19 járvány miatt az Európai Unió megerősítette a jelenlegi, 2021-2027-

es költségvetését. Az EU 2021-2027 hosszú távú költségvetése és a NextGeneration EU újjáépítési eszköz 

összesen több, mint 1800 milliárd eurót foglal magában, amelyben a kohéziós politika továbbra is az 

egyik legnagyobb tételt jelenti. A 2021-2027-es 7 éves keretköltségvetésből Magyarország körülbelül 50 

milliárd euró forrásra jogosult, ugyanakkor a felhasználás feltételei még nem véglegesek. Egyes 

fejlesztések megvalósításához további forrást jelenthetnek az egyéb, közvetlen EU-s források, 

transznacionális programokban való részvétel is. Nagyecsed számára kiemelt lehetőséget jelenthet a 

határmenti programokban való részvétel (Románia-Magyarország, Magyarország-Szlovákia-Románia-

Ukrajna). 

Magyarország 2021-2027-es időszak Partnerségi Megállapodásában kijelölt fejlesztési irányok alapján 7 

operatív program keretében kerül felhasználásra az Európai Unió által biztosított támogatás, amelyek a 

következők: 

• Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz), 

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz), 

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz), 

• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz), 

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz), 

• Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz), 

• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz). 
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12. táblázat: A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

Projekt megnevezése Projekt tartalma 
Indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

Finanszírozás 
lehetséges forrása 

Projekt 
státusza 

Projekt 
megvalósítás 

tervezett kezdete 
és zárása 

Élhetőbb Nagyecsed 
létrehozása 

• Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója 

• Zöldterület fejlesztés a Jóléti tó és az Agárfuttató pálya és a 
településközponti oktatási övezet környezetében  

• Parkolási infrastruktúra bővítése a város frekventált területein  

• Közösségi kávézó és „nonprofit” (vagy vállalkozói) szolgáltatóház 
korszerűsítése  

• Kapcsolódó önkormányzati közút fejlesztése  

• Okos közösségi pont létrehozása a Báthori Anna Közösségi téren  

1300 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
SB1-2022-00013 

megvalósítás 
alatt 

2021-2025 

Élhetőbb Nagyecsed 
létrehozása projekt – 
2. ütem 

• Zöldterület fejlesztése a Városi Sporttelep és a Városháza 
környezetében 

• Városi tornacsarnok létrehozása 

• Okos közösségi pont létrehozása a tornacsarnok területén 

1300 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
SB1-2022-00072 

benyújtott 2022-2025 

A Nagyecsedi Óvoda 
székhelyingatlanának 
rekonstrukciója 

• Vasút úti óvoda épületének belső átalakítása, játszóudvar 
felújítása, parkoló kialakítása, energiahatékonysági 
beavatkozások és megújulóenergia felhasználás 

500 
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-
SB1-2022-00038 

megvalósítás 
alatt 

2022-2023 

Nagyecsed turisztikai 
vonzerejének 
növelése 

• A nagyecsedi cigány-magyar tánckultúra népszerűsítése céljából 
két hagyományőrző táncház (cigány és magyar) kialakítása 

• Palánkvár szakasz és pavilonok építése  

• A turistafogadás feltételeinek javítása, a Széchenyi utcai 
Turisztikai információs pont belső átalakítása  

• Lápi körút programcsomag kialakítása a környező településekkel 
együttműködve 

500 
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-
SB1-2022-00018 

benyújtott 2023-2025 

Nagyecsed nyugati 
szegregátumának 
rehabilitációja projekt 
– 2. ütem 

• Új szociális bérlakás/ok kialakítása az akcióterületen kívül 
(Kölcsey u. 17.) 

• Közösségi ház felújítása és bővítése, udvar fejlesztése, térfigyelő 
kamerarendszer, ingatlanvásárlás 

247,5 
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-
SB1-2022-00002 

benyújtott 2022-2025 
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Projekt megnevezése Projekt tartalma 
Indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

Finanszírozás 
lehetséges forrása 

Projekt 
státusza 

Projekt 
megvalósítás 

tervezett kezdete 
és zárása 

Kethane vash jekh 
majlasho trajo – 
Együtt egy jobb 
életért 

• Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi 
integráció feltételeinek megteremtése érdekében 

• Folyamatos szociális munka megteremtése 

• Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére 

• Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson 
kívüli fejlesztésre 

• Törekvés az egészség fejlesztésére: 

• Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: 

• Bűnmegelőzést, közbiztonság javítását elősegítő programok 

200 
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-
SB1-2022-00004 

benyújtott 2022-2025 

Helyi 
gazdaságfejlesztés 
Nagyecseden 

• Barnamezős ipartelep rekonstrukciója  

• Városi piac területének bővítése, új parkolóhelyek kialakítása 
1100 

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-
SB1-2022-00005 

benyújtott 2022-2025 

Önkormányzati 
intézmények 
energetikai 
korszerűsítése 

• Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
energetikai korszerűsítése 

35,52 
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-
SB1-2022-00044 

benyújtott 2022-2023 

Belterületi utak 
fejlesztése 
Nagyecseden 

• Önkormányzati tulajdonú Ady Endre utca (2508 hrsz), Központ 
utca (28 hrsz), és Széchenyi utca (1150 hrsz) építése, valamint az 
Ady Endre utca zöldítése 

200 
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-
SB1-2022-00100 

benyújtott 2022-2025 

Fogyatékkal élők és 
pszichiátriai betegek 
nappali ellátásnak 
biztosítása 
Nagyecseden  

• 100 fő férőhelyes fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek 
nappali intézményének kialakítása, tálaló és melegítő konyhával 

500 
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-
SB1-2022-00018 

benyújtott 2022-2024 

Vizes élőhely 
kialakítása a hajdani 
Ecsedi-láp területén 

• A Csicsós láp 10 ha nagyságú területén a természetes élőhely 
visszaállítása, bemutathatóvá tétele, tanösvény kialakítása. 

350 - projektterv  2024-2026 

Külterületi helyi 
közutak fejlesztése 
Nagyecsed városban 

• mezőgazdasági területek elérhetőségének javítása már meglévő 
mezőgazdasági bekötő út stabilizációjával, illetve aszfaltburkolat 
burkolat megerősítésével 

315,79 VP6-7.2.1.1-21 
megvalósítás 
alatt 

2021-2022 
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Projekt megnevezése Projekt tartalma 
Indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

Finanszírozás 
lehetséges forrása 

Projekt 
státusza 

Projekt 
megvalósítás 

tervezett kezdete 
és zárása 

Külterületi 
gazdaságfejlesztési 
beavatkozások 

• Korábbi gazdaságfejlesztési akcióterület további fejlesztése 
(város külterületén 0176/10-22 hrsz) 

• Mezőgazdasági termelés korszerűsítését elősegítő, 
infrastrukturális és technológiai fejlesztés (város külterületén 
0204/10 hrsz) 

• Befektetésösztönzési céllal újabb iparterület kialakítása (város 
külterületén 073/13 hrsz) 

- - projektterv 2023-2027 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás alapján, saját szerkesztés 
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5 ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részét képezi Nagyecsed város Antiszegregációs Programja, 

amely a következő alfejezeteket tartalmazza: 

• a szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, helyzetelemzése, 

• az elmúlt években megvalósított, szegregátumokat érintő beavatkozások ismertetése, 

• jelen stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek és kapcsolódó beavatkozásainak megfogalmazása. 

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által 

veszélyeztetett területeinek bemutatása 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján „szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: olyan 

egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy 

a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges; 

szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több 

településrésznek is”. 

A szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolását a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 10. mellékletében meghatározott módszertan szerint a KSH végezte el a 2011. évi 

népszámlálási adatok alapján3, az ún. szegregációs mutató kiszámításával. 2000 főnél népesebb 

települések esetében azok a legalább 50 lakossal rendelkező területek nyilvánulnak szegregátumnak, 

ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja a 35%-ot (a térképen 

sötétzölddel), míg a szegregációval veszélyeztetett területek esetén az érték 30% és 35% közé esik (a 

térképen világoszölddel). 

7. ábra: Szegregátumok elhelyezkedése a településen 2011-ben 

 

Forrás: KSH 

 

3   A jelenleg rendelkezésre álló legfrissebb adatok a 2011. évi népszámlálásból származnak. A 2022. októberi 
népszámlálás részletes eredményei várhatóan 2023 őszétől lesznek elérhetőek. 
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13. táblázat: Szegregátumok Nagyecseden 

Szegregátum Városrész 
2011-es népszámlálás szerint – 30%-os szegregációs mutató 

felett 

1. szegregátum Lakóövezet városrész 
Komoróczi u. - Honvéd u. - névtelen u. - Vörösmarty M. u. - 
Móricz Zs. u. - Sárvár u. - Dobó I. u. - névtelen u. - Dózsa Gy. u. 
- Hunyadi J. u. 

2. szegregátum Lakóövezet városrész Móricz Zs. u. - Sárvár u. - Tompa M. u. 

3. szegregátum Lakóövezet városrész Nyíl u. - Zöldfa u. - Zöldfa-belső u. 

4. szegregátum Lakóövezet városrész 
Damjanich J. u. - Batthyány L. u. - Vasút u. - Ady E. u. - 
névtelen u. - Deák F. u. - névtelen u. - Ady E. u. - névtelen u. - 
Rózsás u. - belterületi határ 

5. szegregátum 
(veszélyeztetett 
terület) 

Városközpont városrész Kisecsedi u. - belterületi határ - Petőfi S. u. 

Forrás: KSH 

Az önkormányzat helyi adatai és ismeretei alátámasztják a KSH által azonosított szegregátumok 

meglétét. A szegregátumok statisztikai adatai a mellékletben találhatóak.  

A szegregátum a Lakóövezet városrész Krasznától keletre eső területének északi részén, a 

városközponttól délre helyezkedik el. Megközelíthetősége kedvező. A szegregátum lakónépessége 30% 

szegregációs mutató felett 388 fő, 35% szegregációs mutató felett 230 fő volt, amivel a város második 

legnépesebb szegregátuma volt 2011-ben. 

8. ábra: 1. szegregátum Nagyecseden 

 

Forrás: KSH 

A terület lakónépességének korcsoportos megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fiatalok és a 

60 év felettiek aránya nagyjából megegyezik a városi értékekkel, viszont a 15-59 éves korosztály aránya 

magasabb. Összességében a szegregátum népessége kicsit fiatalabb, mint a város egészében. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a városi érték másfélszerese, a felsőfokú 

végzettségűek aránya pedig csak 3,7%, ami jóval alacsonyabb a városi értéknél (5,8%). 

Az egy lakásra jutó lakosok száma nagyjából megfelel a városi átlagnak. Az alacsony komfortfokozatú 

lakások aránya 25% körül mozog, ami szintén a városi átlaghoz közelít. A lakások méretét vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy az egyszobás lakások aránya kicsit magasabb, mint a város egészét tekintve. 
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Az aktív korúakon belül a lakosság 60,8%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A 

foglalkoztatottak aránya 15-64 éves korosztályon belül 37,3%, ami azt jelenti, hogy csak minden 

harmadik ember dolgozik a szegregátumban. A foglalkoztatottak 63,3%-a pedig alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportokban tud csak elhelyezkedni, aminek legfőbb oka a lakónépesség alacsony 

képzettségi szintje. A munkanélküliségi ráta 7,1 százalékponttal magasabb az eleve magas (27%-os) 

városi értéktől. A tartós munkanélküliek aránya 16,5%, ami szintén magasabb a városi mutatónál (12,6%) 

A lakosok egy része meglehetősen rossz anyagi körülmények között, kiszolgáltatott helyzetben él, 

foglalkoztathatóságuk korlátozott. Esetenként a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges 

anyagi feltételek sem állnak rendelkezésre. A telepszerű lakókörnyezet és a rossz szociokulturális háttér 

komoly lemaradást és szocializációs problémákat okozhat az óvodában, iskolában. 

A szegregátum lakásai hagyományos technológiával épült régi polgári otthonok, jellemzően komfort 

nélküliek (), kisebb-nagyobb udvarral, gazdasági épületekkel (góré, csűr) rendelkeznek. Állagukat 

tekintve a lakások meglehetősen leromlott állapotban vannak: a lakások nyílászárói elavultak, a 

tetőszerkezet sok esetben felújításra szorul.  

A szegregátum a Lakóövezet városrész Krasznától keletre eső területének déli részén helyezkedik el, A 

terület lakónépessége 70 fő, teljes egészében 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkezik. 

9. ábra: 2. szegregátum Nagyecseden 

 

Forrás: KSH 

A szegregált városrészt a városi átlagnál idősebb lakónépesség jellemzi: a fiatalok aránya 5,9 

százalékponttal alacsonyabb a városi értéktől (18,8%), viszont a 15-59 éves népesség aránya (65,7%) 3,4 

százalékponttal, a 60 év feletti népesség aránya (21,4%) pedig 2,5 százalékponttal magasabb a városi 

mutatóknál. 

A lakosság majdnem fele (43,5%) csak legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ugyanakkor 

a felsőfokú végzettségűek aránya (10,3%) a szegregátumok között és a városi értéknél (5,8%) is jóval 

magasabb. 

A 15-59 évesek fele (50%) nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel. A foglalkoztatottak aránya a 2. 

szegregátumban a legmagasabb (46,9), 7,9 százalékponttal magasabb, mint a városi átlag, míg a többi 

szegregátumban a mutató értéke a városi érték alatt van. kedvezőtlen mutató ugyanakkor, hogy a 

háztartások 50%-a foglalkoztatott nélküli háztartás. 

E területre is igaz, hogy a foglalkoztatottak jelentős része (43,5) alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban dolgozik, bár a többi szegregátumhoz viszonyítva kedvezőbb e szegregátum helyzete. 
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A munkanélküliségi ráta 20,7%-os, ami jóval kedvezőbb a városi értéknél (27%). A tartós munkanélküliek 

aránya (6,9%) pedig szintén alacsonyabb, mint a városi érték (12,6%). 

A szegregátum lakásai hagyományos technológiával épült polgári otthonok. Az egy lakásra jutó lakosok 

száma ugyan magasabb a városi átlagnál, azonban a lakások csak 9,1%-a komfort nélküli, félkomfortos 

vagy szükséglakás, ami kiemelkedően jó mutató a többi szegregátumhoz, valamint a városi értékhez 

viszonyítva is. 

A szegregátum a Lakóövezet városrész déli részén, a vasútvonaltól nyugatra helyezkedik el. 

Megközelíthetősége a városközpontból akadálytalan: a Győrtelek-Nagyecsed-Mérk-Vállaj úthoz (4922. 

számú út) szilárd burkolattal csatlakozik, amely úton távolsági autóbuszjárat is közlekedik.  

A terület lakónépessége 62 fő. A népességszám alapján – az 5. szegregátum mellett – a település 

legkisebb szegregátuma. A szegregátum teljes területe 35% feletti szegregációs mutatóval rendelkezik. 

A terület a 2001-es népszámláláskor is már megjelent, mint szegregátum, de akkor csak a Zöldfa utca – 

vasúti pálya közötti terület tartozott a szegregátum területébe. 

10. ábra: 3. szegregátum elhelyezkedése 

 

Forrás: KSH 

E szegregátum rendelkezik a legkedvezőtlenebb korfával: a népesség csupán tizede (9,7%) 14 év alatti, 

a 15-59 évesek aránya szintén alacsony (58,1%), míg a lakosok harmada (32,3%) 60 év feletti. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 38,9%, ami a szegregátumok között a 

legkedvezőbb érték; ugyanakkor a szegregátumban felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos 2011-ben 

nem élt. 

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves korosztályon belül 26%, ami a városi értéktől 13 százalékponttal 

alacsonyabb. Ennek megfelelően a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (72,7%) itt a legmagasabb 

az összes szegregátum közül. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon belül 66,7% (a városi érték 58,1%). A lakosság nagy része (53,8%) csak alacsony presztízsű 

foglalkoztatási csoportban tud elhelyezkedni. A területen a munkanélküliségi ráta 40,9%, a tartós 

munkanélküliek aránya 22,7%, amely értékek a legrosszabbak a szegregátumok között. 
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A mély fekvésű, belvízzel veszélyeztetett terület a város történelme során később települt be. A 

városrészben többnyire úgynevezett sátortetős, jórészt komfortos, összkomfortos házak találhatók. A 

komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 16,7%. A lakások tizede 

(10%) egyszobás. A lakások többségében időskorú népesség él egyedül vagy házaspárként, amit jól 

szemléltet, hogy a szegregátumban átlagosan egy lakásban 1,88 fő lakik, ami a legkedvezőbb érték az 

összes szegregátum között. 

A város legnagyobb területű és népességű szegregátuma a város nyugati részén helyezkedik el, területe 

2001 óta növekedett. 2011-ben lakosságszáma 30%-os szegregációs mutató felett 1605 fő, 35% 

szegregációs mutató felett 1531 fő volt. A település roma lakosságának nagy része e városrészben él. 

A szegregátum megközelíthetősége a városközpontból és a környező településekről (Fábiánháza, 

Nyírcsaholy) kedvező, hiszen a szegregátumon áthalad a város egyik főútja, a Vasút út, ami Fábiánháza 

közigazgatási területén csatlakozik a várost Mátészalkával összekötő 4918. számú úthoz. A Vasút útra 

merőlegesen fűződnek fel a szegregátum területén található utcák. A szegregátumon továbbá távolsági 

autóbuszjárat is áthalad. 

11. ábra: 4. szegregátum elhelyezkedése 

 

Forrás: KSH 

A 4. szegregátum a város legfiatalabb korfával rendelkező szegregátuma: a 0-14 évesek aránya 31,9%, 

míg a 60 év felettiek aránya csupán 8,2%. A szegregátumban jelentős a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya (70,3%) és elenyésző a felsőfokú végzettségűeké (1,2%). 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a legmagasabb szegregátumok között (közel 80%). A 

foglalkoztatottak közel háromnegyede (73,7%) alacsony presztízsű szakmákban és munkahelyen tud 

elhelyezkedni A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (62,6%) szintén rendkívül magas a területen. 

A szegregátum munkanélküliségi mutatói ugyanakkor a városi értékhez közeliek. 

A szegregátumban az 1970-es években, jórészt állami támogatásból épült lakások találhatóak. Sok 

esetben az ingatlan tulajdonviszonyai máig rendezetlenek. Zömében többgenerációs családok által 

lakott, alacsony komfortfokozattal rendelkező lakások, rendezetlen környezet, gondozatlan udvarok 

jellemzik a területet. A lakhatási mutatók szempontjából a legrosszabb helyzetben lévő szegregátum: az 

egy lakásra jutó lakosok száma 4 fő; a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 

lakásokon belül 54%; az egyszobás lakások aránya 18,4%. 
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Az 5. szegregátum a város egyetlen olyan szegregátuma, ami a Városközpont városrészben, annak északi 

részén található. A terület a település központjának főutcájához – az Árpád és Rákóczi úthoz – szilárd 

burkolatú úttal csatlakozik.  

A terület lakónépessége 62 fő. A népességszám alapján – a 3. szegregátum mellett – a település 

legkisebb szegregátuma. A 2001-es népszámláláskor a terület még nem jelent meg szegregátumként. 

Jelenleg a definíció alapján szegregációval veszélyeztetett területnek számít. 

12. ábra: 5. szegregátum elhelyezkedése 

 

Forrás: KSH 

A korcsoportok megoszlása a városi arányhoz hasonló: a fiatalok aránya kicsit alacsonyabb, míg a 15-59 

éves és a 60 év feletti korosztály aránya kicsit magasabb értéket képvisel. A legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya 40%, ami a szegregátumok között kedvezőbb értéknek számít, 

ugyanakkor nincs a szegregátumban felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos. 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya ugyan magas (58,1%), viszont a szegregátumok között és a 

város egészét tekintve is a legkedvezőbb értéknek tekinthető. A foglalkoztatottak nagy része (62,5%) e 

szegregátumban is alacsony presztízsű szakmákban és munkahelyen tud elhelyezkedni. A foglalkoztatott 

nélküli háztartások aránya 40,9%, ami szintén a legkedvezőbb érték a szegregátumok között. 

Az egy lakásra jutó lakosok száma (2,48) a városi átlagtól kedvezőbb, egyszobás lakás nincs a területen, 

viszont a lakások majdnem negyede (22,7%) komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakás. Ennek 

ellenére a lakások többsége rendezett környezettel, gondozott udvarokkal, kertekkel rendelkeznek. A 

már kialakult szegregátum területileg a város kis részét érinti, ugyanakkor környezetében jelentős a 

veszélyeztetett, leromlott terület nagysága, ezért a szegregátum esetében a legfontosabb feladat, hogy 

a meglévő telepszerű környezet ne nőjön tovább. 

Összegzés: 

Korösszetétel tekintetében a város egészére vonatkozó adatokhoz viszonyítva a fiatalkorúak aránya az 

4. szegregátumban, az időskorúak aránya pedig a 2., 3. és 5. szegregátumban haladja meg a települési 

átlagot.  

Iskolázottság tekintetében jelentős lemaradás tapasztalható minden szegregátumban: a diplomások 

aránya elenyésző, a legmagasabb végzettség jellemzően a 8 osztályos általános iskola. A 4. 

szegregátumban kiugróan magas (69,4%) a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya. Tapasztalatok szerint a szegregátumokban nagyon magas az írástudatlanok száma, elsősorban 



Nagyecsed Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2022 

 

49 

a középkorúak körében, ami a munkavállalási esélyeik mellett az adott társadalmi csoport 

szocializációját is jelentősen befolyásolja. 

A város eleve kedvezőtlen munkaerőpiaci mutatóitól is rosszabb a település szegregátumaiban élő 

lakosság foglalkoztatottsági és a munkanélküliségi helyzete: a családok jelentős részében nincsen kereső 

családtag, a foglalkoztatottak többsége alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozik, a 

szegregátumokban kiemelkedően magas a munkanélküliség. 

A szegregátumok épített környezetére, lakásállományára általában elmondható, hogy rossz állapotban 

vannak, a lakások többsége felújításra szorul. A közüzemi infrastruktúrára a rákötések esetenként 

elmaradtak a háztartások korlátozott anyagi lehetőségei miatt, ezért sok helyen a lakásokban közüzemi 

vízellátás sincs. Jellemzően többen élnek egy lakásban, mint a városi átlag, ez alól a 3. szegregátum 

kivétel, ahol magasabb az idősek aránya, akik egyedül vagy házaspárként élnek a lakásukban. 

A lakásállományon belül az egyszobás és az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 

szegregátumonként változó képet mutat. A szegregátumokban a legtöbb szolgáltatás városi szinten 

érhető el. 

Összességében – a statisztikai mutatók alapján – a szegregátumok között a legkedvezőbb helyzetben a 

2. szegregátum van, míg a legkedvezőtlenebb mutatókkal a 4. szegregátum rendelkezik, ahol a város 

lakosságának 25%-a él. Megállapítható, hogy a város egésze szempontjából a legsürgősebb és 

legjelentősebb szociális városrehabilitációs jellegű beavatkozást a település nyugati határában található 

városrészben szükséges megvalósítani.
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14. táblázat: Nagyecsed KSH által kijelölt és város által jóváhagyott szegregátumainak és szegregációval veszélyeztetett területeinek státusza – a legsúlyosabb helyzetben lévő 
területek kiemelésével (témakörönként) 

 Demográfia 
Foglalkoztatottság/ 

Segélyezés 
Lakáshelyzet  

Épített környezet / 
Közterületek minősége  

Szolgáltatásokhoz 
(közintézményi/piaci jellegű) 

való hozzáférés 

1. szegregátum 

A városi adatokhoz 
leghasonlóbb korszerkezet, 
legmagasabb a munkaképes 
korúak aránya 

A foglalkoztatottak aránya 
nem éri el a városi átlagot 
(37,3%) 

Lakások negyede alacsony 
komfortfokozatú, egy 
lakásra jutó lakosok száma 
2,7 fő 

Hagyományos 
technológiával épült régi 
polgári otthonok 

A szolgáltatások a 
városközpontban érhetőek 
el 

2. szegregátum 
A városi adatokhoz hasonló 
korszerkezet 

Legmagasabb a 
foglalkoztatottak aránya s itt 
a legalacsonyabb a 
foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya (50%) 

Az alacsony 
komfortfokozatú lakások 
aránya 8%, ez a 
legkedvezőbb a 
szegregátumok között, 
egyszobás lakás nincs a 
területen  

Hagyományos 
technológiával épült régi 
polgári otthonok 

A szolgáltatások a 
városközpontban érhetőek 
el 

3. szegregátum 

Itt a legalacsonyabb a 
munkaképes korúak aránya 
és a 0-14 évesek aránya, 
legmagasabb a 60 év 
felettiek aránya 

Legmagasabb a 
munkanélküliség és a tartós 
munkanélküliek aránya is, a 
városi arány másfélszerese 
és legnagyobb a 
foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

Egy lakásra 1,88 fő lakos jut, 
ez a legalacsonyabb a 
szegregátumok között 

Sátortetős, jórészt 
komfortos, összkomfortos 
házak 

A szolgáltatások a 
városközpontban érhetőek 
el 

4. szegregátum 

Itt a legnagyobb a népesség 
száma, legmagasabb a 
fiatalok aránya s 
legalacsonyabb a 60 év 
felettiek aránya 

Legnagyobb az alacsony 
presztízsű foglalkoztatási 
csoportban dolgozók aránya 

Legmagasabb az alacsony 
komfortfokozatú lakások 
aránya és az egyszobás 
lakások aránya is. Itt a 
legmagasabb az egy lakásra 
jutó lakosok száma 4 fő 

Többgenerációs családok 
által lakott, alacsony 
komfortfokozattal 
rendelkező lakások, 
rendezetlen környezet, 
gondozatlan udvarok 

A szolgáltatások a 
városközpontban érhetőek 
el 

5. szegregátum 
(veszélyeztetett 
terület) 

A városi adatokhoz hasonló 
korszerkezet 

Legalacsonyabb a 
foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

Alacsony komfortfokozatú a 
lakások 1/3-a, egyszobás 
lakott lakás nincs a területen 

Rendezett környezet, 
gondozott udvarok, kertek 

A szolgáltatások a 
városközpontban érhetőek 
el 

 

  
Legsúlyosabb 

probléma 
 

Közepes súlyú 
probléma 

 Kis súlyú probléma  
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5.2 Az elmúlt években megvalósított, a szegregátumokat érintő 

beavatkozások 

Nagyecsed Város Önkormányzata a 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

Antiszegregációs programjában számos olyan intézkedést határozott meg, amelyek általános célja a 

szegregáció mérséklése, illetve annak csökkentése a településen. Az Antiszegregációs intézkedési terv 

alapja a 2008-ban készített Integrált Városfejlesztési Stratégia volt. 

A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére tett, már megvalósított, 

vagy megvalósítás alatt álló intézkedéseket az alábbi táblázat részletezi. 
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15. táblázat: Az elmúlt években megvalósított, szegregátumokat érintő beavatkozások megvalósulása 

Intézkedés/beavatkozás Megvalósult (Igen/Nem) Megvalósult konkrét beavatkozás 

Felzárkóztatáshoz 
kapcsolódó programok 
szervezése: 
közösségfejlesztő, ifjúsági, 
szociális, bűnmegelőzési, 
foglalkoztatási stb. 

Részben megvalósult az 
1. és 4. 
szegregátumokban 

• ROM-ISK-15-2015-00118 és ROM-ISK-16-2016-00212 számú projektek keretében a hátrányos helyzetű roma lányok 
iskolai lemorzsolódásának csökkentése, továbbtanulásuk elősegítése történt. 

• EFOP-1.3.4-16-2017-00064 „Lase Manusa” Jó Emberek című projekt keretében az elfogadás növelése érdekében a 
cigány nyelvek (romani és beás) ápolására, a roma hagyományok megőrzésére, korszerű újraértelmezésére, fiatalabb 
korosztályoknak való átadására vonatkozó programok kerültek megvalósításra. 

• TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00007 „Maj dur po drom”- Tovább az úton- Helyi szintű komplex programok Nagyecseden 
című projekt a település legnagyobb (nyugati) szegregátumában élő hátrányos helyzetű lakosság közösségi és egyéni 
szintű társadalmi integrációjának elősegítését szolgálta. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 
 A Síp utcai közösségi és szolgáltatóházban biztosítva volt a jelenlét alapú szociális munka, higiénés és preventív 

jellegű szolgáltatásokat nyújtottak, és a hátrányos helyzetű családok hitbéli megerősítése céljából a 
bibliaóráknak is helyt adott a közösségi tér. 

 A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció megteremtése érdekében és befogadó iskola tréning, 
szomszédsági beszélgetések, családi napok, közösségi akciók és antidiszkriminációs műhelyfoglalkozások, 
közbiztonsági és tűzvédelmi előadások, szemléletformálás valósultak meg. 

 A projekt célcsoportjának foglalkoztatásának elősegítése érdekében munkaerőpiaci tréning, felzárkóztató 
képzés, illetve szakmát adó kerti járdakövező és kerti munkás képzések is lebonyolításra kerültek. 

 A kora gyerekkori fejlesztés érdekében olvasó és játszókör, esélynövelő program, mentálhigiénés szakemberek 
foglalkoztatása, és a MesÉd program valósultak meg. 

 Az egészségtudatosabb magatartás érdekében egészségnapok és kapcsolódó prevenciós előadások megtartása 
drog, dohányzás, alkohol és szexuális felvilágosítás témakörökben. A város egészségházában gyermekgyógyász 
szakorvos biztosított gyermekorvosi tanácsadást két éven át havi egy alkalommal. 

Közösségi tér létrehozása 
Részben megvalósult az 
1. szegregátumban 

• ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0009 azonosítószámú projekt keretében Báthory Anna közösségi ház került kialakításra a 
Komoróczi utcán. 

Lakásprogram: 
lakásállomány minőségi 
javítása és szociális 
bérlakások építése, 
alacsony státuszú 
lakóterületek 
rehabilitációja 

Részben megvalósult a 4. 
szegregátumban 

Egy, pályázati forrásból megvalósuló, antiszegregációs intézkedéseket célzó projekt – TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00002 „Maj 
dur podrom – Tovább az úton – Nyugati szegregátum rehabilitációja” – valósult meg Nagyecseden, amely célja a nyugati 
szegregátum lakásállománya általános állapotának javítása és komfortfokozatának növelése; az infrastruktúra és a 
közszolgáltatások fejlesztése által élhetőbb lakókörnyezet kialakítása és a foglalkoztatás elősegítése. A projekt keretében 
a következő tevékenységek valósultak meg: 

• 2 db szociális lakás kialakítása a Vasút és Lutheránus utcákon leromlott műszaki állapotban lévő lakóépületek 
hasznosításával. 

• A városrész közbiztonságának javítása érdekében térfigyelő rendszer központi kiépítése, illetve a rendszer központi 
egységének elhelyezése. 
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Intézkedés/beavatkozás Megvalósult (Igen/Nem) Megvalósult konkrét beavatkozás 

• A Síp utca 7. szám alatti ingatlanon 20m2 alapterületű üvegház, továbbá 60 m2 alapterületű kerti szerszámtároló 
épületek építése. 

• A Csillagpont szolgáltató pont udvarrendezése – füves pálya és játszótéri attrakció kialakítása, kerítés építéssel együtt. 

• A Vasút utca páratlan oldalán, illetve a Bocskai utca és Város tábla közötti szakaszon az avult állagú, részben hiányos 
járdaburkolat felújításra került. A Vasút utca páratlan oldalán továbbá az avult állagú nyílt csapadékvezető árok helyett 
zárt csapadék elvezető rendszer készült. 

Közbiztonsági funkciók 
erősítése 

Részben megvalósult a 4. 
szegregátumban 

• Közbiztonsági napok megvalósítása (2018.06.15 és 2018.09.27); térfigyelő kamerák kihelyezése Lutheránus utca 3 
szám alatti szociális bérlakás és a Síp utca 7 szám alatt található közösségi ház területén. További térfigyelő kamerák 
kihelyezése szükséges. 

Komplex-telep program 
megvalósítása 

Részben megvalósult a 4. 
szegregátumban 

• TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0092 „Vasdune Cherhaja- Emelkedő Csillagok- Életesélyek javítása Nagyecsed Városában” 
című projekt keretében komplex fejlesztési program valósult meg, amelyben betanított kőműves és festő, falusi 
vendéglátó, parkgondozó, kompetenciafejlesztő képzések indultak. A képzésekbe bevont személyek megélhetési 
támogatásban részesültek. A projekt keretében továbbá létrejött a Csillagpont szolgáltató pont is, amely telepen élők 
részére biztosít szociális és közösségi szolgáltatásokat. A megvalósítást szociális munkások, illetve esetmenedzserek 
segítették. 

• TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00007 „Maj dur po drom”- Tovább az úton- Helyi szintű komplex programok Nagyecseden 
című projekt a település legnagyobb (nyugati) szegregátumában élő hátrányos helyzetű lakosság közösségi és egyéni 
szintű társadalmi integrációjának elősegítését szolgálta. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 
 A Síp utcai közösségi és szolgáltatóházban biztosítva volt a jelenlét alapú szociális munka, higiénés és preventív 

jellegű szolgáltatásokat nyújtottak, és a hátrányos helyzetű családok hitbéli megerősítése céljából a 
bibliaóráknak is helyt adott a közösségi tér. 

 A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció megteremtése érdekében és befogadó iskola tréning, 
szomszédsági beszélgetések, családi napok, közösségi akciók és antidiszkriminációs műhelyfoglalkozások, 
közbiztonsági és tűzvédelmi előadások, szemléletformálás valósultak meg. 

 A projekt célcsoportjának foglalkoztatásának elősegítése érdekében munkaerőpiaci tréning, felzárkóztató 
képzés, illetve szakmát adó kerti járdakövező és kerti munkás képzések is lebonyolításra kerültek. 

 A kora gyerekkori fejlesztés érdekében olvasó és játszókör, esélynövelő program, mentálhigiénés szakemberek 
foglalkoztatása, és a MesÉd program valósultak meg. 

 Az egészségtudatosabb magatartás érdekében egészségnapok és kapcsolódó prevenciós előadások megtartása 
drog, dohányzás, alkohol és szexuális felvilágosítás témakörökben. A város egészségházában gyermekgyógyász 
szakorvos biztosított gyermekorvosi tanácsadást két éven át havi egy alkalommal. 

Forrás: saját szerkesztés 
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5.3 Antiszegregációs intézkedési terv 

Az antiszegregációs intézkedési terv kereteit a város 2015-ben elfogadott Antiszegregációs Programja, 

az annak végrehajtása során szerzett tapasztalatok, továbbá Nagyecsed Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja (2018-2023) jelölik ki, amely 2021-ben került felülvizsgálatra. A dokumentumban külön 

fejezet részletezi a mélyszegénységben élők és romák helyzetét és problémáinak bemutatását.  

Az Antiszegregációs Programban foglalt intézkedéseken keresztül Nagyecsed fő célja a társadalmi és 

környezeti szegregáció csökkentése a település teljes területén. Ezen cél teljesülését az alábbi specifikus 

célok megvalósítása szolgálja: 

1. Társadalmi szegregáció csökkentése 

Az elérendő célok megvalósítása átfogó, egymásra épülő, következetes és jól átgondolt intézkedéseket 

igényel. A kialakult szegregátumok, illetve a veszélyeztetett területek növekedésének megállítása, a 

társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében rendkívül fontos az ott élők esélyegyenlőségének 

növelése oktatási, foglalkoztatási és közösségi területen egyaránt. A társadalmi szegregáció csökkentése 

érdekében az alábbi részcélokhoz kapcsolódó intézkedések megvalósítása szükséges: 

• Oktatási integráció – óvodai és iskolai integráció; 

• Foglalkoztatási integráció; 

• Közösségfejlesztés. 
 
2. Környezeti szegregáció csökkentése 

A szegregátumokban élő lakosság számára élhetőbb környezeti és lakhatási körülményeket szükséges 

megteremteni. Jelent ez egyrészt jobb infrastrukturális feltételeket, továbbá a lakhatási körülmények 

közelítését a városi átlaghoz. A részcélok és az elérésükhöz szükséges beavatkozások a következők: 

• Infrastrukturális beavatkozások; 

• Lakhatási integráció. 
 

5.3.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó 

intézkedések 

A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedéseket az alábbi táblázat foglalja össze. 

16. táblázat: A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

Tevékenység Kapcsolódó cél Felelős 
Megvalósítási 

időszak 

Szociális bérlakásállomány 
bővítése, új szociális 
bérlakás(ok) kialakítása a 
település integrált területén 

Környezeti szegregáció csökkentése 
infrastrukturális beavatkozások 
megvalósításán, illetve lakhatási 
integráción keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 

Közösségi ház felújítása és 
bővítése (közösségi tér – 
átrium- kialakítása oktatás, 
képzés céljára, irodahelyiségek, 
foglalkoztató, tálalókonyha 
kialakítása) 

Környezeti szegregáció csökkentése 
infrastrukturális beavatkozások 
megvalósításán keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 
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Tevékenység Kapcsolódó cél Felelős 
Megvalósítási 

időszak 

A legalapvetőbb 
szükségleteknek megfelelően 
tisztálkodási és mosási 
lehetőségeket biztosítása a 
közösségi házban (régi 
Csillagpont) 

Környezeti szegregáció csökkentése 
infrastrukturális beavatkozások 
megvalósításán keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

Folyamatos 

Munkaerőpiaci iroda kialakítása 
Társadalmi szegregáció csökkentése 
foglalkoztatási integráción keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 

Közösségi és szolgáltató tér 
működtetése a közösségi és 
szociális hátrányok csökkentése 
céljából 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 

Törekvés a foglalkoztatás 
elősegítésére (munkaerőpiaci 
iroda működtetése, 
munkaerőpiaci beilleszkedést 
segítő szolgáltatások, környező 
foglalkoztatókkal való 
együttműködés) 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
foglalkoztatási integráción keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 

Forrás: saját szerkesztés 

 

5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére 

hozott intézkedések 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia keretében tervezett fejlesztésekkel szemben alapvető elvárás, 

hogy ne idézzék elő zárványok, szegregátumok kialakulását, továbbá semmilyen formában ne erősítsék 

a szegregációs folyamatokat. Ezen alapelvek eléréséhez a következő intézkedések végrehajtása 

szükséges: 

• az előző alfejezetben megfogalmazott intézkedések minél nagyobb arányú beépítése a 

tervezett fejlesztésekbe: 

 egyfelől önálló antiszegregációs tartalmú projektek kidolgozásával – akár nagyobb 

volumenű akcióterületi vagy tematikus projektként, akár kisebb költségvetésű, de lokálisan 

hatékony projektként,  

 másfelől lehetőség szerint más projektekben való megjelenítéssel (pl. egy, a szociális vagy 

egészségügyi szakemberek számára szervezett képzés tematikájába beépíthető a hátrányos 

helyzetű személyekkel való eredményes együttműködéshez szükséges készségek 

elsajátítása is);  

• az antiszegregációs szemlélet maximális érvényesítése az egyes projektek előkészítése és 

megvalósítása folyamán, amellyel többek között megelőzhető, hogy egy-egy fejlesztéssel 

érintett városrész felértékelődése spontán népességcseréhez vezessen – önmagát felerősítő 

negatív folyamatokat idézve elő a település más területein; 

• tényleges társadalmi párbeszéd és partnerség városi, akcióterületi és – szükség esetén – 

projektszinten egyaránt, amely során fontos, hogy a partnerség túllépjen a szokásos formákon, 
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és valóban aktív együtt-gondolkodás jöjjön létre (ezáltal megakadályozható a vélt vagy valós 

társadalmi konfliktusok manifesztálódása); 

• a szegregátumban élők foglalkoztatásának elősegítése a projekt-megvalósítás során (ez részben 

a közfoglalkoztatás keretében teljesíthető, részben pedig előírható közbeszerzési feltételként). 

A fejlesztések által okozott szegregációs hatások leghatékonyabb eszköze az, ha már a tervezés során is 

csak olyan fejlesztések kerülnek kiválasztásra és megvalósításra, amelyek nem növelik a szegregáció 

mértékét, azaz megtörténik az esetleges szegregációs hatások vizsgálata. 

 

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 

mérséklésére teendő intézkedések 

A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, valamint hatásuk mérséklésére számos intézkedés 

került azonosításra, melyek a következők: 

17. táblázat: A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések 

Tevékenység Kapcsolódó cél Felelős 
Megvalósítási 

időszak 

Környezettudatosságot 
elősegítő társadalmi akciók 
megvalósítása 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 
Vazdune Cherhaja 
Emelkedő Csillagok 
Roma Nők Egyesülete 

2022-2027 

Identitást erősítő 
programok megvalósítása  

Társadalmi szegregáció csökkentése 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 
Vazdune Cherhaja 
Emelkedő Csillagok 
Roma Nők Egyesülete 

2022-2027 

Életvezetési workshopok 
megvalósítása 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 
Vazdune Cherhaja 
Emelkedő Csillagok 
Roma Nők Egyesülete 

2022-2027 

Folyamatos szociális 
munka megteremtése 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
foglalkoztatási integráción és 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

Folyamatos 

Törekvés a kora-
gyermekkori, gyermekkori 
és formális oktatáson kívüli 
fejlesztésre 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
oktatási integráción és 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 
Vazdune Cherhaja 
Emelkedő Csillagok 
Roma Nők Egyesülete 

2022-2027 

Törekvés az egészség 
fejlesztésére 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 

Szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása (jogi 
tanácsadás, IT pont 
működtetése) 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
foglalkoztatási integráción és 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 

Bűnmegelőzést, 
közbiztonság javítását 
elősegítő programok 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 
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Tevékenység Kapcsolódó cél Felelős 
Megvalósítási 

időszak 

Hagyományőrző táncházak 
létrehozása a nagyecsedi 
cigány-magyar tánckultúra, 
mint szellemi és kulturális 
örökség népszerűsítése 
céljából 

Társadalmi szegregáció csökkentése 
közösségfejlesztő akciókon keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2023-2027 

Belterületi utak fejlesztése 
Környezeti szegregáció csökkentése 
infrastrukturális beavatkozások 
megvalósításán keresztül 

Nagyecsed Város 
Önkormányzata 

2022-2027 

Forrás: saját szerkesztés 
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6 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

6.1 Külső összefüggések 

6.1.1 Illeszkedés az Európai Unió 2021-2027 célkitűzésekhez 

Az Európai Unió a 2021-2027-es programozási időszakra az előző hétéves ciklushoz képest egy új, 

rövidebb, modern és eredményközpontú programot fogalmazott meg a regionális fejlesztés és kohézió 

2020 után kezdődő időszakára. Az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó CPR rendelettervezete 

(COM(2018) 375 final, 2018/0196(COD)) határozta meg az új programozási időszak középpontjában álló 

öt prioritást, amelyek tekintetében az unió a legalkalmasabb az eredmények elérésére. Az 5 

kulcsfontosságú szakpolitikai célkitűzés a következő: 

(1) Intelligensebb Európa – innovatív és intelligens gazdasági átalakulás. 

(2) Zöldebb, karbonszegény Európa. 

(3) Jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és regionális IKT-összekapcsoltság. 

(4) Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása. 

(5) A polgárokhoz közelebb álló Európa – a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és 

integrált fejlesztése helyi kezdeményezések révén. 

A felsorolt szakpolitikai célokon túl horizontális cselekvésként a kapacitásépítés és a tagállamokon kívüli, 

illetve belüli partnerekkel való együttműködés került megfogalmazásra.  

Az alábbi táblázat bemutatja az ITS célrendszerének illeszkedését az EU 2021-2027 célkitűzéseihez. 

18. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU 2021-2027-es programozási időszak 
célkitűzéseihez 

Európai Unió 2021-
2027 célkitűzések 

Nagyecsed Integrált Városfejlesztési Stratégiájának céljai 

Tematikus célok 
Városrészi szintű területi 

célok 
Városrészi szintű részcélok 

(1) Intelligensebb 
Európa 

T1: Fejlett helyi gazdaság 
elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra 
támaszkodva 

V1: A Városközpont 
funkcióinak erősítése és 
térségi vonzerejének 
növelése 
V2: Lakóövezeti városrész 
lakófunkciójának 
megerősítése, szociális 
problémáinak kezelése, a 
lakosság felzárkóztatása 

V1.3: Városközpont 
gazdasági és térségi 
szerepének növelése 
V2.3: Helyi 
gazdaságfejlesztés 

(2) Zöldebb, 
karbonszegény 
Európa 

T2: Vonzó város 

V1: A Városközpont 
funkcióinak erősítése és 
térségi vonzerejének 
növelése 
V2: Lakóövezeti városrész 
lakófunkciójának 
megerősítése, szociális 
problémáinak kezelése, a 
lakosság felzárkóztatása 

V1.2: Egységes városkép 
kialakítása 
V2.1: Élhetőbb, nyugodt 
lakóövezet megteremtése, 
zöldfelületek arányának 
növelése 
V2.2: Alacsony státuszú 
lakóterületek rehabilitációja, 
szegregáció csökkentése, 
felzárkóztatási esélyek 
növelése; közösségfejlesztés 
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Európai Unió 2021-
2027 célkitűzések 

Nagyecsed Integrált Városfejlesztési Stratégiájának céljai 

Tematikus célok 
Városrészi szintű területi 

célok 
Városrészi szintű részcélok 

(3) Jobban 
összekapcsolt 
Európa 

T1: Fejlett helyi gazdaság 
elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra 
támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint 
mikrotérségi központ 

V1: A Városközpont 
funkcióinak erősítése és 
térségi vonzerejének 
növelése 
V2: Lakóövezeti városrész 
lakófunkciójának 
megerősítése, szociális 
problémáinak kezelése, a 
lakosság felzárkóztatása 

V1.3: Városközpont 
gazdasági és térségi 
szerepének növelése 
V1.4: Társadalmi 
felzárkóztatás 
V2.2: Alacsony státuszú 
lakóterületek rehabilitációja, 
szegregáció csökkentése, 
felzárkóztatási esélyek 
növelése; közösségfejlesztés 

(4) Szociálisabb 
Európa 

T3: Aktív közösségi élet 
és társadalmi 
reintegráció 
T4: Nagyecsed, mint 
mikrotérségi központ 

V1: A Városközpont 
funkcióinak erősítése és 
térségi vonzerejének 
növelése 
V2: Lakóövezeti városrész 
lakófunkciójának 
megerősítése, szociális 
problémáinak kezelése, a 
lakosság felzárkóztatása 

V1.1: Humán szolgáltatások 
bővítése és fejlesztése 
V1.4: Társadalmi 
felzárkóztatás 
V2.2: Alacsony státuszú 
lakóterületek rehabilitációja, 
szegregáció csökkentése, 
felzárkóztatási esélyek 
növelése; közösségfejlesztés 

(5) A polgárokhoz 
közelebb álló 
Európa 

T1: Fejlett helyi gazdaság 
elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra 
támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T3: Aktív közösségi élet 
és társadalmi 
reintegráció 
T4: Nagyecsed, mint 
mikrotérségi központ 

V1: A Városközpont 
funkcióinak erősítése és 
térségi vonzerejének 
növelése 

V1.1: Humán szolgáltatások 
bővítése és fejlesztése 
V1.2: Egységes városkép 
kialakítása 
V1.3: Városközpont 
gazdasági és térségi 
szerepének növelése 
V1.4: Társadalmi 
felzárkóztatás 

Forrás: saját szerkesztés 

6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési 

tervdokumentumokhoz 

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció című dokumentumban 

egy olyan hosszú távú jövőkép, valamint fejlesztéspolitikai célok és elvek kerültek meghatározásra, 

amelyek az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből indulnak 

ki. A koncepció fejlesztéspolitikai és területfejlesztési szempontból közös irányt határoz meg, jövőképe 

és célrendszere 2030-ig szól. A dokumentum jövőképe a következő szempontokat helyezi fókuszba: 

• Vonzó gazdasági környezet, dinamikus gazdaság 

• Gyarapodó népesség, közösségek 

• Stratégiailag hasznosított természeti erőforrások 

• Kiegyenlített térszerkezet 

A koncepció további négy hosszú távú átfogó fejlesztési célt, illetve tizenhárom specifikus célt tűz ki, 

köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt. Az OFTK-ban foglalt átfogó célok a következők: 
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• Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 

• Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 

• Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 
védelme 

• Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

Nagyecsed Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának átfogó célja Nagyecsed népességmegtartó 

képességének erősítése, az itt élők életminőségének javítása – vonzó, fenntartható települési környezet 

és versenyképes gazdasági fejlődés biztosítása révén. Az ITS átfogó célja stratégiai szinten összhangban 

van az OFTK célrendszerével. Az alábbi táblázat az ITS tematikus céljainak az OFTK specifikus céljaihoz 

való illeszkedését mutatja be. 

19. táblázat: Illeszkedés az OFTK célrendszeréhez 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – OFTK specifikus célok Nagyecsed ITS célok 

Szakpolitikában érvényesülő specifikus célok Tematikus célok 

Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság 

T1: Fejlett helyi gazdaság elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés 
és ellátás 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 
egészség- és sportgazdaság 

T2: Vonzó város 
T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, 
K+F+I 

T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 
társadalom, romaintegráció 

T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 

Jó állam: szolgáltató állam és biztonság T2: Vonzó város 

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata és környezetünk védelme 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 
T2: Vonzó város 

Területi specifikus célok Tematikus célok 

Az ország makroregionális szerepének erősítése 
T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 

Többközpontú térszerkezetet biztosító 
városhálózat 

T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Vidéki térségek népességeltartó képességének 
növelése 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 
T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Területi különbségek csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a 
mobilitás biztosítása 

T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

Forrás: saját szerkesztés 
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A Partnerségi Megállapodás az európai uniós tervezési folyamat nemzeti alapdokumentuma, amely 

bemutatja Magyarország fő kihívásait, és kitűzi az ország fejlesztési prioritásait a 2021-2027 közötti 

időszakra. Magyarország az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat és a társadalmi egyeztetést 

követően 2021. december 30-án nyújtotta be a Partnerségi Megállapodást hivatalosan a Bizottságnak. 

A dokumentum rögzíti, hogy Magyarország célja, hogy 2030-ra az Európai Unió 5 legélhetőbb országa 

közé tartozzon. A cél elérése érdekében a következő évek uniós és hazai forrásait elsősorban 

gazdaságélénkítésre, a kis- és középvállalkozások támogatására, a magyar települések erősítésére, 

valamint a kutatás, fejlesztés és innovációs célú beruházásokra fordítjuk. 

Magyarország a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó 2021/1060 EU rendeletben rögzített 

5 szakpolitikai célkitűzés mindegyike esetében tervez beavatkozásokat megvalósítani. Az 5 szakpolitikai 

célkitűzést és Nagyecsed ITS céljainak ezekhez való illeszkedését a 6.1.1. fejezet mutatja be részletesen. 

 

A Magyarország Kormánya által 2013 márciusában elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégia a 2012-2024-es időszakra vonatkozik és a fenntarthatóság felé való átmenet céljait és 

teendőit foglalja össze. A dokumentum – többek között – kimondja, hogy a benne foglalt „a magyar 

nemzet hosszú távú sikeres fennmaradását célzó alapelveket és stratégiai célkitűzéseket” a 

jogalkotásban – többek között a költségvetés elfogadásakor – és a szakpolitikai stratégia- és 

programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. Mindezek alapján szükséges az ország számára 

rendelkezésre álló hazai, vagy uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésekor a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődés Keretstratégiájának (a továbbiakban: NFFK) elveit érvényesíteni. 

A NFFK célja továbbá, hogy „hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóságról. 

A fenntarthatóság ugyanis nem csak politikai és kormányzási kérdés; hanem az egyes személyeknek, 

családoknak, üzleti vállalkozásoknak, civil szerveződéseknek is olyan célokat, értékeket kell követniük, oly 

módon kell meghozni mindennapos döntéseiket és olyan kezdeményezésekbe kell belevágniuk, amelyek 

biztosíthatják a fenntartható társadalom elérését.” 

Az NFFK átfogó célja a folytonosan változó társadalmi – humán – gazdasági – természeti külső 

környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális 

adaptáció minőségi javítása. A négy alapvető nemzeti erőforrás területén meghatározott célok 

rendszerét a következő táblázat mutatja be. 

20. táblázat: Az NFFK céljainak rendszere 

A fenntarthatóság felé való átmenet céljai 

Alapvető nemzeti erőforrások Nemzeti erőforrásokhoz kapcsolódó tényezők 

Emberi erőforrások 

• Demográfia 

• Egészség 

• Tudás 

• Társadalmi kohézió – leszakadó csoportok integrációja 

Társadalmi erőforrások 

• A bizalom infrastruktúrájának erősítése 

• A munka társadalmi körülményei 

• A családi értékek erősítése 

• A múlt örökségének ápolása, kulturális szolgáltatások fejlesztése 

Természeti erőforrások 

• Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások 

• Az embert érő környezeti terhelések csökkentése 

• Nem megújuló természeti erőforrások 
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A fenntarthatóság felé való átmenet céljai 

Alapvető nemzeti erőforrások Nemzeti erőforrásokhoz kapcsolódó tényezők 

Gazdasági (fizikai) erőforrások 

• A vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás bővítése 

• Költségvetési politika 

• Életpálya finanszírozás 

Forrás: saját szerkesztés 

Tekintve, hogy az ITS céljai stratégiai szinten tartalmaznak az NFFK-hoz kapcsolódó elemeket, a jelen 

dokumentum, illetve az NFFK közötti összhang kimutatható. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program „A területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény” 11. § értelmében került kidolgozásra. A területfejlesztési 

koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeit, valamint 

illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályait a 218/2009. 

(X.6.) Korm. rendelet tartalmazza. A területfejlesztési program környezeti hatásainak vizsgálata az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján történik. 

A dokumentumban foglaltak alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jövőképe, hogy 2030-ra a megye 

egy olyan hely legyen, ahol jó élni. A jövőképen túl a Program megfogalmaz különböző szintű (átfogó, 

stratégiai, horizontális) célokat is. A Területfejlesztési Program keretében három átfogó cél, ezek elérése 

érdekében hét stratégiai cél (melyek közül négy tematikus cél, három területi cél) került 

megfogalmazásra, amelyek elérése az öt horizontális cél jegyében történik.  

13. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programjának célrendszere 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programjának Stratégiai Programja 

A megyei Területfejlesztési Program célrendszeréhez kapcsolódnak a dokumentumban megfogalmazott 

prioritások. A prioritások és az ITS tematikus céljai között a koherencia egyértelmű és szoros, amelyet 

az alábbi táblázat részletez. 
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21. táblázat: Az ITS tematikus céljainak illeszkedése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program 
prioritásaihoz 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési 
Program prioritásai 

Nagyecsed ITS kapcsolódó tematikus céljai 

1. prioritás: A megyei élelmiszergazdaság 
piacorientált megerősítése 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva 

2. prioritás: Hatékony környezetgazdálkodás és 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése 

T2: Vonzó város 

3. prioritás: Komplex megyei menedzsment és 
marketingtevékenység megvalósítása 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

4. prioritás: A megye gazdasági fejlődését elősegítő 
oktatási és innovációs rendszer kialakítása 

T2: Vonzó város 

5. prioritás: A megyeszékhely komplex, integrált 
fejlesztése 

Nem releváns. 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak 
fejlesztése 

Nem releváns. 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és 
kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva 
T2: Vonzó város 
T4: Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a 
romák - felzárkóztatása 

T1: Fejlett helyi gazdaság, elsősorban a helyi és 
térségi erőforrásokra támaszkodva 
T3: Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 

Forrás: saját szerkesztés 

6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való 

kapcsolat 

 

Nagyecsed város fejlesztési és rendezési dokumentumai egymással összhangban kerülnek kidolgozásra, 

illetve az újonnan felmerülő fejlesztési elképzelések esetén megújításra. Az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiában foglalt fejlesztési elképzelések megvalósítása során az adott beavatkozások véglegesítése 

közben szükség lehet a tervezett célok és a rendezési terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat 

illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve utóbbi dokumentumok szükség szerint történő 

módosítására, vagy a fejlesztések újragondolására. 

Nagyecsed város jelenleg hatályos településrendezési eszközei: 

• 162/2009. (X. 27.) KT. számú határozat, Nagyecsed Város Településszerkezeti tervének és 
szerkezeti terv leírásának elfogadásáról, és 

• 16/2009. (X. 28.) számú rendelet, Nagyecsed Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervének elfogadásáról. 
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Nagyecsed Város Önkormányzata 2020. július 28-án fogadta el a 2020 és 2024 közötti időszakra szóló 

gazdasági programját. A dokumentumban foglalt célok a következők: 

• Fejlett helyi gazdaság elsősorban a helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva 

• Vonzó város 

• Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció 

• Nagyecsed, mint mikrotérségi központ 

A Gazdasági Program kidolgozására az ITS átfogó és területi céljaival történő összhang biztosítása mellett 

került sor, így a két dokumentum illeszkedése teljes mértékben kimutatható. 

 

Nagyecsed Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) a 2018-2023 közötti 

időszakra rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat – kiemelten a mélyszegénységben 

élők és romák helyzetével, a gyermekek helyzetével, esélyegyenlőségével, a gyermekszegénységgel, 

valamint a nők, idősek és fogyatékkal élők kapcsolatosan. A dokumentum felülvizsgálatára 2021. 

januárjában került sor. 

Nagyecsed Város Önkormányzata a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és 

az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés 

elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az 

egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 

kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel. 

Nagyecsed város célja, hogy olyan város legyen, ahol minden ember egyenlő, illetve minden ember 

számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a lakhatás 

vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, valamint a 

kulturális és társadalmi élet, sport- és szórakozási lehetőségek területén egyaránt. Az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán kiemelt figyelmet fordít annak, hogy a jövőbeni 

projektek kidolgozásában a civil szervezeteket is bevonja, hogy elősegítse a lakosság szemléletváltását 

is. 

6.2 Belső összefüggések 

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák 

kapcsolata 

Jelen fejezet célja annak bemutatása, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan és 

milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltárás során meghatározott városi és városrészi problémák 

mérséklődését, illetve, hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi szinteken definiált 

adottságokra.  

Az alábbi táblázatok összefoglalva mutatják be a tematikus és területi célok, valamint a problémák és 

adottságok közötti összefüggések erősségét egy 0-3 skálán, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” 

az erős kapcsolódást jelöli. 
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Városi szintű célok és problémák, adottságok kapcsolata 

22. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai 

Városi szintű problémák 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

T1. Fejlett helyi gazdaság, 
elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 

T2. Vonzó város 
T3. Aktív közösségi élet 

és társadalmi 
reintegráció 

T4. Nagyecsed, mint 
mikrotérségi központ 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

A város népessége folyamatosan 
csökken 

3 3 3 1 10 

A magasan képzett lakosság 
elvándorlása gyorsul 

3 3 2 1 9 

Szegregált területek nagy aránya a város 
teljes területéhez képest 

1 1 3 0 5 

Elaprózott vállalkozási szerkezet, mikro- 
és kisvállalkozások dominanciája 
jellemző 

3 1 0 2 6 

A városban és térségében a 
vállalkozások együttműködésének 
szintje alacsony 

3 1 1 3 8 

Hiányzó turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások, nincs együttműködés a 
turizmus ágazatban 

3 2 1 3 9 

Az oktatási és nevelés intézmények 
infrastruktúrája elavult 

1 3 2 0 6 

A zöldfelületek funkciószegények, 
műszaki állapotuk változó 

0 3 2 0 5 

A város elérhetősége kedvezőtlen  0 2 1 2 5 

Határmenti együttműködések alacsony 
intenzitása 

2 1 1 3 7 

Alternatív energiaforrások alacsony 
hasznosítási szintje 

2 3 0 0 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 21 23 16 15 - 
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Ahogy a fenti összefoglaló értékelő táblából látszik, a problémák mérséklése szempontjából a város legfontosabb célkitűzése a „T2. Vonzó város” cél. A települési 

problémákat közel hasonló mértékben csökkentheti a T1 tematikus cél elérése („Fejlett helyi gazdaság elsősorban a helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva”). 

A „T3. Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció” tematikus cél megvalósulása a város problémáinak kezelése tekintetében szintén jelentős, de kissé kisebb 

szerepű lehet. A „T4. Nagyecsed, mint mikrotérségi központ” célkitűzés megvalósulásának hatásai elsősorban közvetett módon jelenhetnek meg.  

Az egyes célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémákhoz eltérő mértékű, összességében a célok elérése kapcsán a népesség fogyása 

várhatóan csökken, és a magasan képzett lakosság elvándorlása is jelentősebb mértékben lassulhat. A város által megfogalmazott célok legkisebb eredményt a 

kedvezőtlen elérhetőség mérséklése, valamint a szegregált területek növekedésének megállítása esetében érhetnek el; mindkét esetben a problémák 

mérséklését tipikusan a városi döntéshozók hatókörén kívül eső tényezők (pl. jelentős forrásigény) is jelentős mértékben befolyásolják.  

23. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai 

Városi szintű adottságok 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

T1. Fejlett helyi gazdaság, 
elsősorban a helyi és térségi 
erőforrásokra támaszkodva 

T2. Vonzó város 
T3. Aktív közösségi 
élet és társadalmi 

reintegráció 

T4. Nagyecsed, mint 
mikrotérségi központ 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

A foglalkoztatottak száma nőtt 2001 óta 3 3 1 0 8 

Térségi szerepkör és térszervező erő 3 3 3 3 11 

Tevékeny civil szféra, összetartó közösség  0 2 3 1 6 

A városi központi szerepből adódóan az 
intézményi ellátottság megfelelő 

1 3 0 3 6 

A város jelentős nagyságú, részben 
hasznosított ipari területtel rendelkezik 

3 0 0 1 6 

Kettős városszerkezet: Óváros régi struktúra, 
Kisecsed modern várostervezés eredménye 

0 3 1 1 6 

Az Ecsedi láp maradványai egyedülálló 
természeti örökséget jelentenek 

3 1 0 3 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 13 15 8 12 - 

Az értékelő táblázat alapján megállapítható, hogy város három célkitűzés tekintetében közel azonos mértékben épít adottságaira; ezek közül „T2. Vonzó város” 

célkitűzés alapoz leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra. A „T1. Fejlett helyi gazdaság elsősorban a helyi és térségi erőforrásokra 

támaszkodva” cél az adottságok közül csupán néhányra építhet. Az adottságok többsége kapcsolódik a „T4. Nagyecsed, mint mikrotérségi központ” célhoz, 

amelyek további fejlesztése az egész város fejlődése szempontjából meghatározó lehet. 
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Városrészi szintű célok és problémák, adottságok kapcsolata 

24. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai 

Városközpont V1 városrészi cél: A Városközpont funkcióinak erősítése és térségi vonzerejének növelése 

Városrészi szintű problémák 
V1.1 Humán 

szolgáltatások bővítése 
és fejlesztése 

V1.2 Egységes városkép 
kialakítása 

V1.3 Városközpont 
gazdasági és térségi 
szerepének növelése 

V1.4 Társadalmi 
felzárkóztatás 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Szegregált terület található a 
városrészben 

2 3 1 3 9 

Növekvő munkanélküliség 3 0 0 3 6 

Városközpont gazdaságélénkítő funkciói 
hiányoznak  

1 0 3 0 4 

Városközpont nem tölt be kiemelkedő 
szerepet a város gazdasági életében  

1 0 3 0 4 

Zöldövezetek alacsony száma 0 3 0 0 3 

Intézményrendszer épületei elavultak 3 2 1 0 6 

Közlekedési infrastruktúra hiányos, rossz 
állapotú 

0 2 2 0 4 

Városkép leromlott, nincs egységes 
arculat 

0 3 2 0 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 10 13 12 6 - 

 

Lakóövezet 
V2 városrészi cél: Lakóövezeti városrész lakófunkciójának megerősítése, szociális problémáinak kezelése, a lakosság 

felzárkóztatása 

Városrészi szintű problémák 
V2.1 Élhetőbb, nyugodt lakóövezet 

megteremtése, zöldfelületek 
arányának növelése 

V2.2 Alacsony státuszú lakóterületek 
rehabilitációja, szegregáció csökkentése, 

felzárkóztatási esélyek növelése; 
közösségfejlesztés 

V2.3 Helyi 
gazdaságfejlesztés 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Parkok, közterületek rendezésének 
hiánya 

3 3 0 6 

Közösségi terek hiánya 3 3 0 6 

A városhoz mérten jelentős nagyságú 
szegregált terület 

3 3 0 6 
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Lakóövezet 
V2 városrészi cél: Lakóövezeti városrész lakófunkciójának megerősítése, szociális problémáinak kezelése, a lakosság 

felzárkóztatása 

Városrészi szintű problémák 
V2.1 Élhetőbb, nyugodt lakóövezet 

megteremtése, zöldfelületek 
arányának növelése 

V2.2 Alacsony státuszú lakóterületek 
rehabilitációja, szegregáció csökkentése, 

felzárkóztatási esélyek növelése; 
közösségfejlesztés 

V2.3 Helyi 
gazdaságfejlesztés 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Magas a munkavállalás szempontjából 
képzetlen rétegek aránya 

0 2 3 5 

Gazdasági teljesítmény nem kiemelkedő 0 1 3 4 

Vállalkozói sűrűség rendkívül alacsony 0 0 3 3 

Funkcióellátottsága rendkívül alacsony 3 3 3 9 

A kapcsolódások összesített erőssége 12 15 12 - 

A városközpont esetében a problémák mérséklése 3 városrészi cél elérésével csökkenthető legjobban; ezek a humán szolgáltatások bővítése, az egységes 

városkép kialakítása és a központ gazdasági és térségi szerepének növelése. A legkevésbé a társadalmi felzárkóztatás cél járul hozzá a problémák megoldásához, 

de a felsorolt problémák közül ez a legkevésbé hangsúlyos a városközpont esetében. Ezzel ellentétben, a lakóövezetben az alacsony státuszú lakóterületek 

rehabilitációja, szegregáció csökkentése, felzárkózási esélyek növelése, közösségfejlesztés részcél járul hozzá leginkább a problémák megoldásához. A másik két 

részcél egyforma mértékben segíti a hiányosságok pótlását.  

25. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai 

Városközpont V1 városrészi cél: A Városközpont funkcióinak erősítése és térségi vonzerejének növelése 

Városrészi szintű adottságok 
V1.1 Humán 

szolgáltatások bővítése 
és fejlesztése 

V1.2 Egységes városkép 
kialakítása 

V1.3 Városközpont 
gazdasági és térségi 
szerepének növelése 

V1.4 Társadalmi 
felzárkóztatás 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Kiemelkedő szolgáltatáskínálat és 
funkcióellátottság 

3 0 3 2 
8 

Humán szolgáltatási funkciók magas 
fokú koncentrációja 

3 0 3 3 
9 

Történelmi épületek jelenléte 0 3 2 0 5 

Kulturális hagyományok, történelmi 
múlt 

0 3 3 0 
6 

Mikrotérség központja 2 2 3 0 7 

Kedvezőbb foglalkoztatottsági szint 2 0 3 3 8 

Központi elhelyezkedés 3 3 3 2 11 

A kapcsolódások összesített erőssége 13 11 20 10 - 
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Lakóövezet 
V2 városrészi cél: Lakóövezeti városrész lakófunkciójának megerősítése, szociális problémáinak kezelése, a lakosság 

felzárkóztatása 

Városrészi szintű adottságok 
V2.1 Élhetőbb, nyugodt lakóövezet 

megteremtése, zöldfelületek 
arányának növelése 

V2.2 Alacsony státuszú lakóterületek 
rehabilitációja, szegregáció csökkentése, 

felzárkóztatási esélyek növelése; 
közösségfejlesztés 

V2.3 Helyi 
gazdaságfejlesztés 

A kapcsolódások 
összesített 
erőssége 

Fiatal népesség 0 3 3 6 

Ipari célra kijelölt 3 ha terület 0 3 3 6 

Lakosság betelepülésének lehetséges 
színtere 

3 2 0 
5 

Demográfiai és gazdasági szempontból 
egyaránt dinamizálható városrész 

3 3 3 
9 

Fejlesztésekhez a szabadterületek 
rendelkezésre állnak 

3 0 3 
6 

Kedvezőbb korösszetétel 0 3 2 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 9 14 14 - 

Az értékelő táblázatból látható, hogy a városközpont egy célkitűzés tekintetében nagy mértékben épít adottságaira; ez a „Városközpont gazdasági és térségi 

szerepkörének erősítése” cél, a másik három részcél csak az adottságok kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet. A lakóövezet esetében az adottságok 

és a célok viszonyában kiemelkedik a „Alacsony státuszú lakóterületek rehabilitációja, szegregáció csökkentése, felzárkóztatási esélyek növelése; 

közösségfejlesztés” és a „Helyi gazdaságfejlesztés” cél – a városrész legfontosabb adottságának így az tekinthető, hogy demográfiai és gazdasági szempontból 

dinamizálható. A városrész fejlesztése az egész város fejlődése szempontjából meghatározó fontosságú. 
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6.2.2 A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezet a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok közötti összefüggéseket mutatja 

be. Az alábbi összesítő táblázat összegzi, hogy az egyes városrészi szintű célok teljesülése milyen 

mértékben segíti elő a városi szintű célok megvalósulását. Az alábbi táblázat a tematikus és területi célok 

közötti összefüggések erősségét egy 0-3 skálán mutatja be, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” 

az erős kapcsolódást jelöli. 

26. táblázat: A települési célok logikai összefüggései 

Városrészi célok 

Városi szintű középtávú tematikus célok 

1. Fejlett helyi 
gazdaság 

elsősorban a 
helyi és térségi 
erőforrásokra 
támaszkodva 

2. Vonzó 
város 

3. Aktív 
közösségi 

élet és 
társadalmi 

reintegráció 

4. 
Nagyecsed, 

mint 
mikrotérségi 

központ 

A 
kapcsolódások 

összesített 
erőssége 

V1 városrészi cél: A Városközpont funkcióinak erősítése és térségi vonzerejének növelése 
V1.1. Humán szolgáltatások 
bővítése és fejlesztése 

1 3 3 3 10 

V1.2 Egységes városkép kialakítása 0 3 0 2 5 

V1.3 Városközpont gazdasági és 
térségi szerepének növelése 

3 3 3 3 12 

V1.4 Társadalmi felzárkóztatás 1 2 3 1 7 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

5 11 9 9 34 

V2 Városrészi cél: Lakóövezeti városrész lakófunkciójának megerősítése, szociális problémáinak kezelése, 
a lakosság felzárkóztatása 
V2.1 Élhetőbb, nyugodt lakóövezet 
megteremtése, zöldfelületek 
arányának növelése 

0 3 2 0 5 

V2.2 Alacsony státuszú 
lakóterületek rehabilitációja, 
szegregáció csökkentése, 
felzárkóztatási esélyek növelése; 
közösségfejlesztés 

0 3 3 1 7 

V2.3 Helyi gazdaságfejlesztés 3 3 0 3 9 

A kapcsolódások összesített 
erőssége 

3 9 5 4 21 

Kapcsolódások erőssége 
mindösszesen 

8 20 14 13 - 

A célok logikai összefüggéseinek összesítése alapján a következő főbb megállapítások tehetők: 

• A Városközpontban meghatározott fejlesztési célok összességében jelentősebben járulnak hozzá a 
város fejlődéséhez, mint a Lakóövezet városrész céljai. 

• A „Fejlett helyi gazdaság” tematikus cél eléréséhez 1-1 városközponti és lakóövezeti városrészi 
részcél járul hozzá a legerőteljesebben. 

• A „Vonzó város” tematikus cél teljesüléséhez mind a városközponti területi célok, mind a lakóövezeti 
városrész esetében kitűzött erőteljesen hozzájárulnak. 

• Az „Aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció” városi céllal mindkét városrész részcéljai szoros 
kapcsolatban állnak. 
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• A „Mikrotérségi központ” cél eléréséhez a városközponti célok erősebben járulnak hozzá, mint a 
lakóövezeti városrészi célok. 

6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az önkormányzat 

közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők jelentős része az 

önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként jelentkezik. A legtöbb 

ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatok is azonosíthatóak, ezeket a „7. A stratégia megvalósításának 

főbb kockázatai” fejezet mutatja be. 

 A megvalósítást befolyásoló legfontosabb tényezők: 

• Partnerség: a stratégia sikeres megvalósításának egyik alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt 
fél támogatását élvezze, és mind a település lakosságával, vállalkozásaival, szervezeteivel, mind 
pedig a járási, megyei és központi kormányzati szereplőkkel kölcsönös előnyökön nyugvó, a 
problémák megoldására koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a 
tervezés során megkezdődött, és a végrehajtás során is megvalósul. A partnerségi egyeztetés 
folyamatát a „8.4. A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása során” fejezet mutatja 
be. 

• Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív feladatok 
számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív munkatársakra 
van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka annak, hogy a szükséges 
döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal megszülessenek, és a döntések alapján az 
operatív végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a megvalósításon. A vezetés és 
irányítás feladatait részletesen a „8.2. Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” fejezet tárgyalja. 

• Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő 
alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia az elfogadása után is rugalmasan 
tudjon igazodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez monitoring és kontrolling rendszer 
működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a megvalósulás nyomon követését, az akadályozó 
tényezők azonosítását és megfelelő intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling 
témakörét a „8.5. Monitoring rendszer kialakítása” fejezet tartalmazza. 

• Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügyi források 
megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek elsősorban 
önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös helyi anyagi lehetőségekre – 
elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának körülményeit, ütemezését és 
azok nagyságrendjét a „4.5. A fejlesztések ütemezése” és a „4.6. A fejlesztések összehangolt, 
vázlatos pénzügyi terve” fejezetek tartalmazzák. 

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 

egymásra gyakorolt hatása 

A városfejlesztési célok elérése érdekében tervezett fejlesztések nagy része közvetlenül vagy közvetve 

kapcsolódik egymáshoz, a projektek úgy kerültek meghatározásra, hogy egymásra gyakorolt hatásuk 

pozitív legyen. Ellentétes hatásokat eredményező, egymás eredményeit kioltó hatású fejlesztések nem 

szerepelnek a megvalósítást szolgáló tervezett beavatkozások között. 

A tervezett fejlesztések egymásra gyakorolt hatásával kapcsolatosan a következő főbb megállapítások 

tehetők: 
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• Az élhető város akcióterületen tervezett fejlesztések egymással szoros földrajzi és tartalmi 
kapcsolatban állnak, egymást kiegészítik, egymás hatásait szinergikusan erősítik. A fejlesztések egy 
része a közmű infrastruktúra fejlesztését (vízelvezető hálózat fejlesztése, és annak következtében 
jelentkező helyreállítási munkák), illetve a közlekedési infrastruktúra fejlesztését (parkolási 
infrastruktúra bővítése önkormányzati közút fejlesztése) szolgálja, amely kapcsolódik a tervezett 
közösségi kávézó és szolgáltatóház korszerűsítéséhez. A belvárosi területeken kiemelt szerepet kap 
a zöldterületek fejlesztése, amely jelentősen hozzájárul a település élhetőségének javításához. 

• A város tervezett turisztikai fejlesztése több, egymással kapcsolatban álló projektelemből áll, az 
infrastrukturális, szolgáltatási és programcsomag fejlesztési elemek egymás hatásait erősítik. 

• A szociális célú városrehabilitációs fejlesztések magukban foglalnak beruházási (ERFA) és soft 
(ESZA+) elemeket egyaránt, így a szociális bérlakások és a közösségi ház fejlesztésének hatásait 
tovább erősítik a tervezett közösségi, felzárkóztatási humán szolgáltatásfejlesztési projektelemek. 

• A közlekedésfejlesztési projektek minkét városrészben segítik a többi beavatkozás eredményeként 
létrehozott vagy megújított létesítmények elérhetőségét. 

• A gazdaságfejlesztési célú beavatkozások a város egészének fejlődésére pozitív hatással bírnak. 

A tervezett fejlesztések hosszú távon a város teljes területének fejlődését szolgálják, ezért a célok 

teljesülése nem idézi elő hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő szegregátumok további növekedését, 

a szegregáció erősödését. 
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7 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

Az ITS megvalósítása és megvalósíthatósága szempontjából fontos, hogy azonosítsa azokat a 

kockázatokat, amelyek esetleges bekövetkezése a stratégia céljainak elérését veszélyezteti. Az egyes 

konkrét beavatkozások, projektek megvalósítását veszélyeztető kockázatokat az adott fejlesztések 

kapcsán kell meghatározni és kezelni.  

Jelen fejezet a stratégiai szintű kockázatok bemutatása mellett megbecsüli a bekövetkezés 

valószínűségét és hatásának mértékét, valamint minden egyes kockázat esetében meghatározza a 

kockázatkezelési intézkedéseket is. A kockázatok több szempont alapján csoportosíthatók. 

Attól függően, hogy az adott kockázat bekövetkezése, illetve megelőzése önkormányzati hatáskörbe 

tartozik-e, elkülöníthetők belső és külső kockázatok. 

A stratégiaalkotás és - megvalósítás fázisait tekintve három kockázattípus különböztethető meg: 

• tervezéshez kapcsolódó kockázatok: a legfontosabb kockázatot a stratégiaalkotás szempontjából a 

tervezési környezet folyamatos változása jelenti; a kockázat kiküszöbölése érdekében folyamatos 

egyeztetések, szakértői konzultációk valósultak meg, a városi projektportfólió a helyi igények és 

szükségletek, valamint az EU-célkitűzések és a hazai operatív programok által kijelölt lehetőségek 

figyelembevételével került kialakításra; 

• megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a legfőbb nehézséget a tervezett projektek 

végrehajtásával kapcsolatos műszaki és pénzügyi problémák okozhatják, amelyek megfelelő 

előkészítési tevékenységgel jelentősen csökkenthetőek; 

• fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett kiemelt figyelmet kell 

fordítani az elért eredmények fenntartásának módjára és szervezeti hátterére; 

A kockázatok különböző területeken jelentkezhetnek – felmerülhetnek pénzügyi, gazdasági, jogi, 

intézményi, műszaki vagy társadalmi nehézségek, amelyek akadályozhatják a stratégia céljainak 

elérését. 

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a stratégia megvalósíthatóságának milyen kockázatai vannak és a 

kockázat bekövetkezése esetén az egyes célok milyen módon érintettek. 

27. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Kockázat megnevezése Valószínűség4 
Hatás 

mértéke5 
Kockázatkezelés módja 

Kapcsolódó 
célok 

A jogszabályi környezet 
kedvezőtlen irányba 
változása 

alacsony jelentős 

 A jogi, szabályozási követelményeket 
meghatározó intézményekkel való 
folyamatos együttműködés 

 A vonatkozó jogszabályok és 
eljárásrendek módosításainak 
figyelemmel kísérése 

T1, T2, T3, 
T4 

Változó tervezési 
környezet (EU 2021-27-
es költségvetés, hazai 
operatív programok 

magas jelentős 

 A változások folyamatos nyomon 
követése 

 A stratégia illeszkedésének 
biztosítása a végső változat 

T1, T2, T3, 
T4 

 

4 Valószínűség: magas; közepes; alacsony 
5 Hatás mértéke: jelentős; közepes; alacsony 
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Kockázat megnevezése Valószínűség4 
Hatás 

mértéke5 
Kockázatkezelés módja 

Kapcsolódó 
célok 

tartalma, forráskeretek, 
szervezeti keretek) 

elfogadásakor ismert tervezési 
környezethez 

Kedvezőtlen gazdasági 
környezet 

magas jelentős 
 Alternatív megoldások és eszközök 

alkalmazása a városfejlesztésben 
 Intenzív befektetés-ösztönzés 

T1, T2, T4 

Megye más városaival 
való verseny 

közepes közepes 
 Egyeztetés a városokkal verseny 

minimalizálása érdekében 
T1, T2, T3, 
T4 

Közbeszerzési 
eljárásokból adódó 
kockázatok, időbeli 
elhúzódás 

közepes közepes 

 Az eljárásrend szigorú betartása 
minden érintett részéről 

 A közbeszerzési dokumentumok 
megfelelő szakmai 
előkészítettségének biztosítása 

T1, T2, T3, 
T4 

Hatósági 
dokumentumok hiánya, 
késése  

közepes közepes 

 A hatsági dokumentumok ügyintézési 
időkereteinek figyelembe vétele 

 Rugalmas ütemezés a 
projektelőkészítés során 

T1, T2, T3, 
T4 

Saját forrás 
előteremtésének 
kockázata 

közepes jelentős 
 Alternatív forráslehetőségek 

felkutatása 
T1, T2, T3, 
T4 

Hazai, illetve Európai 
Uniós fejlesztési 
források elmaradása 

magas jelentős 
 A forrás lehívás késedelmére való 

felkészülés 
T1, T2, T3, 
T4 

A tervezett projektek 
megvalósítási költsége 
jóval meghaladja a 
tervezett mértéket 

magas közepes 

 Részletes projekttervek, átgondolt 
műszaki tervek, költségvetések 
készítése 

 Tartalékkeret meghatározása 

T1, T2, T3, 
T4 

A megvalósításhoz 
szükséges szakemberek 
hiánya 

alacsony közepes 
 Az Önkormányzat külső és belső 

humán erőforrás kapacitásainak 
megerősítése 

T1, T2, T3, 
T4 

Előre nem látható 
műszaki problémák 

magas jelentős 
 Részletes tanulmánytervek készítése, 

alapos helyzetfelmérés 
T1, T2, T3, 
T4 

Nem megfelelő műszaki 
tervek vagy kivitelezés 

alacsony közepes 

 A tervezők és kivitelezők kiválasztása 
során kiemelt figyelem fordítása a 
szakmai alkalmasság, megfelelő 
referenciák meglétére. 

T1, T2, T3, 
T4 

Többletmunka 
felmerülése 

közepes közepes 
 Esetleges többletmunkára 

felkészülés már az előkészítés során 
T1, T2, T3, 
T4 

Kivitelezés csúszása közepes közepes 
 Reális ütemterv összeállítása 
 Kötbér alkalmazása 

T1, T2, T3, 
T4 

Az indikátorok 
teljesítése nem 
lehetséges 

alacsony jelentős 
 Teljesíthető és mérhető indikátorok 

meghatározása 
T1, T2, T3, 
T4 

Lakossági ellenállás, 
alacsony szintű 
lakossági elégedettség 

alacsony közepes 

 Magas szintű partnerség biztosítása 
 Lakosság bevonása és folyamatos 

tájékoztatása az előkészítés és 
megvalósítási folyamat valamennyi 
szakaszában 

T1, T2, T3, 
T4 

Fenntartási költségek 
jelentős növekedése 

közepes közepes 

 Költség-haszon elemzés előzetes 
elvégzése 

 Korszerű, energetikailag hatékony 
technológiák alkalmazása 

T1, T2, T3 
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Kockázat megnevezése Valószínűség4 
Hatás 

mértéke5 
Kockázatkezelés módja 

Kapcsolódó 
célok 

 Környezettudatos 
energiafogyasztásra való ösztönzés, 
szemléletformálás 

A revitalizált vagy új 
zöldfelületek gyors 
degradációja 

alacsony alacsony 

 A városi klímát jól tűrő, őshonos 
növényfajok telepítése 

 A zöldfelületek fenntartási 
költségeinek biztosítása 

T2, T3 

A COVID-19 
világjárványhoz hasonló 
járvány kialakulása 

alacsony jelentős 

 A stratégia keretében megvalósuló 
közösségi programok rugalmas 
ütemezésé 

 A közösségi programok, városi 
rendezvények online 
megvalósíthatóságának biztosítása 

T3, T4 

Forrás: saját szerkesztés 
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8 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási 

jellegű önkormányzati tevékenységek 

A város megfogalmazott jövőképének elérését, fejlesztési céljainak megvalósulását több, az 

önkormányzat által végzett fejlesztési és nem beruházási jellegű tevékenység is segítheti. Ilyenek 

lehetnek például a városmarketing, szabályozási és befektetésösztönzési tevékenységek, valamint 

rendszeres egyeztetési mechanizmusok, amelyeket Nagyecsed már eddig is sikeresen alkalmazott. A 

városfejlesztési célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű, lehetséges önkormányzati 

tevékenységek az alábbiak: 

Városmarketing tevékenység, városi image erősítése 

A tudatos városmarketing tevékenység nagyban támogathatja a stratégia céljainak elérését, hiszen a 

városhoz kapcsolódó emocionális tényezők hatással vannak mind a városban élő lakosságra, mind a 

városba látogató turistákra, a potenciális befektetőkre, a városba való visszatérést fontolgató fiatalokra 

is. A város pozitív image-ét erősítheti a vonzó városkép is, ezért fontos az egységes városi arculatra 

törekvés (pl. épületek homlokzata, egységes utcabútorok). A városmarketing területén a város két célt 

fogalmazott meg, amelyek: 

• A városi fejlesztések ismertségének növelése  

• Nagyecsed turisztikai imázsának növelése 

A városmarketing keretében megvalósítandó tevékenységek a városi marketing terv kidolgozása, 

felülvizsgálata, a marketing eszközrendszer fejlesztése, valamint a város marketing tevékenység 

működtetése. 

Befektetésösztönzési, vállalkozásfejlesztési tevékenység 

A város fejlesztési céljai között szerepel a gazdaságfejlesztés – ennek elősegítése érdekében szükséges 

a befektetésösztönzési tevékenység erősítése, a vállalkozói együttműködések ösztönzése. A 

befektetésösztönzés eszközei közé tartozhatnak a nem pénzjellegű támogatások (pl. adó- és 

illetékkedvezmények, mentességek), az adminisztratív és engedélyezési eljárások egyszerűsítése, 

gyorsított ügyintézés, könnyített eljárás. A tevékenységhez kapcsolódóan az önkormányzat a 

vállalkozás-élénkítés érdekében eltörölte a vállalkozások kommunális adóját. 

Szabályozási környezet, helyi szabályozás 

A városfejlesztési célok elérését nagyban segítheti a kiszámítható, átlátható, fejlesztéseket támogató 

szabályozási környezet biztosítása, többek között az alábbi területeken: 

• A város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának felülvizsgálata és szükség szerint a 
városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő módosítása. 

• A városközpont közlekedésének szabályozása fejlesztési és nem beruházási tevékenységek révén: 
gyalogos sétányok kiépítése a belvárosban, gépjárműforgalom és parkolás feltételeinek 
szabályozása. 

• Beruházói igények egyeztetése: egyes frekventált elhelyezkedésű, fejlesztendő ingatlanok esetében 
érdemes megvizsgálni a magántőke becsatornázásának lehetőségét és az erre irányuló szándékokat.   
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Az ITS-ben megfogalmazott fejlesztési célok elérése szempontjából meghatározásra kerültek azok a 

szabályozást érintő módosítási szükségletek, beépítési javaslatok, amelyeket a településrendezési terv 

felülvizsgálatakor figyelembe kell venni. 

Rendszeres egyeztetési mechanizmusok kialakítása 

A városfejlesztés egyik kiemelt fontosságú területe a rendszeres kommunikáció biztosítása az 

önkormányzat és a helyi érdekeltek (intézmények, városban működő vállalkozások, lakosság) között. A 

rendszeres egyeztetések lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érintett szereplők megismerjék egymás 

fejlesztési igényeit, elképzeléseit, ami elősegíti a szinergikus hatások érvényesülését. Az egyeztetések 

mechanizmusának kialakítása nem beruházási jellegű tevékenység, nem jelentős pénzeszközöket, 

hanem elsősorban szervezési tevékenységet igényel. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít jelenleg 

is a civil szervezetek és a lakosság városfejlesztési elképzeléseinek településfejlesztésbe történő 

bevonására. 

8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

A városfejlesztés jelenleg is hatékonyan és szakmailag jól működő szervezeti rendszere a jövőben is 

alkalmas a városfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek átgondolt, ütemezett és eredményes 

megvalósítására. A szervezeti struktúra hármas tagolású: 

• A stratégiai menedzsmentet a város képviselőtestülete, jegyzője és polgármestere alkotják. Ők 
felelősek a döntéshozatal során a városfejlesztési célok elérése érdekében érdemi előrelépéseket 
tenni, valamint a stratégia megvalósulását, illetve ennek társadalmi-gazdasági hatásait nyomon 
követni, értékelni. A stratégiai menedzsment feladata az ITS rendszeres vagy indokolt esetben 
történő aktualizálásának biztosítása is. 

• Az operatív menedzsmentet a polgármesteri hivatal fejlesztések megvalósításában közreműködő 
szervezeti egységei (leginkább a „Közvetlenül a jegyző által vezetett nem önálló szervezeti 
egységek”), valamint az érintett intézmények vezetői alkotják. Ezek a szakemberek saját területükön 
végzik a stratégiai célok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

• A fenntartásban közreműködő személyek a település, az önkormányzati intézmények munkavállalói, 
illetve mindazon személyek és szervezetek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a városfejlesztés 
eredményeként létrehozott, megújított létesítményekhez.  

8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere 

Nagyecsed városában a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a polgármester rendelkezik. A 

képviselőtestület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az erre célra 

rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. 

Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A 

döntések előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai, amelyek 

a következők: 

• Pénzügyi Bizottság 

• Településfejlesztési Bizottság 

• Szociális Bizottság 

• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

• Ügyrendi Bizottság 
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A városfejlesztési feladatokban közvetlenül a Településfejlesztési, illetve a Pénzügyi Bizottság vesz részt. 

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal „Közvetlenül a jegyző 

által vezetett nem önálló szervezeti egységek” feladata. 

14. ábra: Szervezeti ábra 

 

Forrás: Nagyecsed Város Önkormányzata 

8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere 

Nagyecsed Város Önkormányzata az előző, 2014-2020-as időszakban számos projektet sikeresen 

valósított meg, amelynek keretében a városban több közintézmény megújult és a lakosság 

életminőségének javítását eredményező fejlesztés valósult meg. Az Önkormányzat munkáját a 

fejlesztésekben a fent bemutatott hivatali szervezeti egységek hatékonyan és sikeresen támogatták. 

Az ITS megvalósítása szervezeti hátterének illeszkednie kell a 2021-2027-es időszak országos és megyei 

szervezetrendszeréhez, úgy, hogy a források lehívhatósága és elszámolhatósága biztosítható legyen. Az 

önkormányzat jelenlegi településfejlesztési intézményrendszere, stratégiai és operatív menedzsmentje 

alkalmas az ITS megvalósítására, a 2021-2027 közötti fejlesztések szervezeti rendszerének biztosítására, 

ezért az ITS megvalósítása során az intézményi struktúra megváltoztatása nem tervezett. 

Annak érdekében, hogy a feladatok és jogosultságok tisztán és világosan szétválaszthatóak legyenek, az 

ITS megvalósításához stratégiai (döntéshozó) és operatív (végrehajtó, adminisztratív) szintek 

összehangolt működése szükséges. A stratégia eredményességét a folyamatos monitoring, valamint 

szükség esetén a megfelelő korrekciók alkalmazása biztosítja. 

28. táblázat: Városfejlesztési szervezet Nagyecseden 

Döntési szintek Döntéshozók Koordinátor/vezető 

Stratégiai szint Képviselőtestület, Polgármester Polgármester 

Szakmai szint Alpolgármester, jegyző, osztályvezetők Alpolgármester 

Operatív szint Városfejlesztési csoport Csoportvezető 

Társadalmi kapcsolatok Polgármester Alpolgármester 

Forrás: saját szerkesztés 

 



Nagyecsed Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2022 

 

79 

Nagyecsed Város Önkormányzata szervezeti hierarchiájában a településfejlesztés általános 

irányvonalainak meghatározása a képviselőtestület feladata, tehát a testület, a jegyző és a polgármester 

együttesen alkotják a stratégiai menedzsmentet. A stratégiai menedzsmenten belül a Pénzügyi és a 

Településfejlesztési Bizottság előkészítési, véleményezési, javaslattevő, és ellenőrzési feladatokkal 

rendelkezik. 

Emellett a többi bizottság is rendelkezik a településfejlesztéssel összefüggő jogkörökkel, amelyek 

esetében felmerülnek döntési, ellenőrzési és jóváhagyási feladatok is. A bizottságok saját 

szakterületükön közreműködnek a városfejlesztési tevékenységeket megalapozó dokumentumok 

tervezésében, véleményezésében, figyelemmel kísérik a fejlesztések megvalósítását, felügyelik a 

feladatkörükhöz kapcsolódó önkormányzati intézmények működését. 

A városfejlesztési tevékenységekben a jegyző is kiemelt szerepet játszik: 

• irányítja, szervezi és koordinálja az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok és 
pályázati projektek előkészítését, 

• a településfejlesztési programok operatív megvalósítása – tehát az operatív menedzsment – 
közvetlenül a jegyző hatáskörébe tartozik, ezáltal a jegyzőnek alárendelt köztisztviselők feladata. 

A bizottságokhoz hasonlóan, a Polgármesteri Hivatal irodái (pénzügyi, hatósági iroda) is közreműködnek 

a városfejlesztési tevékenységekben, hozzájárulnak azok megvalósításához.  

A városfejlesztéssel foglalkozó városi szakértők komplex módon tudják kezelni a beruházási, pályázat 

előkészítési, kivitelezési, működtetési, monitoring feladatokat. Az önkormányzaton belül az ellenőrzési 

és jóváhagyási feladatokat a Polgármesteri Hivatalban jelenleg is alkalmazásban álló személy fogja 

végezni, aki megfelelő Európai Uniós projektmenedzsment gyakorlattal rendelkezik. A felelős esetleges 

akadályoztatása esetére helyettes személy kerül kijelölésre, így biztosított a döntési mechanizmus 

zavartalan működése. 

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, 

együttműködési javaslatok 

Megyei szinten a településközi koordinációban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata játszik 

kiemelkedő szerepet, mivel a 2021-2027-es EU-s programozási periódus stratégiai és projektszintű 

előkészítése a szervezet hatáskörébe tartozik. Ahhoz, hogy a megye számára rendelkezésre álló 

forráskeretet hatékonyan, észszerűen és maradéktalanul fel lehessen használni, elengedhetetlen a 

partnerség a megyei önkormányzat és a települések között.  

Térségi szinten Nagyecsed szerepkörének tekintetében meghatározó az országos járási rendszerbe 

történő betagozódása. Nagyecsed 2013. január 1-től a Mátészalkai járásba tartozik, így a járásközponttal 

államigazgatási ügyben, hatósági feladatok ellátásában van elsősorban a városnak kapcsolata. A 

kormányhivatal járási hivatala Mátészalkán található, Nagyecseden 2019 óta kormányablak működik, 

ahol mintegy 1600 ügyet intézhetnek a helyiek és a környező településeken lakók. Vonzáskörzete és az 

általa ellátott funkciók alapján Nagyecsed a mátészalkai járás meghatározó települése, amely 

rendelkezik bizonyos számú, más települést ellátó, városi funkciót jelentő intézményi funkcióval. A város 

funkcionális várostérségét a környező települések jelentik.  

A térségi szintű településközi koordináció keretében fontos megemlíteni, hogy 2015-ben Mátészalka 

támogatásával és irányításával jött létre a Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás a 

mátészalkai, a csengeri és a baktalórántházai járásokba tartozó 44 térségbeli önkormányzat – köztük 

Nagyecsed – részvételével. A Társulás önkormányzatai a szoros együttműködés révén szervezettebben, 
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hatékonyabban és nagyobb területen tudják érdekeiket összehangolni, illetve közösen érvényesíteni – 

ezáltal a településközi koordináció ideális formája. A Társulás célja közös területfejlesztési célok 

kidolgozása és megvalósítása, ezen belül többek között az alábbiak: 

• a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható fejlődés feltételeinek 
megteremtése, a társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet 
kialakítása; 

• a területi és társadalmi szinten megmutatkozó egyenlőtlenségek mérséklése;  

• a terület- és településfejlesztési kezdeményezések elősegítése és összehangolása térségi és 
országos szinten; 

• fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozása és megvalósítása; 

• nemzetközi, határon átnyúló együttműködések elősegítése, projektek megvalósítása; 

• a gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése, a munkanélküliség mérséklése; 

• az innováció feltételeinek javítása és az innovációk térségi terjedésének elősegítése; 

• a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása; 

• közfoglalkoztatási mintaprogramok kidolgozása és megvalósítása; 

• infrastrukturális, környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési, energiakorszerűsítési, esélyegyenlőségi és 
egyéb projektek tervezése és megvalósítása 

A Társulás továbbá létrehozta a kizárólagos tulajdonában lévő Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési 

Nonprofit Kft-t., amely az elmúlt években jelentős számú önkormányzati projektet menedzselt sikeresen 

a Társulás tagönkormányzatai számára. 

A város a mikrotérségi szerepkörből adódó alapfeladatokat képes ellátni. A városnak érdeke, hogy 

fejlesztésének hatásai kiterjedjenek a szomszédos településekre. A térségben az alábbi területek 

fejlesztése kiemelt prioritást élvez, mind Nagyecsed, mind a szomszédos települések és a járás egésze 

szempontjából: 

• a városi funkciók megerősítése, a gazdasági potenciált erősítő cél az ipari területek fejlesztése, 
amely hatása nagymértékben kihat a környező településekre, hiszen azok munkaerőpiaci helyzetét 
is javítja; 

• kiemelt jelentőséggel bírnak azok a közúti fejlesztések, amelyek fejlesztik a város elérhetőségét, 
közlekedési hálózatát, hiszen ezek biztosítják a térségen belüli mobilitást, a mikrotérségi központ és 
környezetének összeköttetését; 

• fontos térségi cél a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, a települések 
közötti kerékpárutak kiépítése. 

Nagyecsed és vonzáskörzetének közös fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség képes legyen 

szükségleteit és problémáit egységben megfogalmazni, majd ezeket komplex projektekké, integrált 

programokká alakítani. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint a város és környéke közötti 

esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció, gazdasági verseny) megelőzéséhez tehát nemcsak a város, 

hanem a környező települések fejlesztési igényeit is pontosan kell ismerni. A folyamatos 

kapcsolattartásnak, a közös gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes szakaszára ki kell terjedni. 

Összességében megállapítható, hogy a településközi koordináció eredményeként a környező 

települések fejlesztései Nagyecsed tervezett városfejlesztési elképzeléseivel összhangban valósulnak 

majd meg, a fejlesztések kiegészítik, felerősítik egymást. 
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8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és megvalósítása 

során 

Nagyecsed város Önkormányzata 2013-ban elkészítette a város fenntartható városfejlesztési 

programjának társadalmasításához kapcsolódó és a képviselőtestület által elfogadott partnerségi 

egyeztetési szabályzatát (Nagyecsed Város Önkormányzatának 180/2013.(IX. 17.) KT határozata 

Nagyecsed város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályairól). A szabályzat az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra: 

• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről, 

• Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 
elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.), 

• Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Területfejlesztésért és 
Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 2009. január 28.). 

A partnerségi együttműködés folyamata a településfejlesztés tervezési, megvalósítási és fenntartási 

szakaszaira is kiterjed. A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe 

van a tervezési folyamatban. Egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek 

megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő ITS társadalmi elfogadtatásában annak, 

hogy a partnerek már a tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak.  

A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok kerültek 

bevonásra: 

• A 314/2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör: érintett területi és 
települési önkormányzatok, állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, 

• Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek, amelyek elsősorban a város 
közintézményeit, hatósági szerveit és a legjelentősebb közösségi szerveződéseket foglalja magában, 

• Városi lakosság. 

A partnerségi egyeztetés részeként 2022. október 26-án megvalósult workshop keretében kaptak a 

városi értintettek részletes tájékoztatást a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

felülvizsgálatáról. A résztvevők megismerhették az ITS felülvizsgált célrendszerét, valamint a 2021-2027-

es időszakra tervezett legfőbb városfejlesztési beavatkozásokat. 

Mindemellett a város – 2022. novemberében – véleményezésre megküldte Integrált Településfejlesztési 

Stratégiáját a 314/2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör részére, 

valamint honlapján elérhetővé tette a nyilvánosság számára is. 

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre rögzített 

módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai 

feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az el 

nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása. 

A városfejlesztési workshop, a kötelező államigazgatási egyeztetés és a lakossági véleményezés 

dokumentációja (jelenléti ív, prezentáció), valamint a beérkezett észrevételek Nagyecsed város 

önkormányzatánál elérhetőek. Az önkormányzat továbbá a felülvizsgált ITS nyilvánosságát a 

dokumentum város honlapján – www.nagyecsed.hu – történő elérhetősége által folyamatosan 

biztosítja. 

  

http://www.nagyecsed.hu/
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8.5 Monitoring rendszer kialakítása 

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 

eredményindikátorok meghatározása 

A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet 

meghatározása. Az ITS indikátorai úgy kerültek meghatározásra, hogy azok egyértelmű és hozzáférhető 

adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű változásához lehessen 

kötni. 

Az ITS céljaihoz kapcsolódó indikátorok meghatározása az EU által megjelölt közös indikátorok és a hazai 

OP tervezetekben használt indikátorok figyelembevételével történt. A célértékek a jelenlegi ismeretek 

szerinti nagyságrendi becslést jelölnek. Az alábbi táblázatok a stratégia tematikus és területi céljaihoz 

kapcsolódó eredményindikátorait foglalják össze. 

29. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 

Tematikus cél 
Eredmény indikátor 

(mértékegység) 
Indikátor forrása 
(mérés módja), 

Mérés 
gyakorisága 

Bázisérték 
(év) 

Célérték 
(2030) 

T1: Fejlett helyi 
gazdaság 
elsősorban a 
helyi és térségi 
erőforrásokra 
támaszkodva 

A 15-64 év közötti lakosság 
foglalkoztatási rátája (%) 

KSH évente 39 (2011) 45 

Működő vállalkozások száma 
(db) 

KSH évente 201 (2020) 210 

A városban székhellyel 
rendelkező vállalkozások által 
fizetett iparűzési adó értéke 
(millió Ft) 

Önkormányzat évente 68,8 (2020) 75 

T2: Vonzó város 

Megújított és újonnan kiépített 
utak hossza (km) 

Önkormányzat évente 0 (2022) 0,302 

Energiahatékonysági 
beruházási intézkedések által 
érintett épületek száma (db) 

Önkormányzat évente 0 (2022) 2 

Megújított közterületek 
mérete (m2) 

Önkormányzat évente 0 (2022) 9870 

Lakossági elégedettség a 
települési környezet 
minőségével (0-10 pontérték) 

Önkormányzat ötévente  
később kerül 

meghatározásra 

T3: Aktív 
közösségi élet és 
társadalmi 
reintegráció 

A 15-64 év közötti lakosság 
foglalkoztatási rátája (%) 

KSH tízévente 39 (2011) 45 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya a 
lakónépességen belül (%) 

KSH tízévente 66,9 (2011) 60 

A szegregált körülmények 
között élők száma (fő) 

KSH 
(népszámlálás), 
Önkormányzat 

tízévente, 
évente 

1893 (2011) 1600 

T4: Nagyecsed, 
mint 
mikrotérségi 
központ 

Határon átnyúló, 
transznacionális programok 
száma 

Önkormányzat évente 0 (2022) 2 

A városban székhellyel 
rendelkező vállalkozások által 
fizetett iparűzési adó értéke 
(millió Ft) 

Önkormányzat évente 68,8 (2020) 75 

Forrás: saját szerkesztés 
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30. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 

Területi 
(városrészi) cél 

Eredmény indikátor 
(mértékegység) 

Indikátor forrása 
(mérés módja), 

Mérés 
gyakorisága 

Bázisérték 

(év) 

Célérték 
(2030) 

V1: A 
Városközpont 
funkcióinak 
erősítése és 
térségi 
vonzerejének 
növelése 

Foglalkoztatottak aránya a 
15-64 éves népességen belül 
(%) 

KSH tízévente 44,2 (2011) 50 

Felsőfokú végzettségűek a 
25 éves és idősebb népesség 
arányában (%) 

KSH tízévente 8,8 (2011) 10 

Lakossági elégedettség a 
települési környezet 
minőségével (0-10 
pontérték) 

Önkormányzat ötévente  
később kerül 

meghatározásra 

V2: Lakóövezeti 
városrész 
lakófunkciójának 
megerősítése, 
szociális 
problémáinak 
kezelése, a 
lakosság 
felzárkóztatása 

Szociális városrehabilitációs 
társadalmi akciókban 
résztvevők száma (fő) 

KSH 
(népszámlálás), 
Önkormányzat 

tízévente, 
évente 

0 (2022) 500 

Nem megfelelő lakhatási 
körülményeket biztosító 
lakások6 aránya a lakott 
lakásokon belül (%) 

Önkormányzat évente 27 (2011) 25 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya a 
lakónépességen belül (%) 

KSH tízévente 66,9 (2011) 60 

Forrás: saját szerkesztés 

A stratégia megvalósítását szolgáló beavatkozások, fejlesztések tervezett output indikátorait a 

következő táblázat foglalja össze. A projektszintű output indikátorok bázis és célértékeit a kapcsolódó 

pályázati dokumentációk tartalmazzák. 

31. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai 

Projekt megnevezése Output indikátor 
Mérték-
egység 

Indikátor 
forrása 
(mérés 
módja) 

Mérés 
gyakorisága 

Élhetőbb Nagyecsed 
létrehozása 

fejlesztéssel érintett 
épület alapterülete 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

fejlesztéssel érintett 
zöldterület nagysága 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

megújított utak, járdák 
hossza  

km 
projekt 
jelentés 

éves 

fejlesztéssel érintett 
csapadékvízhálózat hossza 

m projekt 
jelentés 

éves 

Élhetőbb Nagyecsed 
létrehozása projekt – 2. ütem 

fejlesztéssel érintett 
épület alapterülete 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

fejlesztéssel érintett 
terület nagysága 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

A Nagyecsedi Óvoda 
székhelyingatlanának 
rekonstrukciója 

fejlesztéssel érintett 
épület alapterülete 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

fejlesztéssel érintett 
terület nagysága 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

 

6 Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
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Projekt megnevezése Output indikátor 
Mérték-
egység 

Indikátor 
forrása 
(mérés 
módja) 

Mérés 
gyakorisága 

energiahatékonysági 
fejlesztések által elért 
energiafelhasználás 
csökkenése 

kWh/év 
projekt 
jelentés 

éves 

Nagyecsed turisztikai 
vonzerejének növelése 

létrehozott, fejlesztéssel 
érintett épületek 
alapterülete 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

kialakított programok, 
rendezvények száma 

db 
projekt 
jelentés 

éves 

látogatók száma fő 
projekt 
jelentés 

éves 

Nagyecsed nyugati 
szegregátumának 
rehabilitációja projekt – 2. 
ütem 

fejlesztéssel érintett 
épületek alapterülete 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

újonnan létrehozott 
bérlakások száma 

db 
projekt 
jelentés 

éves 

felszerelt kamerák száma db 
projekt 
jelentés 

éves 

Kethane vash jekh majlasho 
trajo – Együtt egy jobb életért 

új közösségi programok, 
rendezvények száma 

db 
projekt 
jelentés 

éves 

programokba bevont 
hátrányos helyzetű 
személyek száma 

fő 
projekt 
jelentés 

éves 

Helyi gazdaságfejlesztés 
Nagyecseden 

fejlesztéssel érintett 
terület nagysága 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

érintett vállalkozások 
száma 

db 
projekt 
jelentés 

éves 

Önkormányzati intézmények 
energetikai korszerűsítése 

energiahatékonysági 
fejlesztések által elért 
energiafelhasználás 
csökkenése 

kWh/év 
projekt 
jelentés 

éves 

Belterületi utak fejlesztése 
Nagyecseden 

megújított utak, járdák 
hossza  

km 
projekt 
jelentés 

éves 

Fogyatékkal élők és 
pszichiátriai betegek nappali 
ellátásnak biztosítása 
Nagyecseden 

létrehozott, fejlesztéssel 
érintett épületek 
alapterülete 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

Vizes élőhely kialakítása a 
hajdani Ecsedi-láp területén 

fejlesztéssel érintett 
terület nagysága 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

látogatók száma fő 
projekt 
jelentés 

éves 

Külterületi helyi közutak 
fejlesztése Nagyecsed 
városban 

megújított utak hossza km 
projekt 
jelentés 

éves 

Külterületi gazdaságfejlesztési 
beavatkozások 

fejlesztéssel érintett 
terület nagysága 

m2 
projekt 
jelentés 

éves 

Forrás: saját szerkesztés 
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának 

meghatározása 

A monitoring az a programalkotást követő nyomonkövetési folyamat, amely a program végrehajtásának 

eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve indokolt esetben 

a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy elősegítse a stratégia hatékony 

megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások 

álljanak rendelkezésre a stratégia megvalósításához. A monitoring elválaszthatatlan a kontrolling 

fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a 

stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy magába a stratégiába avatkozik be. A monitoring folyamata 

az alábbi lépésekből áll: 

• Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó városfejlesztési stratégia kialakítása, 

• Konkrét beavatkozások és projektek meghatározása, 

• A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása – az előző 
alfejezet összefoglalja a tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt monitoringmutatókat, és 
projektszintű output indikátorokat, 

• A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes végrehajtásához 
szükséges információk összegyűjtése, 

• Az indikátorok teljesülésének nyomonkövetése a megvalósítás során. 

A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz az ITS végrehajtásáért felelős szervezet 

felelősségi körébe tartozik. Ezen belül célszerű kijelölni egy személyt, aki felelős a monitoring és 

értékelési tevékenység koordinációjáért és végrehajtásáért. A monitoring folyamatát az alábbi ábra 

összegzi: 

15. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A monitoringhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok a következők: 

• az ITS-ben szereplő monitoring és értékelési terv alapján részletes munkaterv és éves feladattervek 
kialakítása; 
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• a monitoringrendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és folyamatosan frissítendő adatbázis 
megalkotásával; 

• az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő – összegyűjtése, rögzítése a 
monitoring rendszerben; 

• rendszeres kapcsolattartás a nagyobb volumenű projektek megvalósításért felelős személyekkel az 
indikátorok elérését nagymértékben befolyásoló projektek nyomon követése érdekében; 

• éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a programszintű és projektszintű indikátorok 
értékének alakulását, az ennek alapján megfogalmazható következtetéseket és az esetlegesen 
szükségesnek tartott beavatkozásokat a program végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért 
felelős döntéshozó testületnek kell jóváhagynia). 

A monitoring folyamat szervezete: 

• Képviselőtestület: A képviselőtestület a monitoring folyamatokkal kapcsolatban javaslatokat 

fogalmaz meg és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos 

döntéseket. 

• Szakmai Bizottságok: Javaslatot tesznek a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő 

folyamatokra és konkrét beavatkozásokra. 

• Monitoring bizottság: Éves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia megvalósításának folyamatát 

és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve a képviselőtestület felé. Megtárgyalja és elfogadja 

az éves rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg azok 

kapcsán. A monitoring bizottság tagjai: 

- Polgármester 

- A testületi bizottsági elnökök 

- Főépítész 

- A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 

- Egyéb civil szervezetek 

- Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet 

• Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: A végrehajtó szervezeten 

belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy éves 

rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet 

vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring bizottság vezetője felé továbbítja. 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

Éves monitoring jelentés: A monitoring jelentések rendkívül fontos eszközök a program ütemezett 

felülvizsgálatának megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is 

eredményezhet egy-egy éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente 

készülő akciótervek fontos háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az 

akciótervekben is figyelembe kell venni. 

Az éves jelentés elkészítéséért az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring 

Bizottság javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben 

megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket. Az éves 

jelentés tartalma: 

• A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése 

• A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések leírása és értékelése 

• A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok 

• A megvalósításra fordított pénzügyi források 
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• A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartalmazzák a 
felelősök és határidők meghatározását is 

• A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és pénzügyi 
források meghatározása 

Adatbázis: Az előre elkészített és folyamatosan frissítendő adatbázis biztosítja az ITS keretében tervezett 

beavatkozások előrehaladásának, valamint a stratégiai és projektszintű indikátorok teljesítésének 

objektív és naprakész nyomonkövethetőségét, valamint az esetlegesen felmerülő problémákat 

megfelelő kezelését. Az adatbázis az éves jelentések mellékletét képezi. 

A stratégia éves áttekintése kizárólag kisebb korrekciók végrehajtására szolgál. A korrekciókat, beleértve 

a korrekciót kiváltó okokat, megfontolásokat rögzíteni és nyilvánossá kell tenni. Az ITS részletesebb, a 

helyzetelemzést, a stratégiai célokat és beavatkozásokat érintő aktualizálására, felülvizsgálatára – ha 

lényeges változás nem történik a külső környezetben – négyévente van szükség. Ezen alkalmakkor 

célszerű az ITS indikátor értékeinek alakulását megvizsgálni és az elért eredményeket ezek alapján 

értékelni. 
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9 MELLÉKLET 

Nagyecsed szegregátumainak statisztikai adatai 

  
Nagyecsed 

1. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%7 

1. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%8 

2. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%9 

3. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35% 

4. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%10 

4. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%11 

5. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%12 

Lakónépesség száma 6374 388 230 70 62 1605 1531 62 

Lakónépességen belül 0-14 
évesek aránya 

18,8 14,7 17,8 12,9 9,7 31,7 31,9 16,1 

Lakónépességen belül 15-
59 évesek aránya 

62,3 66,8 66,5 65,7 58,1 59,8 59,9 64,5 

Lakónépességen belül 60-X 
évesek aránya 

18,9 18,6 15,7 21,4 32,3 8,5 8,2 19,4 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon 
(15-59 évesek) belül 

36,4 49,4 53,6 43,5 38,9 69,4 70,3 40 

Felsőfokú végzettségűek a 
25 éves és idősebb 
népesség arányában 

5,8 2,8 3,7 10,3 0 1,1 1,2 0 

Lakásállomány (db) 2379 146 85 25 33 409 380 25 

 

7 Komoróczi u. - Honvéd u. - névtelen u. - Vörösmarty M. u. - Móricz Zs. u. - Sárvár u. - Dobó I. u. - névtelen u. -  Dózsa Gy. u. - Hunyadi J. u. 
8 Komoróczi u. - Honvéd u. - névtelen u. - Móricz Zs. u. - Vörösmarty M. u. - Dózsa Gy. u. - Hunyadi J. u. 
9 Móricz Zs. u. - Sárvár u. - Tompa M. u. 
10 Damjanich J. u. - Batthyány L. u. - Vasút u. - Ady E. u. - névtelen u. - Deák F. u. - névtelen u. - Ady E. u. - névtelen u. - Rózsás u. - belterületi határ 
11 Damjanich J. u. - Zrinyi M. u. - Bem J. u. - Damjanich J. u. - Batthyány L. u. - Vasút u. - Ady E. u. - névtelen u. - Deák F. u. - névtelen u. - Ady E. u. - névtelen u. - Rózsás u. - 
belterületi határ 
12 Kisecsedi u. - belterületi határ - Petőfi S. u. 
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Nagyecsed 

1. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%7 

1. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%8 

2. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%9 

3. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35% 

4. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%10 

4. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%11 

5. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%12 

Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya 

24,0 26,7 27,1 8 18,2 52,1 53,9 32 

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) 
belül 

58,1 58,7 60,8 50 66,7 75,2 75,9 60 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

28,2 38,2 41,2 37 36,1 56,8 57,9 30 

Foglalkoztatottak aránya a 
15-64 éves népességen 
belül 

39,0 37,9 37,3 46,9 26 23,9 23,3 37,2 

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

51,6 51,4 51,8 50 72,7 62,1 62,6 40,9 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási 
csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

51,0 63,6 63,3 43,5 53,8 73 73,7 62,5 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya a 
lakónépességen belül 

63,7 58,0 60,4 58,6 64,5 79,2 79,6 58,1 

Munkanélküliek aránya 
(munkanélküliségi ráta) 

27,0 34,4 34,1 20,7 40,9 27,8 28,4 38,5 

Tartós munkanélküliek 
aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

12,6 16,0 16,5 6,9 22,7 11,7 11,5 15,4 
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Nagyecsed 

1. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%7 

1. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%8 

2. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%9 

3. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35% 

4. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%10 

4. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 35%11 

5. szegregátum 
szegregációs 

mutató > 30%12 

A komfort nélküli, 
félkomfortos és 
szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

21,4 23,7 24,7 9,1 16,7 52 53,9 22,7 

Egyszobás lakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

5,7 7,4 7,8 0 10 18,1 18,4 0 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 


