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1. Vezetői Összefoglaló
Kunhegyes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Az Észak-alföldi Regionális
operatív program „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komplex
programmal segítendő LHH kistérségekben” (ÉAOP – 2009 – 5.1.1.G) c. pályázati
felhívás keretein. A pályázat célja az akcióterület által érintett településrész
komplex, integrált fizikai megújítása és a társadalmi kohézió erősítése. Új
gazdasági, közösségi és közszolgáltatási funkciók jelennek meg a meglévő funkciók
megerősítésével, ezáltal a városközpont értéke erősödik. A társadalmi kohézió
erősödése várható a helyi közösségek támogatásával, valamint a civil szerveződések
aktivizálásával a helyi identitástudat erősödik a lakosság körében.
A feltárt gazdasági, kulturális és közösségi lehetőségek kihasználása révén vonzó és
élhető városi környezet jön létre. A városközpont funkcióerősítő fejlesztésének
elérése érdekében készült el az Akcióterületi Terv az Arany J. u. – Mirhó köz –
Dózsa Gy. u. – Beloiannisz u. – Árpád krt. – Wesselényi u. – Béke u. – Szabadság
tér - Kossuth u. - Berzsenyi D. u által közrefogott területre.
Az Akcióterületi Terv feladata, hogy bemutassa a városközpont rehabilitáció
tervezett részeit, az új funkciókat a megújuló belvárosban. Az Akcióterületi
Tervnek az is célja, hogy feltárja a városközpont rekonstrukció által kiváltott
magántőkéből megvalósuló beruházásokat is.
Kunhegyes városa a következő években jelentős fejlődési lehetőség előtt áll. A
város tudatosan készül az Európai Uniós források fogadására. Az elmúlt időszakban
több olyan nagyprojekt előkészítése kezdődött el, amelyeket az Önkormányzat
önállóan, vagy a gazdasági szférával együttműködve kíván megvalósítani.

1.1. Az akcióterület kijelölése
Kunhegyesen a következő fejlesztési akcióterületek kerültek lehatárolásra a 20092013 közötti időszakra:
• Belvárosi funkcióbővítő akcióterület
• Ipari funkciót erősítő akcióterület
• Turisztikai és rekreációs funkciót erősítő akcióterület
Prioritását tekintve a legfontosabb és a legnagyobb volumenű fejlesztések a
belvárosi akcióterületen valósíthatók meg, amely városközpontot és az ahhoz
szervesen kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató területeket érinti, és magába foglalja
az ökológiai folyosó egyes területeit is. A tervezett tevékenységek várhatóan
jelentős mennyiségű magántőkét mobilizálnak.
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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1. ábra: Az akcióterület lehatárolása

Forrás: Saját szerkesztés
A térkép jelmagyarázattal 3. számú mellékletben megtalálható
1.2. Az akcióterület főbb jellemzői, problémái
Itt található a település központja, az intézmények jelentős része a területen
belül helyezkednek el. A településközpont területén belül a lakóépületek, lakóházak
az intézményterületekkel keveredve, vegyesen jelennek meg, főleg a Rákóczi és a
Kossuth utca mentén, ezen fut a 34-es számú főút is. A településközpont a 34-es
főút és a Szabadság tér köré orientálódik, a beépítés itt válik helyenként emeletessé.
A Szabadság tér mentén találhatók a főbb intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a
református templom, a könyvtár, az Ilosvai Varga István Művelődési Központ, a
nemrég újonnan épített buszállomás, a Kossuth utcai általános iskola épülete, és a
Református általános iskola. Az akcióterületbe nem esik bele a Szabadság tér és az
ettől délre eső terület, amely magába foglalja a Kossuth utcai általános iskolát.
Továbbhaladva Fegyvernek irányába a J-N-Sz Megyei Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft gondozásába lévő ápolási osztály és
tüdőgondozó található még a belvárosi településrészen. A Szabadság tértől északra
helyezkedik el a Múzeum, a bölcsőde és a szociális konyha, de itt van a cukrász
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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tanműhely is. A városrész keleti részén a Római Katolikus Templom magasodik a
Dózsa György úti általános iskola fölé.
A városrész helyzetelemzéséből megállapítható, hogy az akcióterület a jogosultsági
feltételeknek és a kiválasztott mutatóknak teljes körűen megfelel. Az akcióterületről
elmondható hogy a város közösségi – társadalmi és gazdasági súlyponti területe
is egyben.
A területet jellemző problémák, gyengeségek a következőkben foglalhatók
össze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy átmenő forgalom
Egységes városi arculat hiánya
Hiányos vállalkozói infrastruktúra
Idős épületállomány
Kevés a rekreációs tér
Hiányzó közösségi terület
Közintézmények rossz energetikai helyzete
A kerékpár úthálózat hiányzik
Az infrastruktúra elmaradó fejlesztései a gazdasági versenypozíciót rontják
Népességszám csökkenése
Elvándorlás magas értéke
A belváros egyik részének leromlása miatt a városképi vonzerő csökken

Összességében elmondható, hogy a belváros egyik alapvető problémája a
közlekedési feltételek állapota, mely korszerűsítésre szorul. A belvárosi területeket
ma még terheli a 34-es számú főút átmenő forgalma, amely jelentős környezeti- és
zajterhelést, valamint számos váratlan forgalmi helyzetet okoz.
Javítani kell a belső közlekedési hálózatot, csökkenteni kell a forgalomterhelést, a
környezetszennyezést, növelni kell a csillapított forgalmú zónát, javítva ezzel a
város életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot.
A belvárosban csak úgy, mint a város egészén főként 60 évvel ezelőtt épült
lakások, épületek találhatók melyek nagy számban felújításra szorulnak. Ezek
többsége energetikai szempontból is felújításra szorul. Nyílászáróik elavultak, az
épületek szigetelése nem korszerű. Ezen okuk miatt a középületek és a lakóházak
fenntartása sokba kerül.
Az épületek mellett az építmények, műemlékek, közösségi terek, rekreációs terek is
felújításra szorulnak. A településrészen kevés park és kerékpárút található, ezért
érdemes a fejlesztéseket végrehajtani, hogy élhetőbb, jobb közlekedési
infrastruktúrával ellátott belvárosi kép alakuljon ki.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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1.3. Az Akcióterületi Terv célrendszere

Kunhegyes Város funkcióbővítő, integrált településfejlesztési programjának
alapvető, átfogó célkitűzése a gazdaságilag vonzó, ugyanakkor a lakosság számára
élhető városközpont kialakítása, ezen keresztül Kunhegyes népességmegtartó és
tőkevonzó képességének erősítése. Az Akcióterület fejlesztése az átfogó cél elérését
szolgálja:
a közösségi, gazdasági, közfunkciók erősítésével, illetve az ezekhez kapcsolódó,
városi
funkciót
erősítő
infrastrukturális
és
közterület-fejlesztési
beruházásokkal biztosítja.
A részcélok az alábbiakban foglalhatók össze:
 A városközpont közösségi funkcióinak erősítése, a helyi identitást erősítő,
közösségformálást segítő létesítmények fejlesztésével, a kapcsolódó
tevékenységek támogatásával
A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a városközpont, mint közösségi
színtér szerepe megerősödjön, alkalmas legyen a városban élők helyi
identitástudatának alakítására, megerősítésére.
 A városközpont gazdasági jelentőségének
megtelepedését segítő helyszínek fejlesztésével.

növelése,

a

vállalkozások

Az Akcióterületi fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy elősegítse a magántőke
bekapcsolódását a városközpont fejlesztéseibe. Ez részben a beruházások hátterének
megteremtésével, vonzó üzleti környezet kialakításával, részben a fejlesztési
elképzelések megfelelő kommunikációjával érhető el.
 A közszféra szolgáltatási színvonalának emelése, a közönség kiszolgálását
szolgáló középületek megújításával
A város közszolgáltatásainak színvonalasabbá tétele a közszféra funkcióinak
megerősítését szolgálja. A közszolgáltatások esetében egyrészt célkitűzés a
középületek városképbe szervesen illeszkedő, megújult külsővel történő ellátása,
másrészt a szolgáltatási infrastruktúra, eszközpark korszerűsítése.
 A városi funkciók erősítése a beruházásokhoz illeszkedő terület-rehabilitációs,
illetve közlekedési fejlesztésekkel
Az Akcióterületet érintő infrastrukturális fejlesztések a városközpont városi
funkciójának megerősítését szolgálják, az épített környezet minőségének
fejlesztésével. Ennek hangsúlyos eleme az Akcióterület köztereinek jelenleginél
jobb kihasználása, korszerűsítésükkel egy élhető, kulturálisan sokszínű,
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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kikapcsolódásra alkalmas városközpont megteremtése. A közterek olyan átalakítása,
rehabilitálása szükséges, ami alkalmassá teszi őket kikapcsolódásra, szabadidő
tartalmas eltöltésére, rendezvények lebonyolítására.
 A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális
célkitűzések érvényesítése.
A városközpont fejlesztése a horizontális fenntarthatósági és esélyegyenlőségi
célkitűzések eléréséhez is hozzájárul.

1.4. Célcsoportok meghatározása
A projekt elsődleges célcsoportja szűkebb értelemben az Akcióterület, tágabb
értelemben az egész város lakossága. A megkülönböztetés során figyelembe kellett
venni, hogy a városközpont megújítása valamennyi, a városban, illetve annak
környékén lakó számára hatással lehet, hiszen az itt elérhető szolgáltatásokat nagy
valószínűséggel valamennyien igénybe veszik. Az Akcióterület lakosságának
életkörülményeire ugyanakkor a projektek nagyobb mértékben gyakorolnak hatást,
mivel ők mindennapi életüket ebben a környezetben élik.
A projekthez kapcsolódóan a pályázó az alábbi célcsoportokat azonosította:
• A város, illetve a környező települések lakossága
• A városközpontban működő közintézmények, vállalkozások és gazdasági
szervezetek (bankok, üzletek, szolgáltató szervezetek) alkalmazottai és
ügyfélkörük
• A városközpontba látogató hazai és külföldi turisták
• A egyházközösségek tagjai
• A városban élő, fogyatékkal élő lakosok

1.5. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések
Az akcióterület célkitűzéseinek megvalósítására az Önkormányzat 2010-2011
között 12 beazonosított és különböző szinten előkészített projektelemet/projektet
kíván megvalósítani 255 millió Ft értékben, mely fejlesztések megvalósítása
további 43 millió forint járulékos költség (tervezés, műszaki ellenőrzés, tartalék
keret, stb.) terhel.. Fontos megjegyezni, hogy nem csak az infrastrukturális
beruházásokra, de az azokat tartalommal megtöltő soft elemekre is jelentős
figyelmet fordít az Önkormányzat. Az akcióterületen az elkövetkező két évben
számos a városfejlesztést élettel megtöltő, helyi identitást erősítő rendezvényt,
városszépítési akciókat kíván támogatni a város mintegy 1, 3 millió Ft értékben.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Az akcióterületen a célok megvalósulását a benyújtandó Regionális Operatív
Programból finanszírozott pályázatban 15 jól körülhatárolható beruházási
projektelem és egy úgynevezett soft projektelem szolgálja. A megvalósuló
fejlesztésekkel szembeni követelmény, hogy ne csak kizárólag az akcióterületen
élők fejlődését – ezáltal egyfajta funkcionális szegregációt kiváltva –, hanem a
város teljes társadalmi helyzetének fejlődését szolgálják. A beazonosított és
előkészített projektelemek a funkcióbővítő városrehabilitáció pályázati kereteinek
mindenben megfelelnek.

1. Táblázat: Az akcióterületen tervezett fejlesztések
Finanszírozás forrása

Fejlesztendő Projekt-elemek
Költségek
funkciók
Közösségi Városi Művelődési Központ
ÉAOP
felújítása
Funkcióbővítő,
25 000 000
integrált
település Gazdasági Piactér átépítése
77 163 145
fejlesztésék
Piac
ingatlanán
parkolók
támogatása keretében Városi
kialakítása
11 490 000
Városi
Pihenő
park
kialakítása
szökőkúttal és a hozzá tartozó
gépészeti elemekkel
Városi
Járdák,
kerékpárutak
kialakítása
83 963 620
Városi
Közlekedésépítés, szabályozás
Városi

Parkolók kialakítása a Kálvin
úton
Városi
Közpark kialakítása.
Városi
Szökőkút
szobrászati
alkotásának költsége
Közösségi Református
Templom
homlokzati felújítása
Közösségi Római Katolikus Templom
homlokzati felújítása
Soft projekt Közösségépítést
szolgáló
rendezvények
Összes(Ft)

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Az akció területen Gazdasági Szolgáltatóház kialakítása
800 000 000
egyéb
forrásból
Turisztikai szálláshely létesítés
Gazdasági
25 000 000
megvalósuló
Közszféra
Városháza
átalakítása
és
projektek
bővítése
10 000 000
Intézményi épületek felújítása,
Közszféra korszerűsítése
500 000 000
Jelzőlámpák kihelyezése, új
zebrák létesítése
Városi
30 000 000
Intelligens
város-jelző
és
figyelőrendszerek kialakítása
Városi
20 000 000
Közszféra
E-közigazgatás kialakítása
10 000 000
Kerékpárút építése
Városi
140 000 000
Mindösszes(Ft)
1 790 948 593

A pályázatban szereplő projektelemek megvalósításának költsége 255 Millió Ft,
melyhez mintegy 80, 66 % átlagos támogatásintenzitás párosul. Az önkormányzat
által biztosítandó önerő mértéke várhatóan 57 M Ft forint lesz.
Az akcióterületen tervezett és a Regionális Operatív Program pályázati felhívására
benyújtandó projekt elemek jól átgondoltak, struktúrájukban egymásra épülnek,
szinergikus hatást fejtenek ki, és nem utolsó sorban betartják a pályázati kiírás által
meghatározott arányokat. Elvárható előkészítettségük megfelel a jelenlegi
projektciklusnak és a pályázati kiírás elvárásainak is.
Egyéb megvalósuló projektek az akcióterületen:
Vállalkozás-fejlesztési célú beruházások a városban:
TÜR-Plast Nyílászáró Kft.
Tradició Bútor Bútoripari, termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vino 2001 Bt.
Vino 2001 Bt.

Technológiai korszerűsítés
Lapszabászat gép beszerzése

11 016 054 Ft
16 000 000 Ft

Technológia fejlesztése
E-kereskedelem bevezetése

10 291 900 Ft
19 150 000 Ft

Egyéb jellegű projektek, melyek megvalósítása érinti Kunhegyest:
Tiszafüredi Többcélú Kistérségi
Társulás
Tiszafüredi Többcélú Kistérségi
Társulás

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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fejlesztése
Egészséges életmódra nevelés

194 500 000 Ft
153 300 000 Ft
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2. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához való illeszkedés

2.1.

Az IVS célkitűzéseinek és az azokhoz való illeszkedés
bemutatása

Kunhegyes Városfejlesztési Stratégiája 3 akcióterületet jelöl ki a 2009-2013-as
programozási időszakra, melyek közül a belváros és környékének funkcióbővítő
fejlesztését, rehabilitációját az első helyre rangsorolja.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia hosszú távú, átfogó célját a következőkben
foglalja össze:
A hagyományokban, értékekben bővelkedő gazdasági-kulturális és táji örökség
által kínált lehetőségek kihasználására, valamint a település sajátos előnyeire
épített közös cselekvések Kunhegyes térségi szerepének erősítése céljából.

A jövőképben és a misszióban megfogalmazottak továbbgondolásával három
stratégiai cél került kijelölésre:
1. Kunhegyes mikrotérségi
kapcsolatainak élénkítése.

centrum

szerepének

erősítése,

településközi

2. A helyi gazdasági hagyományokra és adottságokra, valamint a kulturális és táji
örökségre alapozó, rugalmas és versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása.

3. „Élhető” város megteremtése a helyi közösségek szerepének növelésével és
fenntartható településfejlesztési akciókkal.

A városrehabilitációs akcióterületi terv célrendszere ezzel teljes mértékben
harmonizál, hiszen a gazdaságilag vonzó, ugyanakkor a lakosság számára élhető
városközpont kialakítását, ezen keresztül Kunhegyes népességmegtartó és
tőkevonzó képességének erősítését tűzi ki átfogó céljául.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott középtávú, tematikus
célok közül az Akcióterületi Terv a következőkre megvalósulásához járul hozzá.
• A külső és belső megközelíthetőség javítása
• Kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítása és az épített környezet
védelme
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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A természeti és környezeti állapot javítása
A magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítása
Korszerű, a gazdaság igényeihez illeszkedő humánerőforrás fejlesztés
A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztése
• A szociális biztonság megteremtése, és az esélyegyenlőség biztosítása
• A fenntartható turizmus kialakítása

•
•
•
•

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában rövidtávra szóló városrész szintű célok
meghatározásánál hangsúlyosan megjelenik a belváros funkcionális megújítása és
térbeli kiterjesztése.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiaalkotás során a város kiegyensúlyozott
területi, gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében megfogalmazott funkciók
közül az alábbiak fejlesztéséhez járul hozzá az Akcióterületi Tervben
megfogalmazott fejlesztési operatív célok:
− A város teljes területén szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre,
amelyek volumene, hatóköre és célcsoportja különböző.
− Bizonyos típusú fejlesztésekre a közszolgáltatási és közfeladat-ellátási
rendszer optimalizálásának megfelelően csak a belvárosban van szükség.
− Kereskedelmi és szolgáltatási fejlesztéseket a városközpontban és a
forgalmas útvonalak mentén a turisztikai övezetben célszerű végrehajtani,
ezek jellege azonban különbözik egymástól: a belvárosban a kisebb, egyedi,
de a város arculatához illeszkedő arculattal rendelkező üzleteknek kell teret
biztosítani, míg a peremterületek adnak helyet a nagyterületű
bevásárlóközpontoknak.
− A zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése a belvárosban és a
lakóövezetekben a közparkok megújításával valósítható meg.

2.2.

Az Integrált Városfejlesztési stratégiában felsorolt és az
Akcióterületi Tervben is megjelenő tevékenységek

A köz- és közösségi funkciók minőségének javítása, a turizmus és a kereskedelem
fejlesztése, a belváros kiterjesztésével.
A városközponti területek megújításával és kiterjedésével egy egységes arculatú,
sajátos szerkezetű, élénk, modern és kereskedelmi, gazdasági és közszolgáltatási
szempontból funkcionálisan megerősödött városmag kialakítása annak érdekében,
hogy a város lakossága, valamint a városba érkező munkavállalók és turisták – mint
a fejlesztés elsődleges célcsoportjai – újra felfedezzék és használják a belvárosi
területeket.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Mindehhez többek között:
− A piac mentén és a Kálvin utcán parkolókat, forgalomcsillapított övezeteket
kell kialakítani, el kell végezni a szükséges akadálymentesítéseket,
padkarendezést,
− turizmust támogató hangulatos városmag és minőségi épített környezetet kell
létrehozni,
− meg kell teremteni a kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek
színvonalas és változatos kínálatát;
− a meglévő közösségi tereket és zöldterületeket élővé és összefüggővé kell
tenni.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában is nevesített lehetséges projektelemek
funkciónkénti bontásban:
Gazdasági funkció
• Piactér átépítése
• Piac ingatlanán parkolók kialakítása
Közösségi funkció
• Ilosvai Varga István Városi Művelődési központ felújítása
• Református Templom homlokzatának felújítása
• Római Katolikus Templom homlokzatának felújítása
Városi funkció
•
•
•
•
•

Okmányiroda mögötti területen, sétány kialakítása (Passage)
Okmányiroda előtti területen pihenőpark kialakítása, szökőkúttal
Parkolók Építése a VMK melletti Kálvin utcán
Járdák, kerékpárutak kialakítása
Közlekedésépítés, - szabályozás

Soft elemek
• Közösségépítést szolgáló rendezvények

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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3. A településfejlesztési akcióterület

3.1.

Az akcióterület kijelölése, utcaszintű lehatárolása

A belvárosi funkcióbővítő akcióterületen található a település központja, az
intézmények egy része ezen a területen belül helyezkednek el. A településközpont
területén belül a lakóépületek, lakóházak az intézményterületekkel keveredve,
vegyesen jelennek meg, főleg a Rákóczi és a Kossuth utca mentén, ezen fut a 34-es
számú főút is. A településközpont a 34-es főút és a Szabadság tér köré orientálódik,
a beépítés itt válik helyenként emeletessé. A Szabadság tér mentén találhatók a főbb
intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a református templom, a könyvtár, az Ilosvai
Varga István Művelődési Központ, a nemrég újonnan épített buszállomás, a
Kossuth utcai általános iskola épülete, és a Református általános iskola. Az
akcióterületbe nem esik bele a Szabadság tér és az ettől délre eső terület, amely
magába foglalja a Kossuth utcai általános iskolát.
Továbbhaladva Fegyvernek irányába a J-N-Sz Megyei Egészségügyi
Szolgáltató KHT társaság gondozásába lévő ápolási osztály és tüdőgondozó
található még a belvárosi településrészen. A Szabadság tértől északra helyezkedik el
a múzeum,az okmányiroda, a bölcsőde és a szociális konyha, de itt van a cukrász
tanműhely is és a piac is. A városrész keleti részén a Római Katolikus Templom
magasodik a Dózsa György úti általános iskola fölé.
Prioritását tekintve a legfontosabb és a legnagyobb volumenű fejlesztések a belvárosi
akcióterületen valósíthatók meg, amely városközpontot és az ahhoz szervesen
kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató területeket érinti, és magába foglalja az
ökológiai folyosó egyes területeit is. A tervezett tevékenységek várhatóan jelentős
mennyiségű magántőkét mobilizálnak.
A projekt keretében tervezett komplex tevékenységek többnyire épületek építését,
illetve felújítását és környezetük rendbetételét, valamint egyes közterek, közparkok
teljes rekonstrukcióját foglalja magában. A köztér rekonstrukciók hatására
megmarad és megerősödik Kunhegyes mezőváros jellege, a városközpont közösségi
funkciója kiteljesedik. Mindezek a pozitív esztétikai és városképi hatások mellett
jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a belváros kereskedelmi és
szolgáltató funkciói megerősödjenek, továbbá, hogy a városrész közlekedése
biztonságosabbá váljon, csökkenjenek a környezeti ártalmak.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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2. ábra Kunhegyes belvárosa- fotó

Forrás: Kunhegyes város önkormányzata
Az akcióterület határai a következők:
Az Arany J. u. – Mirhó köz – Dózsa Gy. U. – Beloiannisz u. – Árpád krt. –
Wesselényi u. – Béke u. – Szabadság tér – Kossuth u. – Berzsenyi D. utcák
határolják.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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3. ábra: A funkcióbővítő akcióterület

Forrás: saját szerkesztés
Az akcióterület utcáit az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.2.

A jogosultság igazolása

2. Táblázat: A kiválasztott jogosultsági mutatók bemutatása
Indikátor típusa

Határérték 10.000 fő
lakos alatti városok
esetében
1. Város közösségi – társadalmi súlyponti területe
Városközpontban közösségi Minimum 1 db
funkciót ellátó intézmények
száma
Közigazgatási vagy
Minimum 2 db
közszolgáltatást nyújtó
közintézmények száma:
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

Jogosultsági mutató az
akcióterületen

5

7

16

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

Indikátor típusa

Határérték 10.000 fő
lakos alatti városok
esetében
2. Város gazdasági súlyponti területe
Kereskedelmi és
Minimum 5 db
vendéglátó-ipari, szolgáltató
egységek száma:
Üzleti szolgáltató egységek Minimum 1 db
száma:
(Forrás: saját szerkesztés)

Jogosultsági mutató az
akcióterületen

34

7

A kiválasztott akció terület az összes előírt és kiválasztott jogosultsági mutatót
teljesíti, a város közösségi – társadalmi és gazdasági súlyponti területe is
egyben.

3.3.

Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése

Az akció-területre vonatkozó adatok beszerzésénél a Városfejlesztési Kézikönyv,
Második, javított kiadás című kézikönyvet, illetve a Funkcióbővítő, integrált
települési fejlesztések a komplex programmal segítendő LHH kistérségekben című
pályázati kiírás útmutatásait vettük alapul.
A hatékony elemzéshez szükséges adatok elsősorban a Központi Statisztikai
Hivataltól, TEIR adatbázisából és Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalától
kerültek beszerzésre.
Az elemzéseknél a Pályázó törekedett a rendelkezésre álló legfrissebb adatokból
levonni a következtetéseket, azonban a KSH-tól kapott utcaszintű adatok jelentős
részét csak a 2001-ben végzett népszámlálási adatokból lehetett kinyerni.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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4. Helyzetelemzés
4.1.

A megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása

Kunhegyes Önkormányzata az elmúlt években számos városrehabilitációs projektet
készített és nyújtott be különböző pályázati forrásokra. Ezek egy jelentős része a
város infrastrukturális problémáinak felszámolását szolgálta melyek közül az egyik
legjelentősebb a belterületi utak és a vonalas infrastruktúrák állapota, illetve hiánya.
Az elmúlt évek egyik legjelentősebb fejlesztése a képzésekhez szükséges
tornaterem kialakítása volt, de az oktatási intézmények, létesítmények további
fejlesztésekre szorulnak a kor elvárásainak és a kereslet igényinek kielégítése
érdekében.
4.2.

A várost és az akcióterületet jellemző, kapott adatok
strukturált bemutatása

4.2.1. Város bemutatása
Gazdaság
A városban az elmúlt évtizedben a működő vállalkozások száma jelentősen nem
változott, ám az elmúlt években figyelhető meg egy nagyobb mértékű visszaesés a
kibontakozó hazai gazdasági válság tendenciáit követve.
A városban működő vállalkozások száma 2002 óta folyamatos csökkenést mutat.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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4. ábra: Működő vállalkozások
Működő vállalkozások Kunhegyesen a különböző gazdasági
ágazatokban
egyéb
egészségügy, szociális

400

oktatás

350

ingatlan, gazdasági szolgáltatás

300

pénzügy

250

Szállítás, raktározás
200
Vendéglátás, szálláshely
150
Kereskedelem
100
épitőipar
50
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

feldolgozóipar, bányászat,
energiaipar
Mezőgazdaság

(Forrás: KSH, T-STAR)
A pénzügyi szférában található, illetve az egészségügyben, oktatásban érdekelt
vállalkozások csak kis százalékban részesülnek a gazdasági ágak szerinti
megoszlásból. A településen leggyakoribbak a kereskedelemmel foglalkozó cégek. A
mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban működő cégek közel azonos arányban
részesülnek. A mezőgazdasági üzemi területek, főleg a város keleti, külterületi
részén találhatók, így a várost nem zavarják. A mezőgazdasági üzemek közül ki kell
emelni a Középtiszai Mg. Zrt-t, mely mezőgazdasági termékek és élelmiszeri
alapanyagok mellett biodízel és biogáz üzemek üzemeltetésével is foglalkozik.
A városban fontos szerepet tölt be a Nagykun-Hús Kft, mely sertés és marhahúst
dolgoz fel, valamint baromfit forgalmaz . A városban található jelentősebb
vállalkozás még a Hydrogép Kft, amely acélszerkezeti gép- és felépítménygyártással
foglalkozik. A városban működik még tartály és acélszerkezet készítéssel foglalkozó,
valamint műanyag nyílászárókat gyártó vállalkozás is.
A regisztrált vállalkozások száma 2004-ig növekedő tendenciát mutatott, majd
lecsökkent a 2001-ben készült népszámlálási adatok alá.

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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5. ábra Regisztrált vállalkozások száma
A regisztrált vállalkozások száma Kunhegyesen
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(Forrás: KSH, T-STAR)
Az iparűzési adó az önkormányzat adatai szerint, az elmúlt évben 95.826.937 Ft volt.
A városban 402 olyan vállalkozás volt, amely fizetett ilyen típusú adót. 2001 óta az
iparűzési adóból származó bevétel folyamatosan növekedő, míg a befizető
vállalkozások száma csökkenő tendenciát mutatott.

6. ábra Kiskereskedelmi egységek száma
Kiskereskedelmi egységek Kunhegyesen
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(Forrás: KSH, T-STAR)
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A kiskereskedelmi egységek a 90-es évek gazdasági fellendülése után stagnáltak.
Majd a 2002-es év után először csökkenő, majd kismértékben növekvő tendenciát
mutatott. Az élelmiszert forgalmazó kiskereskedelmi egységek száma a millennium
évétől folyamatosan csökkent. Ellenben a ruházati jellegű egységek száma az utóbbi
években folyamatos emelkedést mutatott, ami bíztató a jövőre nézve.
Az egységek többségét egyéni vállalkozás üzemelteti, de a 2002-es recesszió
láthatóan az ő esélyeiket is csökkentette, közülük mentek tönkre legtöbben. A 2007–
es évekre újra egy növekedési tendencia mutatkozott. Még nincsenek mutatók a
2008-as gazdasági válság hatásairól.

7. ábra Egyéni vállalkozás által üzemeltetett kereskedelmi egységek
száma
Egyéni vállalkozások által üzemeltetett kiskereskedelmi hálózati
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(Forrás: KSH, T-STAR)

Turizmus
A kistérség idegenforgalmi fő vonzerejét a Tisza-folyó és a Tisza-tó fürdési,
horgászati és egyéb vízi sportolási lehetőségeivel, a termálkincs és különböző
rendezvények adják. A Hortobágy közelsége és hozzá kapcsolódó természetjáró
túrizmus erősíti a térség vonzerejét. Vonzó a természeti környezet szépsége,
melyet az ideérkező kikapcsolódni, kirándulni, pihenni vágyó turisták élveznek. A
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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kistérség meghatározó szerkezeti eleme a Tisza-tó. A tó 30 évvel ezelőtti
duzzasztásos létrehozásával máig tartó átalakuláson megy át, melynek hatására egy
új térszerkezeti egység, egy új kistáj jött létre. Napjainkra a térség karakteres jegyei
már egyre inkább kimutathatóak, és szervező ereje is meghatározó. Az új természeti
képződmény turisztikai hozadéka a kistérség településeire mindenképpen pozitív. Az
utóbbi évtizedben a hanyatló mezőgazdaság mellett a turizmus vált a kistérség
meghatározó gazdasági tevékenységévé. A turizmus fontosságát bizonyítja a terület
kiemelt üdülőkörzetté nyilvánítása. A kistérség városainak néhány turisztikai
mutatóját az alábbi táblázatban hasonlítottuk össze.

3. Táblázat: Turisztikai kereslet néhány jellemzője a Tiszafüredi
kistérség városaiban
Város

Mutató

2000 2001 2002

Összes
szállásférőhelyek
száma
289
Kunhegyes Vendégek száma
összesen
2524
Vendégéjszakák
száma
8690
Összes
szállásférőhelyek
száma
1694
Abádszalók Vendégek száma
összesen
11015
Vendégéjszakák
száma
28724
Összes
szállásférőhelyek
száma
2852
Tiszafüred Vendégek száma
10338
összesen
Vendégéjszakák
49829
száma

2003

2004

2005

2006

2007

339

203

328

51

51

51

51

2113

986

1584

618

651

149

215

6265

3750

3704

1651

1209

461

525

2014

2096

2147

2076

1852

2293

2398

13999 16598

23275

19028

12186

9255

9539

35345 41793

53219

43559

29903

21387

23516

2807

3213

2325

1976

1306

2213

12853 12051

12574

9925

12015

6758

11286

55550 54478

53868

39268

43446

25598

39734

3137

(Forrás: KSH, T-STAR)
Kunhegyes esetében mindhárom mutató nagymértékben visszaesett. Bár az utolsó
években jelentős növekedés figyelhető meg Abádszalók és Tiszafüred esetében
(megjegezzük a 2000 évi mutatószámokhoz közelít a 2007. évi értékek), Kunhegyes
esetében ez a növekedési tendencia nem figyelhető meg a KSH adatsora alapján.
Ez a nagy visszaesés annak tükrében meglepő, hogy a kistérség többi városa
bizonyos mutatókban javult ugyanezek adatok alapján. De semmi esetre sem volt
olyan mértékű aránycsökkenés, mint Kunhegyesnél. Ennek oka minden bizonnyal a
Tisza-tó közelségében keresendő. A kistérségben Abádszalók térnyerése
következtethető abból az értékből, hogy a szállásférőhelyek száma mintegy 40 %-kal
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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növekedett. Mindhárom településnél a 2006-os év volt a mélypont. A következő
évben, mindegyik település pozitív irányba mozdult el a mutatók alapján, Tiszafüred
esetében a vendégek száma mintegy 90 %-kal, a vendégéjszakák száma pedig 50 %kal növekedett.
Kunhegyesen átlagosan 2,4 éjszakát töltöttek el a turisták, akárcsak Abádszalókon.
Tiszafüreden a turisták 3,5 napon át tartózkodtak. Ez arra utal, hogy a térségbe főleg
hosszú hétvégére utaznak a kikapcsolódni vágyók.
Társadalom

Demográfia

8. ábra: Lakónépesség számának alakulása Kunhegyesen

(Forrás: KSH, T-STAR)

A város lakosságszáma a vizsgált periódusban jelentősen nem változott, a tanulmány
készítés időpontjában megközelítőleg 8400 fő a lakónépesség száma. A 2001-es
népszámlálás óta a lakosságszám folyamatosan csökkent, ez a csökkenés talán az
utóbbi években megállt. A település területe 2006-os adatok szerint 14 894 hektár, az
elmúlt évtized folyamán változatlan, így a népsűrűség kis mértékben csökken.

4. Táblázat: A népmozgalom statisztikai jellemzői Kunhegyesen
Mutatók
Élve születések száma
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Halálozások száma
Állandó elvándorlások száma
Állandó odavándorlások száma
Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen)
Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma
összesen)
Házasságkötések száma
Válások száma

141
236
121
438
304
24
21

(Forrás: KSH,T-STAR)

Az utóbbi években a településen természetes fogyás vehető észre, ráadásul a
vándorlási különbözet is negatív előjelű. A kistérség többi településéhez viszonyítva
a csökkenés Kunhegyesen kisebb mértékű. A településen jelentős az
idegenforgalomból adódó időszakosan jelenlévő népesség, ugyanakkor a képzett
munkaerő elvándorlása is jellemző. A városban a házasságkötések száma megelőzi a
válások számát.

9. ábra A lakosság kor szerinti megoszlása

(Forrás: KSH, T-STAR)
A lakosság korösszetétele az országos helyzethez hasonló, egyelőre az aktív
korosztályok (15-59) vannak többségben 64 % az arányuk, de a 60 év felettiek száma
egyre emelkedik. A csökkenő születésszám miatt a 14 év alattiak aránya egyre
kisebb lesz. Ebből látszik a település öregedő korstruktúrája.
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Munkanélküliség-foglalkoztatás

10. ábra A nyilvántartott álláskeresők száma Kunhegyesen (fő)

(Forrás: AFSZ)
A munkanélküliség mértéke a településen a vizsgált periódusban 2004-ig
folyamatosan csökkent, majd hirtelen megugrott mintegy 200 fővel. 2006-ig
csökkenés volt észrevehető, majd fokozatosan ismét növekedett, ami betudható a
2008-as gazdasági válság hatásának. A munkanélküliek száma a legutóbbi adatok
szerint Kunhegyesen 706 fő (12,6 %), ez az érték meghaladja a 2004-es csúcsév
nagyságát, ráadásul sokkal magasabb, mint az országos átlag (9,7 % - KSH 2009. I.
né.). Ha a város 15-59 éves korú lakosságával összevetjük a munkanélküliek számát,
megállapíthatjuk, hogy több mint 14 %-uk nem dolgozik. A 2001-es népszámlálás
adatai szerint összesen 2233 fő foglalkoztatott élt a településen, ezen kívül 3091 fő
inaktív kereső, illetve 2471 fő eltartott (KSH, 2001).
A csak inaktív keresővel rendelkező háztartások száma Kunhegyesen 2001-ben 1381
db volt. A foglalkoztatott nélküli háztartások száma összesen 1719 db, ebből 310
olyan háztartás van, melyben munkanélküli él.
Mindemellett Kunhegyes város – térségben betöltött – meghatározó
idegenforgalmi funkciójának megfelelően kiemelten kezelendő a fenntartható
turizmus kialakítását célzó gyógyfürdő fejlesztése, s a horgásztavak környezetének
rekonstrukciója, kiépítése.
A fürdő fejlesztése, további bővítése, szolgáltatási színvonalának emelése oly
módon javasolható, hogy az a tágabb térségi kereteket vegye figyelembe. A
belterületi tavak menti területek többcélú hasznosítása részben rekreációs, részben
idegenforgalmi, illetve kulturális céllal képzelhető el.
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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A beavatkozások eredményeként elsődleges cél a turizmus szezonalitásának
csökkentése az idegenforgalom jövedelemtermelő képességének növelése
érdekében.
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11. ábra A foglalkoztatottak végzettség szerinti megoszlása Kunhegyesen

(Forrás: KSH 2001)
A fenti ábra alapján a foglalkoztatottak elenyésző százaléka nem rendelkezik
legalább 8 általános iskolai végzettséggel sem. Nagyjából 20 % körüli a 8 általánost
végzettek aránya. A legtöbb foglalkoztatott rendelkezik valamilyen középiskolai
képesítéssel, legyen az szakmunkás képesítés vagy akár érettségi bizonyítvány is. A
diplomások aránya is meghaladja a 10 százalékot. Megállapítható tehát, hogy a város
a helyi középiskoláknak köszönhetően közepes szinten kvalifikált munkaerő bázissal
rendelkezik.

Jövedelmi helyzet
Az elmúlt évtizedben a városban az aktív korosztályok folyamatos fogyásával
párhuzamosan lassan, de csökkent az összes adófizetők száma. Ugyanakkor az egy
adófizetőre eső adó mértéke folyamatosan növekedett, ami a terhek jelentős
növekedését jelenti. A város adóbevételei a helyi, a gépjármű és az átengedett
személyi jövedelemadóból származnak. Az összes fizetett adó összege 2003-ig
növekedett, majd 2005-ig jelentősen nem változott, annak ellenére, hogy a település
bevételei és kiadásai is nőttek. Az összes bevétel folyamatosan növekedett ugyan,

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

27

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

amit követett a kiadások értéke is ez alól csak a 2004-es év volt kivétel, amikor a
bevételek mintegy 100 millió forinttal meghaladták a kiadások értékét.

12. ábra Kunhegyes bevételei, kiadásai és az adó bevételek
Kunhegyes bevételei és kiadásai(1000 Ft)
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(Forrás: KSH, T-star)

Közlekedés

A városba gépkocsival:
- megyeszékhely felől a 4-es és 34-es számú főútvonalról,
- Budapestről az M3-as autópályán közlekedők a 33. és 34. számú útról.
- régió központjából, Debrecenből a 33 és 34 számú főútvonalon keresztül
juthatnak Kunhegyesre
A település térszerkezeti helyzetét a 4. sz. /E573/ Budapest – Debrecen –
Nyíregyháza főút határozza meg, erről az útról Fegyverneknél kell lehajtani a 34. sz.
főútvonalra, melytől 18 km-re helyezkedik el. A főútvonal áthalad a város
belterületén, azt kettészelve folytatódik Tiszafüredig, ezzel megteremtve az
összeköttetést a Tisza-tavi térséggel.
A városban az autóbuszos közlekedés megoldott, mivel Kisújszállásról és a
megyeszékhelyről minden nap, kb. 2 óránként indulnak menetrend szerinti
autóbuszjáratok, azonban a közösségi közlekedés megváltozott igényekhez igazodó
fejlesztése indokolt.
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Vasúti közlekedés igénybevételével is megközelíthető a város, Kisújszálláson halad
keresztül a Budapest – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony 100. sz. vasúti fővonal,
mely a tervek szerint nemzetközi törzshálózati fővonallá építendő ki. BudapestZáhony vonalból leágazó 102-es számú Kisújszállás – Kál-Kápolna
normálnyomtávú vasútvonal halad keresztül Kunhegyesen. A megyeszékhely
elérése kicsivel több, mint egy órába telik, ami jónak mondható.
A település lakosainak többsége kerékpárral közlekedik. A 34-es főútvonal
nagyszámú gépjárműforgalma főleg a reggeli órákban – iskola- és munkakezdési
időszakaszban – igen sok balesetveszélyes helyzetet eredményez.
Környezet

Természeti környezet
Kunhegyes a Tiszafüred-Kunhegyesi sík kistájon helyezkedik el, melynek területe
majdnem megegyezik a tiszafüredi Kistérség területével. Tengerszint feletti
magassága 87 és 98 m között változik. Felszínformálásában a Tisza játszott nagy
szerepet. Ezért a fluviálisan átmozgatott lösziszapos üledékkel fedett hordalékkúp
síkságnak nevezik a geológusok. Ezen a kőzet alapon réti és sztyeppesedő réti
szolonyecek talajok alakultak ki. A kistáj a Nagykunság részeként az Alföld
közepén helyezkedik el. Földrajzilag a Kárpát-medence közepén helyezkedik el,
ezért éghajlatára a medencejelleg a jellemző. Mérsékelten meleg-száraz terület az
évi középhőmérséklet 10 oC, a napsütéses órák száma 2000 óra körül változik, az
évi csapadék mennyiség pedig 500-550 mm között változik. Ezek az adatok
nagyrészt eltérnek az országos értéktől.
A talajvíz magassága 2 és 6 m között változik. A térségben számos artézi kút
található, ezek 100-200 m mélyről szolgáltatnak vizet.
A terület nagy mértékű hévíz készlettel rendelkezik, ahonnan 55-60 oC-os
gyógyhatású termálvíz nyerhető ki.
A táj növényföldrajzilag az Alföld flóravidék Tiszántúli flórajárásának a része.
Egykori tájalkotó növénytársulása fűz és a tölgy-kőris –szil ligeterdő volt, mára ezt
felváltotta a sziki rétek. A táj szépségét tovább tarkítja a honos erdők

faállományának átalakítása és újraerdősítése, amikor a tölgyet a múlt század
vége óta egyre több helyen a gyorsan növő, a szárazságot jobban tűrő akácos
ligetek váltották fel, mely ma jelentős számban megfigyelhető a térségben.
A legjellemzőbb agrárnövényei a búza, árpa, kukorica, napraforgó és újabban a
repce melyek termesztése nehéz az itt található földek rossz minősége miatt (1 ha
aranykorona értéke nem éri el átlagosan a 25 aranykorona értéket).
A környéken tájalkotó elemekként jelennek meg a Kunhalmok, ezek egykori
temetkezési helyek. A kunhalmok országosan védett területek.
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Épített környezet
A településen több műemlékvédelmi oltalom alatt álló épület is található. Közülük a
város egyik jelképeként is nevezhető Református templom, a két karzatos, két tornyú
templomot, melyet neveznek az Alföld Katedrálisának 1846-ban fejezték be építését
Hild József építész tervei alapján. Műemlékként van dokumentálva még a Római
katolikus templom. A városban található még a Kunkapitány-ház, valamint az
egykori Sóház, mely napjainkban a városi könyvtárnak ad helyet. A város déli
határán található a XIX század második felében épült Komlóssy – féle szélmalom. A
malmot a Néprajzi Múzeum át akarta telepíteni Szentendrére, de a város inkább
visszavásárolta és felújítatta. Helyi művi értékvédelem alá akarják vonni a
Református temető kegyeleti parkját és a történelmi utcahálózatot.
2009-ben Kunhegyesen 3363 lakáscélú ingatlant tartottak számon. A megyében
összesen 171 436 lakás van, ebből Kunhegyesen a teljes állomány alig 2%-a. A
településen 100 lakásra 261 lakos jutott (míg a megyében található városok átlaga:
258). A lakások átlagos alapterülete Kunhegyesen 77 m2, 2-4 m2 –el nagyobb, mint a
Tiszafüredi kistérség (74 m2), a megyében található városok (75 m2), illetve a megyei
átlagos (73 m2) lakásnagyság.
Az alábbi táblázat a lakásállomány lassú csökkenését, és az újonnan épült lakások
számának drasztikus csökkenését mutatják, ami a mostani években aggasztó
mélypontot ért el. Ezek mellett tartalmazza a bevezetett infrastrukturális
szolgáltatások mennyiségét.
A településen a családi házas épületek a legjellemzőbbek, melyek döntő hányada

magántulajdonban van. A városban több utcában is találhatók kisvárosias képet
mutató, 3 szintes, lapos tetős kialakítású többlakásos társasházak.
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13. ábra Épített lakások száma
Épített lakások száma (db)

-1944
164; 5%
534; 16%

1535; 44%
1945-1969

1970-1979

1980-1989

569; 17%

1990-2001
620; 18%

Forrás: KSH
A város lakásállománya tehát folyamatos csökkenést mutat, ráadásul a lakásállomány
legnagyobb részét a rendszerváltás előtt építették. A világháború előtt épült, tehát
legalább 60 éves lakások száma 1535 db, ami a lakások 46 %- a..
A lakások 39%-a alacsony komfortfokozatú, tehát félkomfortos, vagy komfort
nélküli. A komfortos lakások a lakásállomány egy negyedét teszik ki: az
összkomfortos lakások aránya 36% körül van.
Közszolgáltatások
Települési infrastruktúra ellátottság
A települési infrastruktúra fejezetben a vízellátás, szennyvízelvezetés, az elektromos
energia, gázellátás, valamint a telefonvonalak számának változását elemezzük, a
legfontosabb adatok megjelenítésével.
A város ivóvíz hálózatának hossza 66,4 km, a bekapcsolt lakások lefedettsége a
2000-es évek eleje óta 96 %. Vezetékes vízzel ellátott ingatlan 2007-ben 3323 db, a
vízellátást a Kunhegyes Víz- és Csatornamű Kft. Biztosítja.
A kunhegyesi vízmű a település K-i szélén, a Kunmadarasi úttól É-ra található.
Vízbázisát két kútcsoportban elhelyezkedő, 6 db mélyfúrású kút jelenti, ezek
talpmélysége 100 és 530 m között változik. A kutakból 2 van folyamatosan
üzemben, a többi tartalék szerepét tölti be. A kutak a város távlati vízigényét is
biztonságosan ki tudják elégíteni, így belátható időn belül a vízbázis fejlesztésére
nem lesz szükség. A kutak együttes víztermelése évente 350.000 m3 körül változik.
A vízmű mértékadó kapacitása 4.600 m3/nap. A lakásállomány 96 %-a van bekötve
az ivóvíz hálózatba.
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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A városi szennyvízhálózat hossza 2005-ig 8,8 km volt, de közműfejlesztés
keretében ezt közel a duplájára 16,8 km-re növelték. 2007- es adatok szerint
584 lakás csatlakozik a hálózatra, a kiépítettség csupán 17%-os. Az
Önkormányzat nyilvántartása lapján 2008-ban a szennyvízhálózat hossza 20,8
km a bekötött lakások száma 610 db.
14. ábra Infrastruktúra ellátottsági mutatók Kunhegyesen
Infrastruktúra ellátottsági mutatók Kunhegyesen
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(Forrás: KSH, T-STAR)
A szippantással összegyűjtött szennyvizet a város északi részén található ipari
övezetben szennyvíz leürítő telephelyén ürítik és kerül a gerincvezetékbe, míg a
település északi és keleti részén összegyűjtött szennyvizeket 2 db átemelő
segítségével, egy 8 km hosszúságú nyomóvezetéken juttatják a Kunhegyes –
Abádszalóki kistérségi szennyvíztisztító telepre.
A gázellátó rendszer TIGÁZ tulajdont képez. A település, NA 200 nagy – közép
nyomású rendszeren, Kenderes felől kapja a gázt.
A belterület határánál 2 db 6/3 nyomásfokozatú szabályozó állomás található. A
belterületen kiépített elosztó vezeték hálózat KPE anyagú, új építésű és
középnyomású.
Nyomás problémák nincsenek. A gázfogyasztók száma a településen 2000 és 2007
között mintegy 300-al növekedett, ezzel majdnem elérte a 2600-at. A növekedés
ellenére, a KSH adatai szerint a gázvezetékek hossza 7 km-t csökkent. (az
önkormányzat nyilvántartása alapján nem változott a gázvezeték hossza)
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A közigazgatási területen 20 kV –os elektromos hálózatok találhatók. A
közigazgatási területen található elektromos hálózat az energia betáplálást Tiszafüred
felől az Örvényi al állomásból, valamint Kisköre felől kapja.
A külterületi majorok és telephelyek energiaellátását a 20 kV-os hálózatról
lecsatlakozva transzformátor állomások látják el. A belterületi 1 kV –os rendszer
hagyományos oszlopos és légvezetékes, valamint földkábeles megoszlású, minden
lakossági és közületi igény kielégítésére alkalmas.
A háztartási villamos-energiafogyasztók száma 2000 óta mintegy ötszáz
fogyasztóval csökkent. Ennek ellenére a felhasznált energiamennyiség nőtt. A 2000ben mért 7796 MW energia felhasználás 2007-re 8300 MW-ra nőtt, igaz a
csúcsértéket 2003-ban teljesítette a város 8755 MW energiafelhasználással. Ez a
háztartásokban megnövekedett elektromos termékek számával magyarázható.
Szervezett kommunális hulladékgyűjtést a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási
Kft. Végzi a Tiszafüredi kistérség településein 2003 óta. 2007-ben Kunhegyesen
2779 db lakás csatlakozott a rendszeres hulladékgyűjtésbe, ami 81 %-os arány, és az
elszállított szilárd hulladék mennyisége 1608 tonna volt. A hulladéklerakó a város
északi részén található ipari övezetben helyezkedik el, mely 2006. évben bezárásra
került és rekultivációra vár. A városban elszállított, szelektív hulladékgyűjtés 7
szigeten működik igény szerinti, rendszeres ürítéssel. A jövő kiemelt feladata a
települési hulladékok elvárásoknak megfelelő szelektív gyűjtése és a környezet
veszélyeztetését kizáró módon való ártalmatlanítása, lerakása, hasznosításának
hosszú távú megoldása. Célszerű a településen több szelektív hulladék-gyűjtésre
alkalmas gyűjtőpontot kialakítani.
A városban, 2007-ben 2044 telefonvonal volt elérhető, ez kb. 300-al kevesebb, mint
a 7 évvel korábbi 2400. A csökkenés magyarázható a mobiltelefonok térhódításával.
A vonalas hálózat mellett mindhárom mobilhálózat elérhető a város teljes területéről.
A városba 2007. évben kialakításra került vezetékes kábeltévés és internetes
szolgáltatás.
Közoktatás
A KSH legutóbbi népszámlálási adatai alapján a kunhegyesi lakosság képzettségi
színvonalát a következőkkel jellemezhetjük.
A lakosság döntő többsége rendelkezik általános iskolai végzettséggel, míg
valamilyen középfokú iskola elvégzése csak mintegy 40 százaléknak sikerül –
közülük is a legtöbben szakmunkás bizonyítványt szereznek. A felsőoktatási
intézményben végzettséget szerző népesség aránya sajnos viszonylag alacsony a
településen, mindössze 4,4%.
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15. ábra: Népesség iskolázottsági foka

(Forrás: KSH 2001.)

16. ábra Kunhegyesi lakosság korcsoportjainak iskolázottsági jellemzői
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Kunhegyesen 20 férőhelyes bölcsőde működik, mely fogadja a 3 évnél
fiatalabb gyerekeket. Jelenleg 22 gyermek veszi igénybe a bölcsődei ellátást.

A Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyes Város, Tomajmonostora
Község, Tiszaszentimre Község, Tiszagyenda Község és Tiszaroff Község
Önkormányzata fenntartásában működik négy telephelyen, ahol az óvodások
száma 200 és 300 között ingadozik.
A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola 5 telephelyén összesen 90 pedagógus oktat, összesen 747 tanulót.
Az egységekben a HH tanulók aránya 40-63 százalék között ingadozik, míg a
HHH tanulók aránya 15-20 százalék között van. Az SNI és részképesség
zavaros tanulók aránya 10 % alatti értéket mutat, a város gondozásában lévő
intézményekben a Református Általános Iskolában a többszöröse található.
Összességében elmondható, hogy a HH-s és HHH-s gyermekek az
önkormányzati fenntartású iskolában mutatnak nagyobb arányt.
Kunhegyes legnagyobb oktatási intézménye a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskola nappali
képzésben gimnáziumi és szakközépiskolai érettségit ad, majd a középiskola
elvégzése után informatikai műszerész és szórakoztató technikai műszerész
végzettség is megszerezhető 2 év alatt. Az intézményben a szakképzési
évfolyamokon 15 szakképesítés megszerzésére van lehetőség Az épülethez
120 férőhelyes kollégium, korszerű konyha és sportolási lehetőségeket
biztosító tornaterem, sportpályák és számítástechnikai labor is kapcsolódik.
Az oktatási intézményben 862 diák végzi tanulmányait.
A településen az oktatás színvonala és a lakosság iskolázottsága jónak mondható.
A tanulók száma, a lakosság fogyásával megegyező tendenciát mutatnak. Ez a
népmozgalmi mutatókkal megegyező tendenciát mutat. A városban élhetőbb,
körülményeket kell teremteni, aminek az egyik alapja az oktatási infrastruktúra
javítása. A középiskolai oktatás eddig is követte a városba megtalálható
vállalkozások igényeit, ami a pozitív fényt vet a városra a betelepülni vágyó cégek
szemében. Ha ezek a pozitív folyamatok megvalósulnak, akkor a csökkenő
tendencia mind az iskolások számában, mind a gazdaságban megfordul és a
lakosság számának növekedése az iskolások számának emelkedésével fog
megmutatkozni.
A közoktatási és gyerekjóléti önkormányzati feladatok nagyobb részét a
településen látják el, általában helyben alkalmazott szakemberek. Az iskolákban
állandó jelleggel tartanak logopédiai oktatást is. A városban korai fejlesztést és
gondozást, fejlesztő felkészítést, valamint továbbtanulási pályaválasztási
tanácsadást nem találunk, ezeket a megyei önkormányzat látja el.
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Egészségügy
Kunhegyes város egészségügyi ellátórendszere a város lakosainak egészségügyi
alapellátását és egészségügyi gyógyító-megelőző ellátását biztosítja. Az
önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás és az egészséges
életmódhoz
szükséges
környezet
biztosítása.
Emellett
törekszik
a
betegségmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosításra és az időskori gondozási
tevékenység kiszélesítésére. Szociális ellátórendszerén belül segíti a mozgásukban
korlátozott és a krónikus betegségben szenvedő lakosságot. Mindezek
figyelembevételével az ágazat fejlesztése érdekében az elkövetkező időszakban
támogatni kell az egészségnövelő és felvilágosító programokat. Az egészségnevelés
és egészségfejlesztés célcsoportjainak kiemelten az óvodás és iskolás (általános és
középiskolás) korú gyermekek és fiatalok tekinthetők, hisz e korosztály
egészségmagatartása határozza meg döntő mértékben a jövő felnőtt lakosságának
egészségi állapotát. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft. Tüdőgondozást, tüdőgyógyász szakfeladat
ellátást, valamint fekvőbeteg ellátást, krónikus beteg ellátást, továbbá a
nőgyógyászati és onkológiái szakrendelést végez. Az Önkormányzat

fenntartásában ápolási osztály működik maximális kihasználtággal 30-35 fő
folyamatos ellátásával.
A településhez legközelebbi kórház Karcagon, mintegy 30 km távolságra található.
Kunhegyesen mentőállomás és orvosi ügyelet érhető el. A házi orvosi (4),
gyermekorvosi és fogászati ellátás is helyben rendelkezésre áll. Az önkormányzat
szociális ellátási és gyermekvédelmi rendszere többirányú. A hatósági feladatokat a
hivatal Igazgatási Osztálya látja el. A szociális ellátások rendszerét, az igénybe
vehető támogatások körét önkormányzati rendelet szabályozza, mely rászorultsági
alapon állapít meg ellátásokat. Vannak pénzbeli és természetbeni szociális ellátások.
Az intézményhálózat a feladatok ellátásához megfelelően kiépített. A városban van
bölcsőde, óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mely magába foglalja a
Gondozási Központot is. Megszervezésre került a helyettes szülői hálózat is,
melynek jövőbeni működtetése – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz
hasonlóan – kistérségi formában is elképzelhető.

A településen egy idősek otthona található a Sarepta Idősek Otthona, mely a
Református Egyház fenntartásában működik, 49 embert lát el.
Segélyezés
Kunhegyes önkormányzata a rendszerváltás óta évről évre jelentős összegeket költ
szociális alapú segélyezésre. A munkanélkülieknek fizetett jövedelempótló
támogatás az egyik ilyen fontos segély-típus volt egészen a 2000-es évekig, amikor
mértéke csökkenni kezdett. Helyét a rendszeres szociális segély vette át, amely az
évtized második felének legnagyobb összegű terheit jelentette a települési
költségvetés számára. Az idők folyamán újabb típusú szociális segélyek (pl.
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gyerekvédelmi, lakásfenntartási) jelentek meg, melyek összesen jelentős összegeket
emésztenek fel.
A város lakosságának 3-4 százaléka részesül valamilyen szociális segélyezésben,
ezek közül többségben vannak azok, akiknek a nem nyilatkoztak a hátrányos
helyzetükről.
Közigazgatás

A város a térségi közigazgatásban mikrotérségi szerepnek megfelelő
feladatokat biztosít, munkaügyi kirendeltség, gyámhivatal és okmányiroda
működik területén. Ezen intézmények mellett a település rendelkezik
rendőrőrssel és önkéntes tűzoltósággal. A többi térségi közigazgatás szervezet a
megyében lévő más településeken (Szolnok, Törökszentmiklós, Karcag, Tiszafüred)
található. Különösen a távolabb fekvő regionális központok (Debrecen, Nyíregyháza)
esetében nagy gondot jelentenek a rossz elérhetőségi viszonyok.

4.2.2. A funkcióbővítő terület jellemzése
Kunhegyes város belterülete térszerkezeti alapon hat részre tagolódik: belváros,
városias zóna, falusias zóna, agrárövezet, ipari zóna és turisztikai, tevékenységet
szolgáló zóna.
Funkció szerinti vizsgálat alapján négy típust különíthetünk el: vegyes
településközponti (intézményi, idegenforgalmi célú és kereskedelmi-szolgáltató
területek), gazdasági területek, lakóterületek és turisztikai, sport- és rekreációs
területek.
A zóna (Belváros, városközpont): Arany J. u. – Mirhó köz – Dózsa Gy. U. –
Beloiannisz u. – Árpád krt. – Wesselényi u. – Zádor u. – Berzsenyi D. u. – Arany J.
u.
Az akcióterület nem teljesen fedi le a városközponti zónát, de annak jelentős részén
helyezkedik el.
Arany J. u. – Mirhó köz – Dózsa Gy. U. – Beloiannisz u. – Árpád krt. – Wesselényi
u. – Béke u. – Szabadság tér – Kossuth u. – Berzsenyi D. u
Demográfia
A város lakossága önkormányzati adatok szerint, 8427 fő volt 2009 január 27.-én. A
belvárosi funkcióbővítő akcióterületen a lakónépesség aránya a teljes lakosság 13,6
%-a , azaz 1142 fő.
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17. ábra: A lakónépesség kor szerinti megoszlása Kunhegyes zónáiban és
a funkcióbővítő akcióterületi területen
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Forrás: KSH, 2001.
Az egyes városrészekben élők, kor szerinti megoszlása nem nagyon tér el egymástól.
Az arányszámok mindenhol ugyanakkora értéket mutatnak. A fiatalok aránya 17,1 és
19,5 % között, a 60 év felettiek aránya 19,2 és 27,5 % között változik. A
munkaképes korú lakosság részaránya 55 – 61,7 % között változik.
A fiatalok aránya az akcióterületen belül vizsgálva a legkisebb, ez az érték mintegy
1,5 %-al marad el a teljes település arányától. Akárcsak a 15-59 év között lévő
lakosság aránya is mintegy 1% ponttal marad el a városi átlag értéktől. De még így is
jóval magasabb, mint a funkcióbővítő területen élő időskorú lakosság aránya Még az
akcióterületen élő lakónépesség 60-X évesek aránya 24, 3 %, ami ugyan elmarad az
F zóna 27, 5 %-tól. De ha nem vesszük figyelembe alacsony lakosságszáma miatt
(91 fő), akkor észrevehetjük, hogy itt élnek legnagyobb arányban a 60 év felettiek.
Ami az itt élő népesség elöregedésére utal, ezt a tendenciát nyomon követhetjük a
teljes városban.
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18. ábra: A lakónépesség képzettségi jellemzője Kunhegyes övezeteiben
és az Akcióterületen
A lakosság képzettségi jellemzője a városrészekben
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Forrás: KSH, 2001
Az aktív korúakon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya a legnagyobb a külterületen, míg legkisebb a belvárosban. A felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya ezzel pont ellentétes eloszlást mutat.
Az akcióterületen a felsőfokú végzettségűek aránya 14, 8 %-a, és lényegében itt
található a legkevesebb lakos aránya a csak általános iskolát végzettek közül.

19. ábra: A lakásállomány eloszlása Kunhegyesen
Lakásállomány
68; 2%

17; 0%

A zóna-Belváros

39; 1%

Funkcióbővítő akció
terület
B zóna-Városias öv

468; 14%

258; 8%

C zóna-Agrár öv
D zóna-Falusias öv
E zóna-Turisztikai öv
1 076; 31%
1 048; 31%

F zóna-Ipari zóna
Külterület

448; 13%

Forrás: KSH, 2001
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A városban lévő lakások száma a 2001-es KSH adatok szerint 3422 db, amiből 39, 1
% alacsony komfort fokozatú. Az önkormányzati adatok szerint 2009-ben a
lakásállomány csökkent, 3363 db. A lakóházak 99 %-a magántulajdonban van. Új
lakásépítések száma évente, kb 5 db, míg a bővítés és korszerűsítése évente kb 30
lakást érint.
A lakásállomány nagy része a lakóövezetekben található, mindössze 14 százalék-a
van a belvárosban és vele együtt az akcióterületen, csak töredéke található a
turisztikai és az ipari övezetben.
Az alacsony komfortfokozatú lakások a külterületen teszik ki az összes lakás
legnagyobb részét, míg a belvárosban ez az érték a legalacsonyabb. Az
akcióterületen az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 24,4 %, ez a legkisebb
érték a településen.
Az akcióterületen található a város négy műemléke közül 3 is az akcióterületen belül
található. A legjelentősebb a Református templom, ami a Kossuth utcára magasodva
meghatározza a belváros képét. Mellette található a város legrégebbi épülete az
egykori „Sóház”, ma a városi könyvtárnak és irodalmi kávéháznak ad otthont. A
harmadik műemlék pedig az akcióterület keleti részén található Római Katolikus
templom. Helyi védelem alatt áll még a Kossuth utcán lévő 2 ingatlan, a Postahivatal
és a mellette található egykori takarékbank épülete is. Helyi védett természeti értékek
közé tartozik még a Kakat – ér belterületi belvízelvezető csatorna is, ez a terület is
rehabilitációra vár.

20. ábra: Kunhegyes városrészeiben a komfortfokozatok szerinti
lakásmegoszlás
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Forrás: KSH, 2001
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21. ábra: Kunhegyes városrészeire vonatkozó foglalkoztatási adatok
A városrészek lakoságára vonatkozó adatok
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Rendszeres
munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

Forrás : KSH 2001
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a
legmagasabb a külterületeken, míg legalacsonyabb a belvárosban. A legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül hasonló arányt mutat. A belvárosi
akcióterületen igen jó arányt mutatnak a foglalkoztatási adatok. A településen belül
itt a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya és itt a legalacsonyabb a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők mutatója.
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22. ábra: foglalkoztatott nélküli lakások megoszlása
Foglalkoztatott nélküli lakások aránya a városrészekben.
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Forrás KSH 2001.
A foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya a külterületeken kívül a lakóövezetben
a legnagyobb. Az akcióterületen a foglalkoztatottal rendelkező lakások aránya 51,6
%, ez a városban a legmagasabb érték. Ez szinkronban van a városrészek
foglalkoztatási adataival.
Belvárosi funkcióbővítő akcióterület egyéb jellemzői
Prioritását tekintve a legfontosabb és a legnagyobb volumenű fejlesztések a
belvárosi akcióterületen valósíthatók meg, amely városközpontot és az ahhoz
szervesen kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató területeket érinti, és magába foglalja
az ökológiai folyosó egyes területeit is. A tervezett tevékenységek várhatóan
jelentős mennyiségű magántőkét mobilizálnak
Itt található a település központja, az intézmények ezen a területen belül
helyezkednek el. A településközpont területén belül a lakóépületek, lakóházak az
intézményterületekkel keveredve, vegyesen jelennek meg, főleg a Rákóczi és a
Kossuth utca mentén, ezen fut a 34-es számú főút is. A településközpont a 34-es
főút és a Szabadság tér köré orientálódik, a beépítés itt válik helyenként emeletessé.
A Szabadság tér mentén találhatók a főbb intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a
református templom, a könyvtár, az Ilosvai Varga István Művelődési Központ, a
nemrég újonnan épített buszállomás, a Kossuth utcai általános iskola épülete, és a
Református általános iskola. Az akcióterületbe nem esik bele a Szabadság tér és az
ettől délre eső terület, amely magába foglalja a Kossuth utcai általános iskolát.
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Továbbhaladva Fegyvernek irányába a J-N-Sz Megyei Egészségügyi
Szolgáltató KHT társaság gondozásába lévő ápolási osztály és tüdőgondozó
található még a belvárosi településrészen. A Szabadság tértől északra helyezkedik el
a Múzeum, a bölcsőde és a szociális konyha, de itt van a cukrász tanműhely is. A
városrész keleti részén a Római Katolikus Templom magasodik a Dózsa György úti
általános iskola fölé.

A Belvárosi funkcióbővítő akcióterület funkció szerint három részre osztható:
- Intézményi terület
- Kulturális és Idegenforgalmi terület
- Kereskedelmi- szolgáltató egységeknek helyet biztosító terület
A belvárosban a három funkció esetenként keveredve, lakóépületekkel tarkítva
jelenik meg.
A következő intézményi funkciót ellátó épületek találhatók a városrészben:
- Polgármesteri hivatal II. épülete
- Munkaügyi központ
- Református Általános Iskola
- Dózsa György úti Általános Iskola tagintézmény
- Tancukrászda
- Művelődési központ
- Könyvtár
- Múzeum
Egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményei:
• Bölcsőde és szociális konyha
• Ápolási osztály
• Tüdőgondozó intézet
• Fogászati rendelő
• Orvosi rendelő
A város szívében található Ilosvai Varga István Művelődési Központ
lehetőségeit tekintve a térség a jelentős művelődési házainak egyike. 400 fős
színházterme, a nagyméretű rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Ezen
kívül még van 5 kisebb terme is, melyek férőhely 60 és 10 között változik.
Több fesztivál, bál és egyéb találkozó színhelye volt már. A művelődési
központban található a helyi ifjúsági klub is ahol kézműves, színházi és
bűvész szakkörrel színesítik a kultúra világát.
A belvárosból hiányoznak a kerékpárutak, melyek biztonságos közlekedési
feltételeket teremtenek a lakosság számára.
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Idegenforgalmi attrakciók a belvárosi zónában:
A városközpontban idegenforgalmi látványosságot leginkább a műemléki épületek,
és a parkok szolgáltatják, de egyéb elemek is megtalálhatók.
A város legfontosabb műemléke a Református Templom, melyet a XIX. Században
építettek. Műemléki oltalom alatt áll a neoklasszikus Római katolikus templom és a
könyvtárnak helyet adó egykori Sóház is, mely a város legrégebbi épülete. Ennek
pincéjében irodalmi kávéház valósult meg a helyi ifjúságnak és a kultúra
kedvelőinek.
Az akcióterület jelentős kikapcsolódásra, rekreációra alkalmas parkkal, sétánnyal
rendelkezik. Az első jelentősebb park a református templom parkja. A második a
Kakat-ér Kunhegyesen átfolyó „középső szakasza” (Toldi utca és a Berzsenyi utca
közötti rész) a meglévő közlekedési utak (Ady E. utca) és az ittlévő intézmények (ált.
iskola, Vízmű, piactér, Eü.-i szolgáltató Kht.) Kakat-ér felé eső keskeny (10-12 m)
területeinek „felhasználásával” rendezett belvárosi sétány hozható létre.
A sétány gyalogos és kerékpárút építésével, hangulatos pihenőhelyek kialakításával
(padok, világítótestek, ismertetőtáblák elhelyezésével), egyszerű, de fenntartható
extenzív körülményeket is elviselő, a természetes környezethez illeszkedő virágzó
fák és színes lombú bokrok ültetésével valósítható meg.
A kereskedelmi és magánszálláshelyek a városban mintegy 126 férőhelyet
biztosítanak a Kunhegyesre érkezőknek az önkormányzat adatszolgáltatása alapján.
Kereskedelmi-szolgáltató egységeknek helyet biztosító terület:
A kereskedelmi-szolgáltató ellátás leginkább a Szabadság tér és a Kossuth utca
környékére összpontosul, a belterület egyéb részein, a lakóterületeken csak elszórva
találkozhatunk egy-egy élelmiszer- vagy italbolttal. A 27 kereskedelmi egység
mellett 7-7 üzleti szolgáltató és vendéglátó-ipari - szolgáltató egység található.
A település központjában lévő hatalmas közparkot a üzletek és az autóbusz állomás
öleli körbe. A piac az egyik szomszédos utcában helyezkedik el.
A vendéglátás a településen biztosított, bár színvonalában még mutatkoznak
hiányosságok.
2009 nyarán elkészült a felújított piactér. Elkészült a piactér burkolása, valamint új
árusító faasztalok kerültek kihelyezésre. Megoldott a parkolás és a tiszta, rendezett
környezetben való árusítás. A terület közműhálózata is felújításra került. Szükség
lenne olyan üzlethelyiségekre, melyek zárt elárusítást is lehetővé tesznek, mellyel a
piac szolgáltatásai bővülhetnek. A postahivatal is a belvárosi településrészen
található.
Tiszafüred felől közeledve a 34-es főút mentén a Szabadság tér mellett található az
autóbusz állomás új épülete. Ez a központja az érkező és induló járatoknak.
A belvárosban több üzlet mellett található, valamint egy „irodaház” is, ahol a KözépTisza MG RT. Végzi tevékenységét.
A boltok, különböző szolgáltatásokat nyújtó üzletek mellett több szolgáltatási forma
is hiányzik a mi a helyi lakosság kiszolgálása mellett az ide látogató turisták igényeit
is kielégítené. Fejletlen a banki hálózat és a vendéglátás. A akcióterületen egy
pénzintézet található: egy OTP fiók, ezen intézmény ATM automatával is
rendelkezik. A közterületek állapota ezen szakaszokon igen leromlottnak mondható,
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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melynek egyik oka az, hogy a kereskedelmi-szolgáltató egységek, üzletekhez
kapcsolódó közterületek tulajdonviszonyai igen változatosak, az önkormányzat
mellett vállalkozói, stb. tulajdon is megjelenik. A hatályos építési szabályzat nem
ösztönzi a tulajdonosokat a közterületek városképhez illeszkedő rendben tartására. A
jelentős forgalom miatt itt is szükségesnek mutatkoznak a helyi közlekedési
feltételeket javító fejlesztések (leállósávok, parkolók, kerékpár-utak, kerékpár-tároló
helyek) megvalósítása.
A belvárosban 10 termelőtevékenységet folytató vállalkozás található, ezen területen
50-50 %-ban osztoznak a mezőgazdasági és ipari vállalkozások.
A város legutóbbi iparűzési bevétele ezen vállalatok befizetett adóiból 2 674 347 Ft
Meg kell említeni, hogy a lakó-pihenő funkciót egyes területeken zavarhatja a
lakóterületeken végzett gazdasági tevékenység, csökkentve ezzel az ott élők
életminőségét.
Összességében elmondható, hogy a belváros egyik alapvető problémája a
közlekedési feltételek állapota, mely korszerűsítésre szorul. A belvárosi területeket
ma még terheli a 34-es számú főút átmenő forgalma, amely jelentős környezeti- és
zajterhelést, valamint számos váratlan forgalmi helyzetet okoz.
Javítani kell a belső közlekedési hálózatot, csökkenteni kell a forgalomterhelést, a
környezetszennyezést, növelni kell a csillapított forgalmú zónát, javítva ezzel a város
életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot. A könnyebb elérhetőség és a
városi ügyintézés meggyorsulása érdekében parkolókat kellene kialakítani.
Az akcióterületen csak úgy, mint a város egészén főként 60 évvel ezelőtt épült
lakások, épületek találhatók melyek nagy számban felújításra szorulnak. Ezek
többsége energetikai szempontból is felújításra szorul. Nyílászáróik elavultak, az
épületek szigetelése nem korszerű. Ezen okuk miatt a középületek és a lakóházak
fenntartása sokba kerül.
Az épületek mellett az építmények, közösségi terek, rekreációs terek is felújításra
szorulnak. A településrészen kevés park található, kerékpárút pedig egyáltalán nem,
ezért érdemes a fejlesztéseket végrehajtani, hogy élhetőbb, jobb közlekedési
infrastruktúrával ellátott belvárosi kép alakuljon ki.
Infrastrukturális ellátottság a Funkcióbővítő Akcióterületen magas, egyedül a
szennyvíz hálózat hiányos. A Kossuth L. u Berzsenyi, Zádor, Wesselényi, Béke,
Martinovics, Zrínyi, Beloiannisz, Toldi, Magyar Lehel, Dózsa utcákon nincsen
kialakítva a szennyvízhálózat.
A funkcióbővítő települési rehabilitációs projektek helyszínéül kijelölt övezeten
belül él a lakosság mintegy 13,5 százaléka. Az övezet korstruktúrája – elöregedő –
nagyjából megegyezik a település egészének korfájával. Ugyanakkor az itt élők
iskolai végzettsége jobb, mint a települési átlag, különösen magas a felsőfokú
végzettségűek aránya. Az övezetben a kunhegyesi lakásállomány mintegy 14
százaléka található, közöttük viszonylag alacsony az alacsony komfort fokozatú
lakások aránya 24,4%.
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A funkcióbővítő területre jellemző statisztikai adatok

5. Táblázat: Akcióterület statisztikai adatai
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 014 évesek aránya
Lakónépességen belül
15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül
60- x évesek aránya
Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek
a 25 éves és idősebb
népesség arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort
fokozatú lakások aránya
Rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők és
rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya
a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya
Állandó népesség száma
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Funkcióbővítő
akció terület
1 142
17,3
58,4
24,3

26,8

14,8
468
24,4

52,0

21,9

44,3
48,4
1 101

46

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
(15-59 évesek) belül 52 %, míg ebben a csoportban az általános iskolai végzettséggel
bírók aránya 22 % körüli. A foglalkoztatottak aránya a települési átlag felett van,
míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a városi átlagtól kevesebb mintegy 5
%-al.
A területet jellemző problémák, gyengeségek a következőkben foglalhatók
össze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy átmenő forgalom
Egységes városi arculat hiánya
Hiányos vállalkozói infrastruktúra
Idős épületállomány
Kevés a rekreációs tér
Hiányzó közösségi terület
Közintézmények rossz energetikai helyzete
A kerékpár úthálózat hiányzik
Az infrastruktúra elmaradó fejlesztései a gazdasági versenypozíciót rontják
Népességszám csökkenése
Elvándorlás magas értéke
A belváros egyik részének leromlása miatt a városképi vonzerő csökken

Összességében elmondható, hogy a belváros egyik alapvető problémája a
közlekedési feltételek állapota, mely korszerűsítésre szorul. A belvárosi területeket
ma még terheli a 34-es számú főút átmenő forgalma, amely jelentős környezeti- és
zajterhelést, valamint számos váratlan forgalmi helyzetet okoz.
Javítani kell a belső közlekedési hálózatot, csökkenteni kell a forgalomterhelést, a
környezetszennyezést, növelni kell a csillapított forgalmú zónát, javítva ezzel a
város életkörülményeit, a település arculatát és a biztonságot.
A belvárosban csak úgy, mint a város egészén főként 60 évvel ezelőtt épült
lakások, épületek találhatók melyek nagy számban felújításra szorulnak. Ezek
többsége energetikai szempontból is felújításra szorul. Nyílászáróik elavultak, az
épületek szigetelése nem korszerű. Ezen okuk miatt a középületek és a lakóházak
fenntartása sokba kerül.
Az épületek mellett az építmények, műemlékek, közösségi terek, rekreációs terek is
felújításra szorulnak. A településrészen kevés park és kerékpárút található, ezért
érdemes a fejlesztéseket végrehajtani, hogy élhetőbb, jobb közlekedési
infrastruktúrával ellátott belvárosi kép alakuljon ki.
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4.2.3. További lehetséges akcióterületek jellemzői

Ipari funkciót erősítő akcióterület
A cél elérése érdekében fejleszteni kell a jelenlegi gazdasági övezet üzleti
infrastruktúra ellátottságát, mely magában foglalja egy ipari park/terület létesítését is,
jelentős vonzerőt jelent a térségbe betelepülni kívánó mikro-, kis- és
középvállalkozások számára.
A projekt keretein belül az ipari terület telekhatárán belül termelő infrastruktúra (pl.
gáz-, elektromos szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízhálózat, kommunikációs hálózat,
utak és csapadékelvezető rendszerek) építése valósul meg. A fejlett üzleti
szolgáltatások biztosítása érdekében sor kerül az ipari terület/park által nyújtott
szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények bővítése,
korszerűsítése, valamint eszközök beszerzése is.
A kitűzött célok elérése érdekében indikatívan a következő – önkormányzati és
egyébszervezetek által megvalósítandó – projektek és beavatkozási területek
azonosíthatók a városrész tekintetében:
• Üzleti-infrastruktúra fejlesztés
• Meglévő telep(ek) rehabilitációja funkcióváltással
• Zöldmezős Ipari park/terület kialakítása
• Megközelíthetőség javítása
A végrehajtott fejlesztésekkel kialakulna egy olyan környezettudatos vállalkozói –
gazdaági övezet, ahol a beruházni vágyó külföldi és belföldi vállalkozások szívesen
fektetnék be tőkéjüket. A város megfelelő vonalas infrastruktúrával és olcsó,
képzett humánerőforrással rendelkezik.
Ezáltal nemcsak a város iparűzési adóból származó bevétele növekedne, hanem a
munkanélküliség csökkenésével, kevesebb lenne a munkanélküliek segélyezésére
folyósított összeg is, valamint növekedne a település lakosainak vásárlóereje.

Turisztikai és rekreációs funkciót erősítő akcióterület
A terület a város keleti részén található zöldterületek, tavak, illetve az ezzel
szomszédos be nem épült, illetve szántóként hasznosított területek.
Az akcióterület rekreációs jellegű területnek, strandnak, illetve az ahhoz kapcsolódó
szabadidősport és turisztikai fejlesztéseknek ad lehetőséget. A terület előnye a
központhoz közeli elhelyezkedés, a jó megközelíthetőség. A területen megvalósuló
fejlesztésekkel nő a városi ellátottság illetve szélesedik a turisztikai paletta.
Az elérhetőség és a közlekedési infrastruktúra javításával emelkedhet a városba
látogató turisták száma, valamint a jobb szolgáltatásokkal inkább a minőségi
turizmus felé közeledés a mennyiségi ellenében.
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- Szálláshelyek kialakítása (kemping, munkásőrbázis szálló átalakítása)
- Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (kerékpárút)
- Strandfejlesztés (szabad téri színpad)
- Közterületi zöldfelületek megújítása, közterületi fásítás
- Horgásztó kialakítása
- Szabadidő- és Sportpályák létesítése
Ezek a fejlesztések növelnék a városrész turisztikai értékét, és a kistérségben
betöltött szerepét. Cél az, hogy növekedjen a településen eltöltött vendégéjszakák
száma, ezáltal növekedne a településen az idegenforgalmi adóból származó
bevételek. A turisztikai-és rekreációs övezet természeti környezetének
megújulásával létrejönne egy kikapcsolódásra alkalmas övezet, ahova a város egyéb
övezeteiből is szívesen jönnének az emberek. Emellett megalapozni az aktív öko- és
természetjáró turizmus lehetőségét.
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5.

Fejlesztési célok, beavatkozások
5.1.

Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai

Az akcióterület célrendszere

Kunhegyes Város funkcióbővítő, integrált településfejlesztési programjának
alapvető, átfogó célkitűzése a gazdaságilag vonzó, ugyanakkor a lakosság számára
élhető városközpont kialakítása, ezen keresztül Kunhegyes népességmegtartó és
tőkevonzó képességének erősítése. Az Akcióterület fejlesztése az átfogó cél elérését
szolgálja:
a közösségi, gazdasági, közfunkciók erősítésével, illetve az ezekhez kapcsolódó,
városi
funkciót
erősítő
infrastrukturális
és
közterület-fejlesztési
beruházásokkal biztosítja.
A részcélok az alábbi módon teljesíthetők:
A városközpont közösségi funkcióinak erősítése, a helyi identitást erősítő,
közösségformálást segítő létesítmények fejlesztésével, a kapcsolódó tevékenységek
támogatásával
A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a városközpont, mint közösségi
színtér szerepe megerősödjön, alkalmas legyen a városban élők helyi
identitástudatának alakítására, megerősítésére. Ebben nagy szerepe van a
városközpont kulturális szempontból meghatározó épületei fejlesztésének,
megújításának. A megújult, jelentőségüknek megfelelő környezettel és külsővel
felruházott műemlékeknek, köztereknek identitást erősítő szerepük van, emellett
alkalmasak lehetnek közösségformáló események lebonyolítására is. A
funkcióbővítő fejlesztéssel a városközpont két kiemelkedő műemléke, a Református
és a Római Katolikus templomok új homlokzatot kapnak. A térségi jelentőségű
Városi Művelődési Központ homlokzatának felújítása, illetve nyílászárók cseréje a
létesítmény
környezetében
végrehajtandó
közterület
rekonstrukciójához
kapcsolódva elengedhetetlen.
A műemlékek rekonstrukciója mellett közösségformáló szerepe lehet a város
megújult köztereinek is, noha ezek elsősorban a városi funkció bővítése, az élhető
város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. Ugyanakkor a közterületek
megújításánál célkitűzés, hogy az egyes terek, illetve utcák (okmányiroda és piac
közötti passage) sajátos arculatot kapjanak és alkalmasak legyenek a városi
identitás, illetve a közösségi érzés erősítésére. Egy olyan tér, mint pl. az
Okmányiroda előtti tér, megújult külsejével nagyszámú közösségi esemény
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lebonyolítására válik alkalmassá, így a rekonstrukció közösségfejlesztő funkciója
sem elhanyagolható.
A közösség erősítése érdekében ugyanakkor az Akcióterületi beruházásokon
túlmenően szükséges az olyan közösségi akciók, rendezvények támogatása, amely a
terek, műemlékek használatbavételét, a városi életbe való bekapcsolását erősíti.
Ennek érdekében az önkormányzat támogatásban részesíti az olyan, döntően civil
szervezetek, kulturális közösségek által megvalósítandó tevékenységeket, amelyek
az akcióterületi fejlesztések kihasználásával erősítik a helyi közösségi identitást.
A kitűzött célok elérését eredmény szinten a lakosság várossal kapcsolatos
véleménye, illetve a megújított köztereken lebonyolított rendezvények számának
emelkedése jelzik indikátorként.
A városközpont gazdasági jelentőségének
megtelepedését segítő helyszínek fejlesztésével.

növelése,

a

vállalkozások

Az Akcióterületi fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy elősegítse a magántőke
bekapcsolódását a városközpont fejlesztéseibe. Ez részben a beruházások hátterének
megteremtésével, vonzó üzleti környezet kialakításával, részben a fejlesztési
elképzelések megfelelő kommunikációjával érhető el. Az Akcióterületi fejlesztések
célja egyrészt a vállalkozások (különösen a környékbeli gazdálkodók,
kiskereskedők) számára vonzó üzleti környezet megteremtése, elsősorban új piac
épület építésével és az épület üzemletetéséhez szükséges parkolók építésével.
A vállalkozások tevékenységének fellendítését közvetlenül szolgálja a Filmszínház
(HRSZ.:2342/1) helyén kialakítandó szolgáltató ház is. Az épület megújítása növeli
a betelepülő és a környezetében működő vállalkozások vonzerejét a vásárlók felé,
így gazdasági jelentősége sem elhanyagolható. A belvárosban megvalósítandó
magánerős szálláshelyfejlesztés szervesen kapcsolódik a városközpont gazdasági
jelentőségének növeléséhez. A belvárosi közterek rekonstrukciója mellett
valamennyi beruházásra igaz, hogy a közösségi terek megújítása a városban élőkön
túlmenően a városba látogató turisták számára is növeli a kikapcsolódási
lehetőségeket. A megújuló tereken, megélénkülő közösségi élet nyomán
üzlethelyiségek, vendéglátóhelyek települhetnek meg, ezáltal a rekonstrukciós
beruházások hosszú távú hatásaként a gazdasági tevékenység élénkülésével is
számolni lehet.
A fejlesztés megvalósításának, tervezésének, kommunikációjának fontos célja a
vállalkozók beruházási szándékainak feltérképezése, illetve az önkormányzati
fejlesztések folyamatos kommunikációján keresztül a magánszféra és a közszféra
fejlesztéseinek összehangolása, az egymást erősítő hatások maximális kiaknázása.
A fejlesztések eredményessége elsősorban a fejlesztési területre betelepülő
vállalkozások számán keresztül, illetve a befolyó iparűzési adó mértékének
növekedéséből mérhető.
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

51

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

A közszféra szolgáltatási színvonalának emelése, a közönség kiszolgálását
szolgáló középületek megújításával
A város közszolgáltatásainak színvonalasabbá tétele a közszféra funkcióinak
megerősítését szolgálja. A közszolgáltatások esetében egyrészt célkitűzés a
középületek városképbe szervesen illeszkedő, megújult külsővel történő ellátása,
másrészt a szolgáltatási infrastruktúra, eszközpark korszerűsítése. A korszerűsítések
nyomán az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások a város teljes lakossága
részére könnyebben elérhetők lesznek, az ügyintézési idő jelentősen rövidül. A
hivatali épületek korszerűsítése, elhelyezkedésük racionalizálása ugyanakkor a
fenntartási költségek csökkentésével az önkormányzat gazdálkodását is javítja. A
kialakítás során tekintettel kell lenni az esélyegyenlőségi követelmények
teljesítésére is. A közszolgáltatások korszerűsítését az akcióterületi fejlesztések
közül elsősorban a Városháza II. épület rekonstrukciója, illetve – mivel a meglévő
Városháza nem bővíthető – egy új városháza kialakítása szolgálják. A város
intézményi épületeinek felújításával környezetének rekonstrukciójával, a
közszolgáltatások színvonala és a kunhegyesi emberek identitás tudata is növelhető
erősítve ezzel mind a városi, mind a közszféra funkciókat.
Megvalósulásának eredményességét indikátorként az ügyintézéssel eltöltött átlagos
idő csökkenése, illetve a korszerűsítések nyomán elért energia-megtakarítás mértéke
jelzi.
A városi funkciók erősítése a beruházásokhoz illeszkedő terület-rehabilitációs,
illetve közlekedési fejlesztésekkel
Az Akcióterületet érintő infrastrukturális fejlesztések a városközpont városi
funkciójának megerősítését szolgálják, az épített környezet minőségének
fejlesztésével. Ennek hangsúlyos eleme az Akcióterület köztereinek jelenleginél
jobb kihasználása, korszerűsítésükkel egy élhető, kulturálisan sokszínű,
kikapcsolódásra alkalmas városközpont megteremtése. A közterek olyan átalakítása,
rehabilitálása szükséges, ami alkalmassá teszi őket kikapcsolódásra, szabadidő
tartalmas eltöltésére, rendezvények lebonyolítására. A közterület-rehabilitációt
tartalmazó projektek egy része (elsősorban az Kossuth utcai pihenőpark, illetve a
passage kialakítás,) az egyéni kikapcsolódás lehetőségeit bővíti, ezek elsősorban az
Akcióterületen élők számára jelentenek előnyt. Ezen projektek célja a városközpont,
mint élhető lakóhely fejlesztése.
A város méretéhez képest nagyobb közterek (pl a passage) kialakításának célja
ugyanakkor elsősorban közösségi események, rendezvények lebonyolításának
lehetővé tétele, illetve a városközpont jobb megközelíthetősége. Ezen projektek
célja a városhoz köthető identitástudat közvetlen, hatékony erősítése, nemcsak az
Akcióterületen élők, hanem a város valamennyi lakója számára. Az önkormányzat
célkitűzése, hogy valamennyi köztér számára sajátos arculatot adjon. A Kossuth
Lajos utca a város fő utcájának fejlesztésének, humanizálásának célja is kettős
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szolgálja, az itt élők városi identitás tudatát, élhetővé teszi a belvárost, másrészt
gazdaságfejlesztési turisztikai célokat is szolgál.
A jelenlegi közlekedési infrastruktúra évtizedes igények kiszolgálására épült, a mai
igényeknek nem felel meg. Az utóbbi két évtized során számolni kellett a személyi
közlekedés népszerűségének folyamatos növekedésével, amely tendencia jelenleg is
folytatódni látszik, és középtávon egyre fokozódó közlekedési terhelést jelent. A
kialakítandó rendszernek így a további terhelést is el kell viselnie. A városközpont
közlekedési rendszerének átalakítása, korszerűsítése mind az Akcióterületen élők
nyugalma, mind a helyszínen található létesítmények, célpontok zavartalan
megközelíthetősége miatt elsőrendű fontosságú. Azokon a helyeken, ahol
szükséges, közterületi parkolók kerülnek kialakításra. A parkolók kialakításának
célja a jelenlegi rendezetlen állapot megszüntetése, a parkolóhelyek számának
növelése a helykihasználás optimalizálásával. A fejlesztés során kiépül a
városközponton áthaladó kerékpárút. Ennek célja, hogy lehetővé tegye a kerékpárral
közlekedők zavartalan közlekedését, ezen túlmenően fontos célkitűzés, hogy a
környezet, és forgalomkímélő kerékpáros közlekedés népszerűsége emelkedjen,
amivel elősegíthető az élhetőbb városközpont megteremtése.
A közösségi közlekedés vonzóbbá tétele érdekében a buszközlekedés
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése már megtörtént a központi buszállomás
átalakításával.
A célkitűzést szolgáló fejlesztések között további infrastrukturális fejlesztések
szerepelnek, úgymint az útpadka rendezés, csapadékvíz elvezetés, melyek javítják a
biztonságos közlekedés feltételeit és a városképet is szebbé teszik.
A célok elérését mérő legfontosabb indikátorok a kialakított zöldfelület nagyságát,
illetve a városközponton tömegközlekedéssel, valamint kerékpárral történő
áthaladáshoz szükséges időt mérik.
A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális célkitűzések
érvényesítése.
A városközpont fejlesztése a horizontális fenntarthatósági és esélyegyenlőségi
célkitűzések eléréséhez is hozzájárul.
Az Akcióterületi területre nehezedő környezeti terhelés elsősorban légszennyezést
jelent, és a területen áthaladó jelentős gépjárműforgalomnak köszönhető. A
fejlesztés a forgalmi rend megfelelő átstrukturálásával, elkerülő utak kialakításával
csökkenti a forgalmi terhelés mértékét. Szintén a légszennyezés csökkentése
irányába hatnak a környezetbarát (kerékpáros, illetve gyalogos) közlekedés
feltételrendszerének javítását célzó intézkedések, illetve a városi zöldövezetek
nagyarányú növelése a közterületek rekonstrukciós programján keresztül.
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A fenntarthatósági célkitűzések elérését a zöldövezeti, és a közlekedésfejlesztési
beruházásokon keresztül egyaránt biztosítja az önkormányzat. Az intézkedések
eredményességét a levegőszennyezettség mértékének csökkenése méri.
Az esélyegyenlőségi követelményeknek való megfelelés érdekében valamennyi,
jelen program keretében megvalósuló beruházásnál figyelembe veszik az
esélyegyenlőségi szempontokat. Ez elsősorban a közlekedésfejlesztés, illetve a
közösségi és középületek megújítását tartalmazó projektek esetében érhető tetten. A
kialakítandó Polgármesteri Hivatalban szintén fontos célkitűzés, hogy a fogyatékkal
élő lakosok is könnyen kiismerjék magukat, illetve a központ szolgáltatásait teljes
körűen ki tudják használni. Ennek érdekében az épületek kialakításánál, illetve az
eszközök beszerzésénél egyaránt fontos szempont, hogy azok a fogyatékkal élők
számára hozzáférhetők, kezelhetők legyenek.
Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését a kiépített akadálymentes
ügyfélszolgálati pontok, illetve közlekedési csomópontok száma mutatja.
Az egyes részcélok elérése időben egymással összefüggésben, a projekt
megvalósítás ütemezésének megfelelően történik. Az output indikátorok elérését a
fejlesztési beruházások megvalósulását követően azonnal biztosítani kell. Az
eredmény indikátorok egy része közvetlenül a beruházás befejezésének
következményeként, az azt követő évben éri el a célértéket, míg a hatásindikátorok
a projekt befejezését követő két-három éven belül realizálódnak.
5.2.

Célcsoportok meghatározása

A projekt elsődleges célcsoportja szűkebb értelemben az Akcióterület, tágabb
értelemben az egész város lakossága. A megkülönböztetés során figyelembe kellett
venni, hogy a városközpont megújítása valamennyi, a városban, illetve annak
környékén lakó számára hatással lehet, hiszen az itt elérhető szolgáltatásokat nagy
valószínűséggel valamennyien igénybe veszik. Az Akcióterület lakosságának
életkörülményeire ugyanakkor a projektek nagyobb mértékben gyakorolnak hatást,
mivel ők mindennapi életüket ebben a környezetben élik.
A projekthez kapcsolódóan a pályázó az alábbi célcsoportokat azonosította:
• A város, illetve a környező települések lakossága
• A városközpontban működő közintézmények, vállalkozások és gazdasági
szervezetek (bankok, üzletek, szolgáltató szervezetek) alkalmazottai és
ügyfélkörük
• A városközpontba látogató hazai és külföldi turisták
• Az egyházközösségek tagjai
• A városban élő, fogyatékkal élő lakosok
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5.3.

A projekt indikátorainak ismertetése

6. Táblázat: a projekt indikátorai (kötelező indikátorok)
Mutató neve

Típus

Célérték
elérésének
időpontja
2011

Mutató forrása

output

Mértékegység Minimális
an elvárt
célérték
Ha
8,4087

A fejlesztéssel
érintett terület
nagysága
A támogatással
érintett lakosok
száma a rehabilitált
településrészen
Megtartott
munkahelyek
száma

eredmény

Fő

1000

2011

eredmény

db

7

2016

Teremtett
munkahelyek
száma

eredmény

db

1

2016

Teremtett
munkahelyek
száma – nők

eredmény

db

0

2016

Teremtett
munkahelyek –
száma hátrányos
helyzetűek

eredmény

db

0

2016

Új városi funkciók
betelepedése/a
fejlesztés nyomán
elérhető
szolgáltatások
száma a projekt
által érintett
területen
Létrehozott
közösségi (nettó)
hasznos
alapterületek
nagysága

eredmény

db

1

2016

KSH,
népszámlálás,
önkormányzati
nyilvántartás
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás. A
Főpályázó és
Konzorciumi
partnerei
statisztikai
jelentései alapján.
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás. A
Főpályázó és
Konzorciumi
partnerei
statisztikai
jelentései alapján.
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás. A
Főpályázó
és
Konzorciumi
partnerei
statisztikai
jelentései alapján.
Kedvezményezetti
adatszolgáltatás. A
Főpályázó és
Konzorciumi
partnerei
statisztikai
jelentései alapján.
Kedvezményezett
jelentései.

output

M2

2938

2011
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Mutató neve

Típus

A támogatott
projektek
eredményeként
elért energia
megtakarítása

eredmény

Mértékegység Minimális
an elvárt
célérték
TJ
0,65

Célérték
elérésének
időpontja
2016

Mutató forrása

Kedvezményezett
jelentései

(Forrás: saját szerkesztés)

7. Táblázat: a projekt indikátorai (választható indikátorok)
Mutató neve

Típus

Mértékegys
ég

Lakossági
elégedettség

hatás

%

Minimálisan
elvárt
célérték
33

Mutató
forrása

4

Célérték
elérésének
időpontja
A projekt
lezárását
követő 2 év
2016

A támogatással
érintett területen
telephellyel
rendelkező
vállalkozások
számának
növekedése
Fenntartható
városmarketing és
társadalmi akciók
száma

hatás

db

eredmény

db

1

2016

output

M2

258,87

2011

Önkormányzati
nyilvántartás,
kedvezményez
ett jelentése
alapján
Kedvezményez
ett jelentései

A fejlesztés
eredményeként
megújított
zöldfelületek
nagysága
A fejlesztés
eredményeként
létrejövő új
zöldfelületek
nagysága

output

M2

158,13

2011

Kérdőíves
felmérés
Önkormányzati
nyilvántartás
alapján,
kedvezményez
ett jelentése

Kedvezményez
ett jelentései

(Forrás: saját szerkesztés)
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5.4.

Fejlesztési programok

8. Táblázat: A tervben szereplő EAOP támogatással megvalósuló
projektek összefoglaló felsorolása csoportosítva
Projekt tevékenység
Művelődési ház homlokzat
fejlesztése
Szökőkút szobrászati alkotása
Református templom homlokzat
felújítás
Római katolikus templom
homlokzat felújítás
Piac épület kialakítása
Piac parkolóinak megépítése
Járdák, kerékpárutak, parkolók,
térburkolat, park kialakítása

Funkció

közösségi
városi
közösségi
közösségi
gazdasági
gazdasági
városi

Citeragála

ESZA, soft elemek

Iker-nap

ESZA, soft elemek

Kézi aratóverseny

ESZA, soft elemek

Idősek napja

ESZA, soft elemek

Orgonaverseny

ESZA, soft elemek

Tervek összesen

előkészítés költsége

IVS

előkészítés költsége

ATT

előkészítés költsége

Projekt menedzsment

szolgáltatás költsége

Műszaki ellenőr

szolgáltatás költsége

Könyvvizsgálat

szolgáltatás költsége

Nyilvánosság

szolgáltatás költsége

Tervellenőr összesen

szolgáltatás költsége

Közbeszerzés

szolgáltatás költsége

Projekt lebonyolítási alszámla
vezetése
Tartalékkeret

szolgáltatás költsége
tartalék

(Forrás: saját szerkesztés)
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23. ábra: A tervben szereplő EAOP támogatással megvalósuló projektek
térképvázlatos bemutatása

(Forrás: Saját szerkesztés, 2009)

A térkép jelmagyarázattal a 3. számú mellékletben megtalálható.

9. Táblázat: Az akcióterületen más forrásból megvalósuló projektek
Projekt tevékenység

Funkció

Szolgáltatóház kialakítása
Turisztikai szálláshely kialakítása
Városháza 2. épület átalakítása és bővítése
Intézményi épületek felújítása, korszerüsítéseű
Jelzőlámpák kihelyezése, új zebrák létesítése
Intelligens város-jelző és figyelőrendszerek
kilakítása
E-közigazgatás kialkítása
Kerékpárút kialakítása
Új városháza kialkítása, építése

gazdasági
gazdasági
Közszféra
közszféra
városi
városi
közszféra
városi
Közszféra

(Forrás: saját szerkesztés)
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24. ábra: A tervben szereplő egyéb forrásból megvalósuló projektek
térképvázlatos bemutatása

(Forrás: Saját szerkesztés, 2009)

A térkép jelmagyarázattal a 4. számú mellékletben megtalálható.
5.5.

Regionális Operatív Program 2007-2013 között város-rehabilitációs
célú pályázat tartalma

5.5.1. Projektek bemutatása
1. Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ fejlesztése
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, Szabadság tér 7. hrsz: 2026/1
Tervezett fejlesztés tartalma:
A, az épület külső, homlokzati nyílászáróinak cseréje: elavult és korszerűtlen
nyílászáróit, korszerű és megfelelő hőszigetelő képességgel rendelkező műanyag
nyílászárókra történő cseréje. Az épület mindhárom szintjén (pince, földszint, emelet)
egyedi és modulméretű fehér és barna színű nyílászárók kerülnek beépítésre, úgy,
hogy ahol korábban védőrács volt ott biztonsági üvegezést kap az épület.
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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B, Fémajtók festése: Épületen található fémajtók (raktár ajtaja, kazánház ajtaja és
emeleti szinten található 2 db fémajtó) új külső-belső festést kapnak
C, Épület külső hőszigetelése: a nyílászárók cseréjét követően az épület külső falait
hőszigetelő lemezzel kerül leborításra az alábbiak alapján: Hőszigetelő homlokzati
bevonat készítése, egy réteg polisztirolhab tábla felragasztása után, tapaszba ágyazott
üvegszövet erősítésű vékonyvakolattal, DRYVIT dörzsvakolattal, 1 szemcsenagyság
kategória (1,0-1,5 mm) DRYVIT rendszer 8,0 cm NIKECELL D hőszigetelő lemezzel, 1es DRYVIT dörzsvakolattal. Homlokzati hőszigetelő rendszer kerül a pince szinten a
lábazatra és a bejárat felett konzolosan kinyúló emelet alsó síkjára is. A lapos tetőket nem
szigeteljük. Az ablakoknál a tokszerkezetre 2,0 cm-es NIKECELL D hőszigetelő lemez
kerül felragasztásra.
D, Csatornák és lefolyók cseréje: A 8,0 cm-es hőszigetelés miatt, az épületen található
falon kívüli és rejtett csatornákat, lefolyókat kicseréljük. Ahol ezek hiányoznak, ott
pótoljuk a hiányzó elemeket.
E,A bádogos szerkezetek javítása és cseréje: A hőszigetelő rendszer elhelyezése miatt
a tetőszerkezeten található bitumenes csapadékvíz elleni szigetelést, ahol szükséges
megtoldjuk, kipótoljuk. A fémlemezfedéseket a szükséges helyeken szintén toldjuk,
pótoljuk.
F, Az épület új nemes vakolattal történő ellátása: tapaszba ágyazott üvegszövet
erősítésű vékonyvakolattal, DRYVIT dörzsvakolattal, 1 szemcsenagyság kategória
(1,0-1,5 mm)

Tervezett költsége: 20.000.000 Ft (nettó) + 5.000.000 Ft (ÁFA)= 25.000.000 Ft
(bruttó)

25. ábra: Művelődési központ épülete- fotó
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6. Szökőkút szobrászati alkotása
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, hrsz: 617
Tervezett fejlesztés tartalma: Az önkormányzat tervezi az Okmányiroda előtti terület
rendezését, melynek része egy szökőkút kialakítása. A szökőkút műszaki tartalmát a
tervek tartalmazzák.
Tervezett költsége: 9.103.342 Ft (nettó) + 2.275.836 Ft (ÁFA)= 11.379.178 Ft (bruttó)

3. Református templom homlokzat felújítása
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, Szabadság tér hrsz: 448
Tervezett fejlesztés tartalma:
A munkák elsődleges célja a település legértékesebb építészeti emlékének homlokzat
felújítása és ez által az épület műszaki állapotának hosszú távú megőrzése. A
Református templom a Polgármesteri Hivatal közelében a település központjában
található, ezért fejlesztése a településkép szempontjából fontos.
A homlokzat felújítása során a legfontosabb feladata a károsodott homlokzati felületek
és tetőfelületek javítása, károsodott nyílászárók cseréje, torony óralapok javítása, rossz
állapotú zsalugáterek cseréje, valamint teljes homlokzatfestés.
A pályázatban a legrosszabb állapotban lévő két torony és közöttük lévő főbejárati rész
helyreállítását kell elvégezni.
A, Homlokzat felújítása:
Homlokzatok vakolt felületei összesen: 2600 m2
Ebből károsodott felületek: 600m2
A homlokzatok felújítása korszerű LB-Knauf Eurosan szárítóvakolattal vagy LBKnauf WTA Eurosan felújító vakolattal lehetséges. A homlokzat felületet egységesen
fehérre kell festeni.
Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,
háromlábas, négypallós kivitelben 20,01-30,00 m magasság között.
Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,
háromlábas, négypallós kivitelben 30,00 m magasság felett.
Tetősíkon kívül épített, szomszéd épület padlásfödémére állított, kétlábas,
hárompallós, konzolos, fémcsőállvány, a szükséges csőkiváltásokkal, 40,00 m
magasságig.
Védőfüggöny műanyaghálóból.
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B, Tetőfedések és fedélszerkezetek felújítása, cseréje:
A toronysisakok rézlemez fedésének felújítása és fedőmázolása szükséges.
C, Párkányok, eresz-és oromfal lefedésének cseréje
A vakolatból kihúzott párkányok felett és az attikafedéseknél újra kell készíteni a
lemezfedést, melyet minimum 3 cm-rel túl kell nyújtani, a végén vízorrot kell képezni.
A lemezfedést a torony falára is fel kell hajtani minimum 6-8 cm magasságban, hogy
ne a vakolat nedvesedjen.
E, Ablakok, zsalugáterek cserje, javítása:
A tornyoknál az ablaknyílásokban fa lamellás zsalugáterek vannak, melyek nagyon
rossz állapotban vannak, ezért cseréjük tervezett és szükséges.

Tervezett költsége: 16.000.000 Ft (nettó) + 4.000.000 Ft (ÁFA)= 20.000.000 Ft
(bruttó)

26. ábra: Református templom - fotó
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7. Római Katolikus templom homlokzat felújítása
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, Dózsa György út 40 hrsz: 2275
Tervezett fejlesztés tartalma: A munkák elsődleges célja a település értékes építészeti
emlékének homlokzat felújítása és ez által az épület műszaki állapotának hosszú távú
megőrzése.
A homlokzat felújítása során a legfontosabb feladata a károsodott homlokzati felületek
és tetőfelületek, torony javítása, valamint teljes homlokzat újravakolása. A munkálatok
részletezését a műszaki tervek és költségvetések tartalmazzák.

Tervezett költsége: 20.000.000 Ft (nettó) + 5.000.000 Ft (ÁFA)= 25.000.000 Ft
(bruttó)

27. ábra: Római Katolikus Templom - fotó

5. Piac épület kialakítása
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, Ady Endre utca hrsz: 431
Tervezett fejlesztés tartalma:
A városi piac a vásártér területén bekerítve üzemel. Az elárusítás, a 2009-ben
átadott fedett asztalokon folyik. Ezeken az asztalokon azonban csak a helyi
kistermelők kínálják az általuk megtermelt árukat. A piacon, fedett épületben történő
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árusításra jelenleg nincs lehetőség, tehát télen és rossz időjárási viszonyok között az
árusítás nem megoldott. A piaci szolgáltatások korszerűsítése és komfortosabbá tétele
miatt egy új kisvárosi léptékű épületet tervezünk megvalósítani.
A tervezett épületet a jelenleg már meglévő nyilvános WC épületének
vonalában helyezkedik el. A tervezett épület földszintes kialakítású. A két
épületszárny összemetsződésénél földszint + emelet kialakítású.
A földszinten kávézó és a kiszolgáló helyiségei, az emeleten a piac működéséhez
szükséges szolgáltatások költöznek. A hulladékok gyűjtése üzletenként történik. Az
összegyűjtött hulladékot a piac területén megépítendő fedett,- közforgalom elöl elzárt
hulladéktárolóban tárolják elszállításig.
Az üzleteket akadály mentesítjük (küszöb nélküli ajtók beépítése, a padlószint a
járdaszinttel azonos magasságban kerül kialakításra), tehát a mozgásukban korlátozott
személyek (kerekes székes, gyengén látók és vakok) is igénybe tudják venni az üzletek
szolgáltatásait. A lépcső mellett kerül kialakításra a komplex akadálymentesség
jegyében az akadálymentes WC. Ebben a helyiségben elhelyeztünk egy lehajtható
pelenkázó asztalt, hogy a kismamák kultúrált környezetben pelenkázhassák be
gyermeküket.
A parkoló megközelíthetősége érdekében az Ady Endre utca felöl megnyitjuk a piac
területét. Az árufeltöltés és a gazdasági közlekedés a meglévő Ady Endre utcai
gazdasági bejáraton keresztül történik. A piac belső-gazdasági udvarát a közforgalom
elöl egy kapuval zárjuk el.
A gyalogos forgalom részére, az Ady Endre utcai bejárat mellett kialakítunk egy
második bejáratot a Kossuth Lajos utca felöl érkezők részére. A piac újonnan
kialakított passage-on, valamint a szintkülönbségek miatt tereplépcsőn közelíthető
meg.
A piac területén található víztornyot és közvetlen környezetét egy drótkerítéssel
kerítjük el a közforgalom elöl.

28. ábra: Piac területe - fotó
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A tervezett piac épület helyiségei:
Helyis égek szintenként
Mért
Szint

Helyis ég

terület

FÖLDSZINT
akadálymentes wc

7,32 m2

Eladótér

20,16 m2

Eladótér

20,16 m2

Eladótér

20,26 m2

Eladótér

20,26 m2

Eladótér

20,26 m2

Eladótér

20,26 m2

Eladótér

54,46 m2

előtér

2,52 m2

előtér

4,32 m2

előtér

4,35 m2

előtér

4,35 m2

előtér

4,35 m2

előtér

4,35 m2

előtér

4,35 m2

ffi. wc

1,20 m2

hulladék tároló

4,90 m2

női wc

1,20 m2

raktár

5,88 m2

raktár

6,00 m2

raktár

6,00 m2

raktár

6,00 m2

raktár

6,00 m2

raktár

6,03 m2

raktár

6,03 m2

raktár

5,22 m2

személyzeti előtér

1,72 m2

személyzeti wc

1,27 m2

wc

1,20 m2

wc

1,20 m2

wc

1,20 m2

wc

1,20 m2

wc

1,20 m2

wc

1,20 m2

FÖLDSZINT

összes en

276,43 m2

Szint ek összesen

összes en

276,43 m2
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Helyis égek szintenként

Szint

Helyis ég

Mért
terület

I.EMELET
lépcső

7,31 m2

Tartózkodó

54,46 m2

I. EMELET

összes en

61,77 m2

Szint ek összesen

összes en

61,77 m2

TERVEZETT PIAC ÉPÜLET ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLETE: 355,66 m2
A tervezett melléképület helyiségei:
Helyis égek szintenként

Szint

Helyis ég

Mért
terület

FÖLDSZINT
kerékpár tároló

35,73 m2

meglévő-megmaradó WC ...

43,50 m2

FÖLDSZINT

összes en

79,23 m2

Szint ek összesen

összes en

79,23 m2

TERVEZETT ÉPÜLETEK ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLETE: 417,43 m2

Tervezett költsége: 61.730.516 Ft (nettó) + 15.459.629 Ft (ÁFA)= 77.163.145 Ft
(bruttó)

5.

Piac parkolóinak kialakítása:

Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, Ady Endre utca hrsz: 432
Tervezett fejlesztés tartalma:
A piac területén 33 db gépkocsi elhelyezésére alkalmas parkolót alakítunk ki.
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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A parkoló megközelíthetősége érdekében az Ady Endre utca felöl megnyitjuk a piac
területét. Az árufeltöltés és a gazdasági közlekedés a meglévő Ady Endre utcai
gazdasági bejáraton keresztül történik. A piac belső-gazdasági udvarát a közforgalom
elöl egy kapuval zárjuk el.
A parkolók kialakítása: 2,5x4,5 m, merőleges megállás, 6,00 m parkoló út
kialakításával
Terület: 773 m2
Pályaszerkezet:8 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
15 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Tervezett költsége: 9.192.000 Ft (nettó) + 2.298.000 Ft (ÁFA)=11.490.000 Ft (bruttó)

29. ábra: Piac parkolók kialakításának helyszíne

6.

Járdák, kerékpárutak, parkolók, térburkolatok, park kialakítása, fejlesztése

Megvalósítás helyszíne:
3221. sz. főút jobboldal (0+006-0+211,50) Dózsa György út-Rákóczi út
hrsz: 617
3221. sz. főút baloldal (0+000+0+202,50) 34. sz. főút jobboldal
(37+079-37+099) Mirhó köz-Ady út hrsz: 617
34. sz. főút jobboldal (36+950-37+069,60) Rákóczi út hrsz: 2341
34. sz. főút jobboldal (36+830-36+957,40) Rákóczi út hrsz: 2341
Művelődési ház melletti járda hrsz: 2273
Okmányiroda járda hrsz: 435
Térburkolat (sétány+ parkoló út)hrsz: 435
Szökőkút térburkolat hrsz: 617
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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-

Parkolók hrsz: 435
Művelődési ház parkoló hrsz: 2273
Zöldterület, 3221. sz főút mellett hrsz: 617
Zöldterület, 34. sz főút mellett hrsz: 2341

Tervezett fejlesztés tartalma:
Járdák kialakítása:
A járdák a meglévő vonalvezetést követi, új járdák nem készülnek. Íveket nem
alkalmazunk.
A, 3221. sz. főút jobboldal (0+006-0+211,50) Dózsa György út-Rákóczi út
Terület: 323,72 m2
Pályaszerkezet:
6 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
12 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 617
Hossz: 205,50 fm
Szélesség: 1,50 m

B, 3221. sz. főút baloldal (0+000+0+202,50) 34. sz. főút jobboldal (37+079-37+099)
Mirhó köz-Ady út
Terület: 668,32 m2
Pályaszerkezet:
6 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
12 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 617
Hossz: 230 fm
Szélesség: 2,70 m

C, 34. sz. főút jobboldal (36+950-37+069,60) Rákóczi út
Terület: 187,57 m2
Pályaszerkezet:
6 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
12 cm Ckt
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

68

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 2341
Hossz: 123 fm
Szélesség: 1,50 m

D, 34. sz. főút jobboldal (36+830-36+957,40) Rákóczi út
Terület: 233,72 m2
Pályaszerkezet:
6 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
12 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 2341
Hossz: 157 fm
Szélesség: 1,50 m

E, Művelődési ház melletti járda
Terület: 80,67 m2
Pályaszerkezet:
6 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
12 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 2273
Hossz: 53,80 fm
Szélesség: 1,50 m
F, Okmányiroda járda
Terület: 109,62 m2
Pályaszerkezet:
6 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
12 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 435
Szélesség: 1,50 m

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Térburkolatok:
A térburkolatok fejlesztésének legfontosabb célja, hogy az akcióterületek területén a
megújított felületek aránya javuljon, ennek érdekében a következő fejlesztések
megvalósulását tervezi az önkormányzat:
Térburkolat (sétány+ parkoló út)
Terület: 1517,62 m2
Pályaszerkezet:
8 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
15 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 435
13 db fa ültetése
Szökőkút térburkolat
Terület: 91,64 m2
Pályaszerkezet:
6 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
12 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 617

Parkolók kialakítása:
A parkolók fejlesztésének legfontosabb célja, hogy az akcióterületek területén a
megújított felületek aránya javuljon, parkolási feltételek biztosítottak legyenek, ennek
érdekében a következő fejlesztések megvalósulását tervezi az önkormányzat:
Parkolók (14 férőhely, 2,5x4,5 m, merőleges megállás)
Terület: 165,12 m2
Pályaszerkezet:
8 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
15 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 435

Művelődési ház parkoló (6,5x2,5m, 7 férőhely párhuzamos megállás)
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Terület: 282 m2
Pályaszerkezet:8 cm betonkő burkolat
3 cm ágyazóhomok
15 cm Ckt
15 cm kavicságy
Tömörített feltöltés
Hrsz.: 2273

30. ábra: Művelődési Ház melletti parkolók helyszíne

Zöldterületek kialakítása:
A zöldterületek fejlesztésének legfontosabb célja, hogy az akcióterületek területén a
megújított felületek aránya javuljon, ennek érdekében a következő fejlesztések
megvalósulását tervezi az önkormányzat:

3221. sz főút mellett
Folyóka mellett 158,13 m2
Hrsz.:617
34. sz főút mellett
Folyóka mellett 258,87 m2
Hrsz.:2341
Összesítés:
Járdák: 1494 m2
Okmányiroda burkolatok: 1884 m2
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Burkolt parkolók: 1056 m2
Zöldfelületek: 417 m2

7.

Helyi identitást erősítő akciók (Soft elemek megvalósítása)

A, Citeragála
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, akcióterületen

Tervezett program:
Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel közösen 2010. május 22én rendezi meg az Alföldi Citerások Gáláját – Országos Népzenei Minősítő Fesztivált.
A rendezvény évente a szakmai minősítés és a csoportok találkozási alkalma, mely
együttesen szolgálja a hangszeres népzenei hagyományápolást. Évente visszatérő
csoportok színvonalas műsorokkal képviselik tájegységeink népzenei értékeit. A neves
szakemberekből álló zsűri tagjai hiteles szakmai iránymutatást adnak a résztvevőknek.
A bemutatkozó csoportok és szólisták a minősítő oklevéllel együtt agy tájjellegű népi
kerámiát is átvehetnek.
A rendezvény programtervezete:
10.00 Megnyitó
10.15 Minősülések
12.00-13.00 Ebéd
13.00 Bemutatók
16.00 Szakmai értékelés
Kísérőrendezvények:
Népi kismesterségek – bemutató foglalkozások
Víg Sándor citeragyűjteményének kiállítása
Alternatív program: helyi nevezetességek megtekintése (Református templom,
Könyvtár, Gyűjteményes szoba, Kunkapitány-ház, Szélmalom)
Sétakocsikázás
Tervezett költsége: 218.700 Ft
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B, Iker-nap
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, akcióterületen

Tervezett program:
Az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ Kunhegyes és Térsége
Ikergyermekeiért Alapítvánnyal közösen 2010. május 29-én rendezi meg Országos
Ikertalálkozóját, mely egyben a városi Gyermeknap is.
Az Alapítvány különös figyelmet fordít az ikergyermekeket nevelő családokra, ezen
túl a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését figyelemmel kíséri és
részükre a lehetőségekhez mérten támogatást is nyújt. Az Alapítvány feladatának
tekinti a térségben élő családokkal való kapcsolattartást, eszközök egymás közötti
kölcsönzését, ruhák, játékok cseréjét, tanácsadást, tapasztalatok átadását. Ennek
szellemében kerül sor az Ikertalálkozó megrendezésére május 29-én.
Az Ikernapon belül kerül sor a Gyermeknap megünneplésére is, hiszen a nap
eseményeivel, a műsorokkal elsősorban a gyerekek számára szeretnénk kellemes
órákat, élményekkel teli perceket szerezni.
A nap folyamán szakmai előadásokat, zenés- és táncos műsorokat, színdarabot
láthatnak majd az érdeklődők, de lesz játszóházi foglalkozás, arcfestés, lufihajtogatás,
aszfalt rajzverseny és ügyességi játékok versenye is.
A rendezvény programtervezete:
10.00 Megnyitó
10.30 Sztepptánc bemutató – Közreműködik a Rhythm and Shoes Dance Club
11.00 Szakmai előadások
- Indigó gyerekek – Horváth Ilona előadása
- Czevita – Dr. Czeizel Endre előadása
- Iker kapcsolatok – Dr.Métneki Júlia előadása
12.00 Ebéd
13.00 Gyermekélelmezési bemutató – Közreműködik a helyi Bölcsőde Szociális
Étkeztetés
részlege
Kiállítások megnyitója
- Andrási Gyula zöldségszobrász Kunhegyes
- Csillagok háborúja Szabó Gyula makett-gyűjteménye Tiszaigar
- Nemzetek babái – magángyűjtemény Tiszaszőlős
14.00 Babamasszázs – Baba-mama Klub Kunhegyes
14.30 Kunhegyesi Óvónők színielőadása
15.00 Bojtorján együttes műsora
16.00 Ikrek műsora
Közreműködnek: Balázs ikrek Kunhegyes
Loment ikrek Tiszaroff
Barna ikrek Budapest
Túró ikrek Budapest
Rácz ikrek Budapest
Varga Miklós és ikrei Budapest
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Kísérőrendezvények:
Ruhák, játékok cseréje
Arc- és hennafestés
Lufihajtogatás
Aszfalt-rajzverseny
Legyél Te is csokimilliomos - kvízjáték
Bemutató foglalkozások
- Tiszafüredi Hobby Kellékbolt Origami bemutatója
- D.Kovács Julianna – bábkészítés
- Ulicsni Árpádné – csuhébábok készítése
- Kun Zsuzsa – terméskép ragasztás
Tervezett költsége: 613.700 Ft
C, Kézi Aratóverseny
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, akcióterületen
Tervezett program:
A népi kultúra értékeinek megőrzése és a hagyományok ápolása céljából rendezzük
meg a nem is olyan régmúltat idéző kézi aratóversenyt.
Az aratóversennyel egyidőben különböző vetélkedőket is szervezünk felnőttek és
gyerekek számára. Ezeknek a versenyeknek jellemzője, hogy valamilyen formában
kapcsolódnak az aratáshoz. Így kerül sor a gyerekek vízhordó-versenyére, vagy a
felnőttek számára az arató-ételek elkészítésének versenyére, valamint a játékos aratónapi kvízre.
Kézművesházi programot is szervezünk ezen a napon, s ennek keretében az
érdeklődők számára lehetőséget nyújtunk arra, hogy megismerkedhessenek a szövés,
kosárfonás, csuhézás, szalmafonás, agyagozás, gyöngyszövés, csipkeverés rejtelmeivel
szakavatott oktatók segítségével.
Az eredményhirdetés után nótaműsorral és amatőr csoportok bemutatóival
kedveskedünk a résztvevőknek és az érdeklődőknek.
A rendezvény programtervezete:
8.00 Megnyitó
8.15 Arató tábla megszentelése és megáldása
8.45 Versenyszabályok ismertetése
9.00 Kézi aratóverseny
12.00 Eredményhirdetés
13.00 Ebéd
14.00 Amatőr csoportok bemutató előadásai
15.30 Gulyás László mesemondó műsora - Kiskunfélegyháza
16.00 Deres már a határ – Cseh Imre nótaműsora
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Kísérőrendezvények:
Aratóételek főzőversenye
Kézművesház - Népi kismesterségek bemutató foglalkozásai
Az aratóverseny ideje alatt: - vízhordó verseny gyermekek számára
- aratónapi-kvíz felnőtteknek
- kun virtus – erősember vetélkedő felnőtteknek
Tervezett költsége: 211.500 Ft

D, Idősek Napja
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, akcióterületen
Október elseje az Idősek Világnapja. Élettel teli bölcsességüket, szeretetüket,
gondoskodásukat mindannyian érezzük, hiszen Ők neveltek és tanítottak bennünket,
fiatalabbakat. Ki érdemelne meg nagyobb tiszteletet, ha nem ők. Ennek szellemében
kedveskedünk a város szépkorú lakosainak egy színvonalas és változatos műsorral,
amiben a nótacsokortól a táncig mindenféle műfajból nyújtunk egy-egy csokrot
számukra.
A rendezvény programtervezete:
14.00 Megnyitó
14.15 Majorette-bemutató
14.45 Dalma Dance bemutató
15.00 Néptáncbemutató – közreműködik a Pátria Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény kunhegyesi tagozata
15.30 Szavalat – közreműködik: Angyal Balázsné
15.40 Színpadi játék – Közreműködik a Lázáradat csoport
16.00 Nótaműsor – R.Kárpáti Péter nótaműsora
17.00 Búzavirág Népdalkör és a Hajdina Citerazenekar műsora
Tervezett költsége: 158.750 Ft

E, Orgonaverseny
Megvalósítás helyszíne: Kunhegyes, Szabadság tér hrsz: 448
Tervezett program: 2010. év őszén a templom felújítása valamint az orgona
helyreállításának alkalmából tervezik a rendezvény megvalósítását.

Tervezett költsége: 750.000 Ft
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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5.5.2. Az önkormányzat által elvégzendő, kiegészítő tevékenységek
bemutatása
A funkcióbővítő integrált települési fejlesztések, beruházások kapcsán az
önkormányzat feladata, hogy megteremtse a beruházások hátteréül szolgáló
tulajdonjogi, infrastrukturális, stb. feltételeket.
1. Előkészítő tevékenységek:
Az önkormányzat a tervek szerint az alábbi előkészítő tevékenységeket hajtja
végre:
− A beruházáshoz szükséges tanulmányok, tervek elkészítése.
Az építési beruházások előkészítésének részeként el kell készíteni a
szükséges műszaki terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat, stb. Az
önkormányzat erre a feladatra 12,7 M Ft költségvetést irányzott elő az
Akcióterületi Terven belül.
-

Integrált városfejlesztési Stratégia elkészítése:
Az Önkormányzat megállapodás keretében külső vállalkozóval (HÍD az
Együttműködésért Nonprofit Kft) készítteti el az IVS-t az útmutató szerinti
tartalommal és szerkezetben

-

Végleges Akcióterületi terv készítése:
Az Önkormányzat megállapodás keretében külső vállalkozóval (HÍD az
Együttműködésért Nonprofit Kft) készítteti el a Végső ATT-t az útmutató
szerinti tartalommal és szerkezetben

2. Projekt megvalósítása során tervezett kiegészítő tevékenységek:
-

Közbeszerzés:
− építési, bővítési kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítása
− minden más közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok elvégzése

-

Projekt menedzsment:
A szervezet feladatai a megvalósítás folyamatában:
− a projekt megvalósulásának teljes körű adminisztratív feladatainak
lefolytatása (elszámolások, dokumentációk elkészítése, beszerzése,
felügyelete)
− projekt végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok ellátása
− projekt költségek kontrollja
− kockázatkezelések
− változások menedzselése
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− projekt szerződéskötésének előkészítése, lebonyolítása
− projekt időütemezés menedzselése
− kapcsolattartás
a
támogató
szervezettel,
megvalósítókkal,
Közreműködő Szervezettel
− projekt menedzseléséhez kapcsolódó találkozók, workshop-ok
szervezése
− projekt lezárása, értékelése
− kapcsolattartás a szállítókkal és a Közreműködő Szervezettel
− a projekt belső monitoringjának megszervezése
− tájékoztatási feladatok biztosítása
-

Műszaki ellenőr fő tevékenységei:
− a beruházás megvalósításával összefüggő előkészítői feladatok
ellátása, a megvalósításhoz szükséges valamennyi szakhatósági
engedély beszerzése, lebonyolítása
− valamennyi kivitelezési szakterületre kiterjedő műszaki ellenőrzés
− a megvalósítást követő szavatossági- jótállási időszakban a hibák
feltárásával és kijavításával összefüggő feladatok ellátása
− a megvalósítással és a beruházás elszámolásával összefüggő
adminisztrációs és dokumentációs feladatok elvégzése
A műszaki ellenőrrel kapcsolatos további követelmények:
− felsőfokú szakirányú végzettség
− műszaki ellenőri szakvizsga
− Mérnöki és Építész Kamarai regisztráció
− MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszernek való
megfelelés

-

Könyvvizsgálat:
− a megvalósítás során teljes könyvvizsgálat biztosítása
− minden más a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladat ellátása

-

Marketing, tájékoztatás:
− A beruházás megvalósítása, és a megvalósítást követő szakasz
marketing feladatainak maradéktalan ellátása
− sajtóközlemény projekt indításakor
− sajtóesemények biztosítása (ünnepélyek esetében beruházás
indításakor és zárásakor)
− sajtó nyilvános események szervezése, sajtóközlemény kiküldése
− sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line
médiában
− sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
− a beruházás helyszínén „B” típusú hirdetőtábla kihelyezése,
elkészítése
− fotódokumentáció készítése
− kedvezményezett honlapján folyamatos megjelenése a beruházásnak
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− a beruházás megvalósítását követően a beruházás helyszínén „D”
típusú emlékeztető tábla kihelyezése
− nyitó és záró rendezvény biztosítása
− pályázati kiírás tájékoztatási követelményeinek maradéktalan
végrehajtása: lakosság folyamatos tájékoztatásának biztosítása –
honlapon történő folyamatos megjelenés, tájékoztatás
-

5.6.

tervellenőrzés:
− kiviteli tervdokumentéció ellenőrzése a 290/2007. (X.31.) Korm.
Rendelet alapján
Pályázatban benyújtandó információk

Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Funkcióbővítő integrált
települési fejlesztések című egyfordulós pályázati kiírás szakmai kritériumai és
benyújtandó dokumentumai:
Szakmai kritériumai:
a) projekt céljainak, illeszkedésének értékelése:
- helyzetértékelés alapossága,
- célcsoportok meghatározása a helyzetértékelése és célokon alapszik-e
- fejlesztések hozzájárulnak-e a kitűzött célok eléréséhez
- tervezett beavatkozások a problémák szempontjából mennyire
relevánsak
- indikátorok összhangja a fejlesztések tárgyával
- projekt komplexitásának vizsgálata
- területi kohézió biztosítása
- fejlesztések hozzájárulása város rehabilitációhoz
- ESZA típusú beavatkozások indokoltsága, kidolgozottsága
- Természeti –és épített környezet megóvása
b) megvalósíthatóság, fenntarthatóság értékelése:
- megvalósítás ütemezésének realitása
- Kockázati tényezők kidolgozottsága
- menedzsment, szakértői háttér
- partnerek bevonása tervezésbe, megvalósításba
- működtetés, fenntarthatóság biztosítása (szakmai és pénzügyi)
- végrehajtás és üzemeltetés összhangja
c) pénzügyi-gazdasági értékelés:
- költségvetés megalapozottsága, indokoltsága, realitása
- projekt pénzügyi fenntarthatóságának,, megtérülésének biztosítása
d) horizontális célok értékelése:
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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-

környezeti fenntarthatóság
esélyegyenlőség biztosítása

Benyújtandó dokumentumok:

10. Táblázat: Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
Csatolandó dokumentum
megnevezése

Pályázat I. fordulójára csatolandó
dokumentum

Integrált Városfejlesztési stratégia
és mellékletei
Akcióterületi terv és mellékletei

Az útmutatóban meghatározott
tartalommal
Akcióterületi terv+ testületi
határozat elfogadásról
Projekt adatlap és mellékletei
2006. évi alakuló ülés jegyzőkönyv
kivonatának jegyző által hitelesített
másolata
Jegyző által hitelesített másolat

Projekt adatlap
Pályázó jogi státuszának igazolása

Önkormányzat legutolsó lezárt
pénzügyi évre vonatkozó
költségvetési beszámolója
Konzorciumi tagok legutolsó lezárt
üzleti évre vonatkozó beszámolója
Önkormányzat, konzorciumi tagok
aláírási címpéldánya
A beruházással érintett terület
rendezett tulajdoni viszonyának
bemutatása

Településrendezési szerződés
Településrendezési terv kivonat
Eszközbeszerzéshez,
szolgáltatáshoz, építéshez
kapcsolódó dokumentumok

A beállított költségeket
alátámasztó árajánlatok
Nyilatkozat sajátforrás
rendelkezésre állásáról
A támogatás ellenében felajánlott
biztosítékok dokumentumai
Kimutatás de minimis
támogatásról
Köztartozás mentesség igazolása
Településrendezési tervhez való
illeszkedés

Szerződéskötéshez
csatolandó
dokumentumok
--------

---

Jegyző által hitelesített másolat

---

Jegyző által hitelesített másolat,
konzorcium aláírásra
jogosultságának igazolása
- tulajdoni lap
- bérbeadó hozzájárulása, bérleti
szerződés
- adásvételre vonatkozó
szándéknyilatkozat, vagy szerződés
(nyilatkozatok eredetiben, a többi
dokumentum hitelesített másolat)
Amennyiben releváns hiteles
másolat
Jegyző által hitelesített másolat
- eszközbeszerzés tételes listája,
ajánlat
- szolgáltatás költségbecslése,
ajánlat, feladat-meghatározással
- építés tervezői költségvetés
- eszközbeszerzés, szolgáltatások

---

Nyilatkozat a pályázó aláírásra
jogosult képviselőjének aláírásával
Nyilatkozat a pályázó aláírásra
jogosult képviselőjének aláírásával
Nyilatkozat a pályázó aláírásra
jogosult képviselőjének aláírásával
Nyilatkozat a pályázó aláírásra
jogosult képviselőjének aláírásával
Területi főépítész támogató
nyilatkozata
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60 napnál nem régebbi
eredeti vagy közjegyző
által hitelesített másolat

-------

--Igazolások eredetiben
vagy közjegyző által
hitelesített másolata
A biztosítékokra
vonatkozó igazolások
--30 napnál nem régebbi
hatósági igazolások
---
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Csatolandó dokumentum
megnevezése
Polgármester nyilatkozata
rendezési terv módosításáról
A városfejlesztési társaság
alapítására vonatkozó
dokumentumok
Építési tervdokumentáció
Jogerős építési engedélyek,
nyilatkozatok mentességről
Környezeti hatástanulmány és
környezetvédelmi engedélyek
Lefolytatott feltételes
közbeszerzési eljárásról

Pályázat I. fordulójára csatolandó
dokumentum

Szerződéskötéshez
csatolandó
dokumentumok

Amennyiben releváns eredetiben

---

Amennyiben releváns (nyilatkozat a
bejegyzés elindításáról)

Alapító okirat, cégkivonat

Engedélyezési szintű
tervdokumentáció
Amennyiben releváns

---

Amennyiben releváns

Eredeti vagy hitelesített
másolat
---

---

Amennyiben releváns

(Forrás: saját szerkesztés)

5.7.

A tervezett programok illeszkedése a célcsoport igényeihez

A város, illetve a környező települések lakossága
A célcsoport összetétele: helyben élő lakosság, a helyben lévő kulturális
intézményeket, rendezvényeket, kikapcsolódási lehetőségeket időszakosan igénybe
vevő városlakó. A város lakosságának kikapcsolódási lehetőségeit bővítik,
identitásukat erősítik a közterületek rekonstrukciós projektjei. Ezek a Kossuth utca
utca járda rekonstrukciója, az Akcióterületen található templomok, mint műemlékek
felújítása, illetve zöldfelületek, terek (passage hrsz: 435) rendezése. Ezek
hozzájárulnak a helyi közösségi identitás erősítéséhez, a város élhetőségének
javításához.
A lakosság érdekét szolgálják a projekt részeként megvalósuló közlekedésfejlesztési
beruházások is, mivel a biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, az
alacsonyabb környezeti terhelés pozitívan hat az itt élők életminőségére.
A célcsoport bevonására a Kedvezményezett az Nyilvánossági útmutató
meghatározásai szerint nyújt lehetőséget, melynek keretében több lakossági fórum
megtartására is sor került. Az első fórumokat már az AT tervezésének időszakában
megtartotta az Önkormányzat, melyen lehetőség nyílott az Akcióterületen élők aktív
bevonására a tervezésbe, véleményük meghallgatására.
A városközpontban működő közintézmények, vállalkozások és gazdasági szervezetek
(bankok, üzletek, szolgáltató szervezetek) alkalmazottai és ügyfélkörük
A célcsoport az Akcióterületen működő vállalkozások vezetőiből, a befektetőkből; a
vállalkozások alkalmazottaiból; illetve azok ügyfélköréből tevődik össze. A célcsoport
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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lehatárolásának alapját az érintetteknek az Akcióterületen folytatott tevékenysége
jelentette. A városban lakók így ügyfélként, gazdasági szereplőként az Akcióterületi
fejlesztés más előnyeiből részesülnek, mint városlakóként. Ezen a célcsoporton belül
találhatóak az Akcióterületen elhelyezkedő közintézménye alkalmazottai, illetve ezen
intézmények ügyfelei is.
Az Akcióterületen működő vállalkozások számára elsősorban a piac bővítési projektje,
illetve annak környezetében megvalósuló beruházások jelentenek fontos fejlesztést.
A Művelődési Ház melletti parkoló kialakítása jelentősen enyhíti a belvárosban
dolgozók (közöttük az itt elhelyezkedő cégek, hivatalok munkatársai) parkolási
lehetőségeit. Szintén kedvezményezettjei a vállalkozások a közlekedésfejlesztési
beruházásoknak, melyek az ügyfelek, illetve az alkalmazottak számára is
megkönnyítik a gyors célhoz érést.
Az Akcióterületen működő vállalkozások bevonását az Önkormányzat részben külön
kérdőíves megkereséssel, részben a megrendezett fórumokon keresztül biztosítja. A
vállalkozások részvétele az Akcióterületi Terv elkészítésének is része, ezért
véleményüket az Önkormányzat már a tervezés időszakában beépíti a
tervdokumentumokba.
A városközpontba látogató hazai és külföldi turisták
A turisták számára elsősorban a kikapcsolódást, illetve a művelődést elősegítő
intézmények jelentenek célpontot, így számukra az Akcióterületen elhelyezkedő
műemlékek, valamint a kikapcsolódást segítő közterületek rekonstrukciója, megújítása
jelent előnyt. A turisták érdekeltek abban is, hogy a vonzó belvárosi környezetben
minél nagyobb számú vendéglátó egység települjön meg, színesítve ezzel a
kikapcsolódási lehetőségek skáláját. A gépjárművekkel érkezők számára a
közlekedésfejlesztési projektek, illetve a mélygarázs építése is hasznosak.
Az egyházközösségek tagjai
A református és katolikus vallás követői a beruházást követően megújult környezetben
gyakorolhatják vallásos tevékenységüket, de a műemléki templom épületek külső
megújítása nem elhanyagolható turisztikai szempontokat is szolgál.
A városban élő, fogyatékkal élő lakosok
A fogyatékkal élők igényeit elsősorban a z újonnan kialakítandó piac épületének
akadálymentes kivitelezése következtében a nyújtott szolgáltatásokhoz ők is
nehézségek nélkül hozzáférhetnek. Az akadálymentesítés fizikai jellegű, azaz a
megközelíthetőségen túl az adattartalomhoz való hozzáférést is könnyebbé teszi az
önkormányzat. A közterület rendezési projektek megvalósítása során szintén fontos
szempont az akadálymentes közlekedés biztosítása, a kiépítendő közlekedési
csomópontok a fogyatékkal élők szempontjait is figyelembe véve (szintbeli
különbségek kiegyenlítése) kerülnek kiépítésre.
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5.8.

A tervezett fejlesztések várható hatásai

5.8.1. Társadalmi-gazdasági hatások, fenntarthatóság

A projekt által generált társadalmi-gazdasági hatások megfelelnek a támogató által
elvártaknak. A projekt megvalósításával az önkormányzat elsősorban az alábbi hosszú
távú gazdasági-társadalmi célokat tűzte ki maga elé:
Az Akcióterület gazdasági életének élénkítése
A projekt jelentős gazdaságfejlesztést célzó beruházásokat valósít meg, ezek között
első helyen említendő a Piactér fejlesztése. A Piac elsősorban kis- és
középvállalkozások számára biztosít korszerű, jól megközelíthető környezetet az
értékesítéshez. A fejlesztéssel a Piac és környezete, mint a város gazdasági központja
modernizálására törekszik, erre szolgálnak a környékbeli közlekedési fejlesztések,
járdák, kerékpárút - . A fejlesztéssel az önkormányzat a gazdasági élet fellendülésére
számít, ami az itt működő vállalkozások számának növekedéséhez, a vállalkozók
bevétele emelkedéséhez, azaz közvetve az iparűzési adó növekedéséhez vezet.
A városközpont a gazdasági tevékenység mellett a kikapcsolódás, a szabadidő
eltöltésének színtere is, ennek élénkülése ugyanakkor szintén visszahat a gazdasági
élet fejlődésére is. Emiatt az Akcióterület városrehabilitációs projektjeinek
kialakításakor az önkormányzat arra törekedett, hogy ezek a fejlesztések területileg
koncentráltan valósuljanak meg és olyan közösségi terek jöjjenek létre, amelyek a
kereskedelmi és vendéglátó-ipari vállalkozások megtelepedéséhez, jövedelmük
emelkedéséhez vezetnek. A fejlesztések közül kiemelendő a város központjának a
fejlesztése, közlekedési felületek, területek megújítása (szökőkút építése, kialakítása).
A fejlesztések nyomán a tervek szerint a frekventált területeken új vállalkozások
telepednek meg, a meglévők eredményessége emelkedik, ezáltal az innen befolyó
helyi adók mértéke is nő.
Közvetetten a gazdasági élet élénkítése az egyik célja az Akcióterület több pontján
végrehajtandó közlekedési fejlesztéseknek is. A városközpont közlekedését
megkönnyítő beruházások a gazdasági célpontok megközelíthetőségét javítják, illetve
a közlekedéssel eltöltött időt rövidítik le. Ezek az előnyök növelik a városközpont,
mint befektetési célpont vonzerejét, ami új vállalkozások megtelepedéséhez vezethet.
A város gazdaságfejlesztési beruházásai nemcsak az Akcióterület, hanem a város teljes
lakosságát előnyösen érintik, mivel az itt megújítandó kereskedelmi központ (Piac-tér)
valamennyi városi lakos számára bevásárlási célpontot jelentenek. Kisebb mértékben a
város közvetlen vonzáskörzetében élők is élvezhetik ennek a fejlesztésnek az előnyeit.
Külön ki kell emelni, hogy a szóban forgó fejlesztések (különösen a Piac-tér) a város
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körül működő (főleg élelmiszeripari) vállalkozások számára is megjelenési lehetőséget
nyújtanak, így a projekt a város környéki vállalkozásokat is előnyösen érinti.
Az Akcióterület élhetővé tétele, az itt zajló társadalmi, közösségi élet fellendítése
A fejlesztés központi célkitűzése a város közösségi funkcióinak erősítése, ezen
keresztül a városi identitástudat, illetve a városközpont, mint szabadidő eltöltésére,
pihenésre is alkalmas városrész megteremtése. A projektek társadalmi szempontból két
irányban fejtenek ki hatást. A fejlesztések egy része a szabadidő egyéni eltöltését
szolgálja (ilyenek elsősorban a közterek rehabilitációja, zöldfelületi fejlesztések), ezek
elsősorban az Akcióterületen, illetve közvetlen környezetében élők érdekeit szolgálják.
E célból számos közterület-rendezési projekt, illetve zöldfelületet növelő beruházás
(passage kiakítás, szökőkút építés) valósul meg, illetve a város közösségi életének
ütőerét jelentő Kossuth utca környezete is jelentősen megújul. Ide kapcsolódik a
kerékpárút-hálózat fejlesztése is, amely ugyanakkor nemcsak a helyszínen élők, hanem
szélesebb kör közlekedését, kikapcsolódását is segíti. Az egyes projekt-elemek
(közlekedés-építés, közterület rekonstrukciós projektek, kapcsolódó soft projektek
lebonyolítása) úgy lettek meghatározva, hogy azok egymást erősítő hatása
kihasználható legyen. A szabadidő egyéni eltöltésén túlmenően ugyanakkor a passage
kialakítása alkalmas nagyobb közösségi események, rendezvények lebonyolítására is.
A közösségteremtő funkció erősítése érdekében az önkormányzat külön projekt-alapon
keresztül támogatja a helyi kötődést erősítő akciók megvalósítását (Aratóverseny, ikernap, idősek napja), mellyel elősegíthető a lakók minél teljesebb körű bekapcsolása a
város életébe. Ezen projektek hatása továbbgyűrűzik az Akcióterület lakosságán, az
egész város, kisebb mértékben a város vonzáskörzetének lakosságára is hatást
gyakorolnak.
A projektek eredménye összességében a lakosság életminőségének fejlődése, illetve az
identitástudat erősödése lesznek. A projektek eredményessége közösségi hatás
szempontjából a városlakók elégedettségének felmérésével, és a közösségi
rendezvények számának növekedésével mérhető.
A fenti fő célkitűzéseken túlmenően a projekt hozzájárul a fenntartható
munkahelyek kialakításához, a lakosság jövedelmének növeléséhez, illetve a
társadalmi kohézió erősítéséhez.
A projekttel a felújított Piac-téren jönnek létre új munkahelyek. Az említett
létesítmény üzemeltetéséhez, karbantartásához elsősorban szakképzetlen, vagy
középfokú képzettséggel bíró munkaerőre van szükség. Mivel a projekt
gazdaságélénkítő hatású, ezért közvetetten számos munkahely megőrzéséhez, illetve
(új vállalkozások megtelepedése esetén) megteremtéséhez járul hozzá. A projekt
foglalkoztatásra gyakorolt hatásának eredményességét a létrejött közvetlen
munkahelyek száma méri.
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A társadalmi kohézió erősítéséhez a projekt elsősorban a közösségi eseményeknek
helyet biztosító terek rekonstrukciójával járul hozzá, mivel ez kisebbségi csoportok
számára is lehetőséget teremt arra, hogy rendezvényeikkel felhívják a figyelmet
szokásaikra, kultúrájukra. Különös fontossága van ebben a tekintetben a kapcsolódó
soft projektnek, az önkormányzatnak itt lehetősége van a civil szervezetek által
szervezett rendezvények támogatására is. A társadalmi kohézió szempontjából fontos
továbbá a piac épületének akadálymentesítése, mivel ezek a fejlesztések segítik a
fogyatékkal élőket hivatalos teendőik intézésében, ezáltal a közösségbe való
beilleszkedésben.
A projekt a lakosság jövedelmének növelésére közvetett hatással bír. Az újonnan
teremtett munkahelyeken foglalkoztatottak esetében a hatás közvetlenül is mérhető, az
Akcióterület lakossága esetében ugyanakkor a gazdaság élénkülésének hatására,
hosszú távon lesz érzékelhető a jövedelmek emelkedése.
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A fenntarthatóság kötelező indikátorai
Típus (output/
eredmény)
Mutató neve

Minimálisan
elvárt célérték

Mérték-egység
eredmény
teljes vízfelhasználás

Fajlagos vízfelhasználás
mértéke

termelés v.
szolgáltatás egysége
teljes
energiafelhasználás

Fajlagos
energiafelhasználás
mértéke

A kistérségben élők
foglalkoztatottságának
mértéke
A fenntarthatósággal
kapcsolatos
tudásmegosztáson részt
vett munkavállalók
száma

Mutató forrása

2016
Önkormányzati
adatszolgáltatás

m3
m3
változó
eredmény

40966

2016

eredmény

696

2016

eredmény

1700

2016

eredmény

1700

2016

eredmény

70,254

2016

kWh

Önkormányzati
adatszolgáltatás

kWh
termelés v.
szolgáltatás egysége

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának
mértéke (CO2e)
Ártalmatlanításra kerülő
hulladék arányának
mértéke

377

Célértéke
elérésének
időpontja

ártalmatlanításra
kerülő hulladék
összes hulladék
mennyisége
kistérségben élő
foglalkoztatottak
száma
a foglalkoztatottak
száma
tudásmegosztásban
résztvevők száma

változó
t/év
t
t
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Önkormányzati
adatszolgáltatás
Önkormányzati
adatszolgáltatás

Önkormányzati
adatszolgáltatás

fő
eredmény

2016

fő

74,254
1

output

2011

fő/év
output

össz munkavállalói
létszám

Önkormányzati
adatszolgáltatás

Önkormányzati
adatszolgáltatás
Önkormányzati
adatszolgáltatás

2011

fő/év

74,254
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Jobb összesített
energetikai jellemzőkkel
rendelkező épületek
száma

output

2011
Önkormányzati
adatszolgáltatás

db
output

Akadálymentesített
épületek száma
Fenntarthatósági vállalások

2

2011

db

1

I. Környezettudatos menedzsment és
tervezés (választott szempont)

2

Önkormányzati
adatszolgáltatás

2

3

4

5

6

Fenntarthatósági szempontok

Mértékegység

Pályázat
benyújtásakor
érvényes érték

Projekt
befejezésekor
tervezett érték

Projektfenntartás
végén tervezett
érték

1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint
működik

I/N

N

N

N

3. Nyilvánosság számára aktuális környezeti
információkhoz való hozzáférés rendszeres
és a kötelező mértéken felüli biztosítása

db/év

0

0

0

10. BAT technológiát önkéntesen alkalmaz
(BAT technológiák száma)

db

0

0
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11. Környezeti szempontokat alkalmaz az
eszközök, termékek, alapanyagok,
szolgáltatások beszerzésénél

I/N

N

N

I/N

I

I

I/N

I

I

a létrejövő
zöldfelület
nagysága

m2

0

158,13

az előírt minimális
zöldfelület
nagysága

m2

258,87

417

24. Helyszínválasztáskor környezetbarát
közlekedési (elérhetőségi) szempontok
érvényesítése

I/N

I

I

27. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel
(energiatanusítvánnyal) rendelkező
épületek száma

db

0

2

2

kWh

0

0

0

16. Partnerség építés a projekttervezés és
végrehajtás során
19. A fejlesztés hozzájárul a tájképi/
településképi/ természeti/ kulturális
/építészeti érték vagy értékek
megőrzéséhez

II. Fenntartható
fejlődést szolgáló
(választott)
részszempont

21. A projekt során
többlet zöldfelület
fejlesztés valósul meg
az előírt minimális
zöldfelületi arányhoz
képest

31. Megújuló energia
arányának növelése
a teljes
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energiafelhasználáson
teljes
belül
energiafelhasználás

kWh

37. Gépkocsi használat csökkentése

db

38. Élő utcák fejlesztése belterületen,
külterületen a közutak/vasutak mentén az
előhelyek védelmét és a
környezetszennyezés mérséklésének
megfelelő erdősávok és cserjék telepítése
(ha nem kötelező)

km

40. A létrejövő létesítmény környezetében a
forgalomnövekedést okozó útvonalakon
terheléscsillapító intézkedések történnek

I/N

40966

40966

40966

0

0

0

0

0

N

N

43. Összes keletkezett hulladék
mennyiségének csökkentése

t

1700

1700

44. Veszélyes hulladék
arányának
veszélyes hulladék
csökkentése a
mennyisége

t

0,25

0,25
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keletkezett összes
hulladék
mennyiségének
arányában
összes hulladék
mennyisége

60. Partnerei vagy társadalmi környezete
számára szervezett környezettudatos vagy
fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos
akciók, események száma
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5.8.2. Esélyegyenlőségi hatás

A projekt esélyegyenlőségi hatása egyértelműen pozitív. Megvalósítását követően
jelentősen javulnak a fogyatékkal élők közlekedési lehetőségei. Az új beruházások
megvalósításánál alapvető követelmény az akadálymentesség, így a közlekedési
csomópontokban a gyalogátkelőhelyeken szintkülönbség-kiegyenlítő megoldások
alkalmazására kerül sor.
A projekt előnyösen érinti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását. A
megvalósuló építkezések jelentős munkaerőt kötnek le, így nagy számban jutnak
munkához szakképzetlen munkások, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek állandó
munkahellyel. Az építkezések munkalehetőséget biztosítanak a környékbeli roma
népesség számára is.
A megújításra kerülő Piac egyértelműen pozitív hatással van a környékbeli
vállalkozásokra, gazdasági társaságokra, mivel kulturált, jól felszerelt környezetet
teremt termékeik értékesítéséhez. Mivel a Piacon döntően mikro- és kisvállalkozások
kapnak helyet, ezzel a projekt egyértelműen hozzájárul versenyképességük
növeléséhez. Külön kiemelendő, hogy a környékbeli kistelepüléseken működő,
élelmiszertermeléssel és kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások értékesítési
lehetőségei is javulnak a beruházással.
A projekt a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését a közösségi
terek megteremtésén keresztül is segíti. A városban, illetve környékén élő vallási,
etnikai kisebbségek a megújuló tereken nagyobb figyelem mellett szervezhetnek
kulturális eseményeket, rendezvényeket, mely társadalmi beilleszkedésükre is előnyös
hatással lehet.
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Horizontális szempontok
Esélyegyenlőség érvényesítése
Kötelező adatszolgáltatás-Esélyegyenlőségi indikátorok
Adatközlés alanya:
Indikátor neve
Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)
Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)
A projekt által érintettek száma (fő)
Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)
Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)
Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)

Esélyegyenlőségi vállalások
Esélyegyenlőségi intézkedések

Kunhegyes Város Önkormányzata
Projekt
Projekt fenntartás
Benyújtáskor
befejezéskor
végén
74,254
74,254
74,254
55,75
55,75
55,75
1142
1142
1142
584
584
584
40
40
40
4
4
4

A projekt
benyújtásakor
érvényes érték

6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt
tervezésébe (I/N) bevont célcsoport(ok):……...
10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)

A projekt
befejezésekor
tervezett érték

A projekt
fenntartás végén
tervezett érték

N
N

I
N

I
N

8

8

8

0

0

0

N

N

N

14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő)
30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van
(I/N)
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32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a
létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a
gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit) (I/N)

34. A projekt végrehajtása során megszülető szabályozás, termék és/vagy
szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az
esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N); érintett
célcsoport(ok):……...
43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a
fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel
egyeztetett módon segíti (I/N) érintett célcsoport(ok):……...
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

92

I

I

I

I

I

I

N

N

N

I

I

I

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

5.8.3. Környezeti hatások

A projekt környezeti hatásai egyértelműen pozitívak. A pozitív környezeti hatások
elsősorban két területen jelentkeznek: a forgalmi terhelés mérséklődése és a városi
zöldfelületek növekedése területén. Nő a forgalomcsillapított övezetek száma, ami az
Akcióterületen élők életminőségét javítja.
A projekt megvalósulása következtében nő a zöldfelületek, rendezett területek aránya
az Akcióterületen, ami környezeti szempontból egyértelműen pozitívnak tekinthető. A
zöldfelületek segítik a levegő szén-dioxid tartalmának megkötését, illetve javítják a
lakosok életminőségét.
A projekt keretében megvalósuló egyéb fejlesztések (Művelődési Ház homlokzat
felújítása csökkenti a fűtésre használt energia mennyiségét) kisebb mértékben szintén a
környezeti terhelés csökkenése irányába hatnak.
A beruházás megvalósítása során a projekt közvetlen környezetében számolni kell a
környezeti terhelés, elsősorban a légszennyezés ideiglenes növekedésével, az építkezés
hatásaként. Ennek minimalizálása érdekében a kivitelezők kiválasztási eljárása során
előírásra kerül, hogy a környezetet védő intézkedéseket (környezetbarát eszközök
alkalmazása, védőfal, munkálatok idejének környezetet kímélő megválasztása) a
beruházás során hajtsák végre.
A beruházás következtében a környezetet negatívan befolyásoló tevékenységgel
(termelő tevékenység, növekvő káros anyag kibocsátás) nem kell számolni. Hosszú
távon, mivel a projekt megvalósulását követően a forgalmi körülmények jelentősen
javulnak, ez a közúti forgalom növekedését eredményezheti, ennek hatása azonban
elenyésző. A növekvő gazdasági aktivitás (elsősorban a Piac környékén, ahol
kereskedelmi vállalkozások települnek meg) szintén a forgalom növekedését
eredményezheti.
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6.

Megvalósítás intézményi kerete
6.1.

A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere

Nádudvar Város szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános irányvonalainak
meghatározása a Közgyűlés feladata. Ezen belül az Építési és Városfejlesztési
Bizottságot elsősorban véleményezési, kezdeményezési, javaslattételi és közreműködő
jogosítványokkal ruházták fel:
1./ Vizsgálja a város gazdasági adottságait.
2./ Kidolgozza az önkormányzat rövid- és hosszú távú gazdasági programját,
ennek során:- javaslatot tesz a feladatok megvalósításának sorrendjére,
ütemére, - alternatívákat fogalmaz meg.
A program kidolgozásakor figyelembe veszi:
- az ország és az önkormányzat teherbíró képességét,
- az önkormányzat gazdasági hátterét.
3./ A Pénzügyi Bizottsággal közösen kidolgozza a helyi adók rendszerét és
vizsgálja azok gazdasági hatásait.
4./ Kidolgozza a város vállalkozási irányvonalát.
5./ El_mozdítja a helyes gazdasági mikrostruktúra kialakítását.
6./ Biztosítja az önkormányzat és a vállalkozók szoros együttműködését, társulási
készségét.
7./ Javaslatokat dolgoz ki arra, hogy az önkormányzat a tulajdonát képező
javakkal vállalkozásokban vegyen részt.
8./ Felülvizsgálja – elsősorban az önkormányzati szektorhoz tartozó területeken –
a gazdaságtalanul üzemelő egységek tevékenységét, s javaslatot tesz
átszervezésükre, vagy megszüntetésükre.
9/ Kezdeményezi a város közműveinek fejlesztését, az önkormányzati tulajdonba
került közművek megfelelő üzemeltetésére javaslatot tesz.
10/ Figyelemmel kíséri, elemzi és ellenőrzi különösen:
- az áruellátást
- a lakásépítést, lakásgazdálkodást
- az épít_ipart, a közlekedést
- az ipari, kereskedelmi, élelmiszergazdasági, munkaügyi és kommunális
ellátást
- a lakossági szolgáltatást.
A fentiekhez kötődő programok előkészítésében és végrehajtásában részt
vesz.
11/ Előzetesen véleményezi a településrendezés körében:
a./ a településfejlesztési koncepciót
b./ a településszerkezeti tervet
c./ a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet.
12/ Vizsgálja a városüzemeltetés és a közterület-felügyelet hatékonyságát,
szükség szerint kezdeményezi a közterületekről szóló helyi rendelet
módosítását, illetőleg új rendelet alkotását.
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13/ Előzetesen véleményezi a más bizottság hatáskörébe nem tartozó, egyéb
önkormányzati intézmények alapítására, megszüntetésére irányuló döntéstervezeteket.
14/ Figyelemmel kíséri, illetve ellenőrzi a környezet- és természetvédelem
kérdéseit, egyetértési jogot gyakorol az e tárgykörben készülő képviselő
testületi előterjesztések szempontjából.
15/ Javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat tulajdonában álló műemlékek
védelméről, fenntartásáról és méltó hasznosításáról, egyetértési jogot
gyakorol az e tárgykörben készülő képviselő testületi előterjesztések
szempontjából.
16/ Együttműködik az önkormányzat területén lévő műemléki értékek (műemlék,
műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet) védelmében az erre
szakosodott társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal, egyetértési jogot
gyakorol az e tárgykörben készülő képviselő testületi előterjesztések
szempontjából.
17/ Összefogja és koordinálja a város múltjának és hagyományainak feltárására
irányuló társadalmi tevékenységeket, egyetértési jogot gyakorol az e
tárgykörben készülő képviselő testületi előterjesztések szempontjából.
18/ Indítványt tesz az önkormányzat területén található és műemléki oltalmat
érdemlő értékek védetté nyilvánításának, illetőleg a védettség
megszüntetésének kezdeményezésére, továbbá előzetesen véleményezi az
erre irányuló szakhatósági javaslatokat, egyetértési jogot gyakorol az e
tárgykörben készülő képviselő testületi előterjesztések szempontjából.
19/ Megoldást keres a város területén lévő és műemléki védettség alatt nem álló,
de a település sajátos jellegének megőrzésében helyi jelentőséggel bíró
építészeti és településszerkezeti értékek megóvásáról történő önkormányzati
gondoskodás megvalósítására, egyetértési jogot gyakorol az e tárgykörben
készülő képviselő testületi előterjesztések szempontjából.
20/ Figyelemmel kíséri az idegenforgalom helyi alakulását, kezdeményezést tesz
a turisztikai célpontok, látnivalók, a falusi turizmus fejlesztésében az
önkormányzat szerepvállalásának mértékére és eszközeire.
21/ Kifejti javaslatát, véleményét a költségvetés és egyéb önkormányzati döntés
elfogadása előtt az idegenforgalmat, környezetvédelmet érintő kérdésekben.
22/ Javaslatot dolgoz ki idegenforgalmi koncepció készítésére, vizsgálja a
településrendezésre vonatkozólag.
23/ Javaslatot tesz marketing terv készítésére, a település menedzselésére.
24/ Előzetesen véleményezi az idegenforgalmi, környezetvédelmi pályázatok
anyagát.
25/ Elkészíti az önkormányzat munkáját külföldi kapcsolatok építésénél, szakmai
szervezetekkel való együttműködésében mind megyei, regionális, országos
szinten.
26/ Előzetesen véleményezi a városról kikerül_ nemzetközi, országos kiadványok
anyagát
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Emellett a többi bizottság is rendelkezik a városfejlesztéssel 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, de ezen általános hatáskörök mellett a bizottságok többsége
speciális feladatokat is ellát a városfejlesztéshez kapcsolódóan, amelyek jelentősége az
Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása és megvalósítása szempontjából is
kiemelkedő.
A Városfejlesztés napi kérdéseivel, feladatinak ellátásával ezen kívül a Kunhegyes
Város Polgármesteri Hivatal foglalkozik. A városfejlesztésben a következők vesznek
részt, melyek helyét a szervezet felépítésében a ….melléklet mutatja:
- jegyző
- térség-és településfejlesztési referens
- törzskar (pályázati csoport)
Törzskar bemutatása:
A Polgármesteri Hivatal apparátusán belüli belső szervezeti egység, mellérendeltségi
viszonyban a többi szervezeti egységgel. A csoport létszáma: az év folyamán
változó, általában: 5 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő, 1 fő középfokú
végzettségű főmunkatárs végzi a feladatokat
A csoport kiemelt feladatai:
-

a köztisztviselői teljesítménykövetelményekben meghatározott feladatok
elvégzése
- pályázatok elő-, és elkészítése, nyomon követése
- a polgármester és a jegyző által meghatározott egyéb feladatok
Az elkészítendő pályázatok jelentős része önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó
beruházások, felújítások, és rendezvények, stb. költségeinek csökkentését segítette.
Térség, - és településfejlesztési referens feladatai:
-

Az Önkormányzat által megvalósítandó feladatok költségeinek csökkentése
érdekében figyeli a pályázati kiírásokat, naprakész információkkal rendelkezik
a pályázati kiírások körében a kiírók és a témakörök tekintetében.

-

Folyamatos és naprakész információkkal szolgál az általa kezelt pályázatokkal
kapcsolatban.

-

Együttműködik a vagyongazdálkodási csoporttal: a pályázatokkal kapcsolatos
szerződések nyilvántartásában, kezelésében; a pénzügyi csoporttal: a
bonyolítással kapcsolatos számlák kezelésében

-

Részt vesz a települési,- és kistérségi fejlesztési koncepciók, tanulmánytervek
és stratégiai programok készítésében, kapcsolatot tart a témában kijelölt
szakértőkkel.
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-

Részt vesz az Esélyegyenlőségi Terv kidolgozásában és az abban foglalt célok
megvalósításában.

-

Segít az önkormányzati intézmények és civilszervezetek környezetvédelmi
témájú pályázatainak elkészítésében, bonyolításában.

-

Részt vesz a település nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.

6.2.

Városüzemeltetés jelenlegi rendszere

Az önkormányzat által végzett városüzemeltetési feladatokat jelenleg több intézmény,
szervezet látja el más településfejlesztési feladatokkal együtt. Ezeket a feladatokat,
illetve a feladatok rendszerét az alábbi ábra mutatja be.

31. ábra: Működtetés hierarchiája
Kunhegyes Város
Önkormányzat

Kunhegyes Városi
Könyvtár és
Közművelődési
Intézmény

„KUNHEGYES
VÁROSÉRT”
Közalapítvány

Művelődési Ház Üzemeltetője a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény, mely 6 település területén látja el feladatát (Kunhegyes, Nagyiván,
Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaigar).
Művelődési ház üzemeltetésében feladata:
-

az iskolarendszeren kívüli, önképző, öntevékeny, szakképző
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felsőoktatási
lehetőségek segítése, szervezése

-

a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének
segítése

-

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása

-

az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kissebségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megismerés, a befogadás elősegítése az
ünnepek kultúrájának gondozása
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-

az ismeretszerző az amatőr
tevékenységének támogatása

alkotó,

művelődő

közösségek

-

a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
érdekérvényesítésének segítése

-

a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése

-

a szabadidő kulturális célú elköltésének és feltételeinek biztosítása

-

helytörténeti, kulturális javak gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése
valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása

-

Könyvkiadás, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, egyéb kiadói
tevékenység

-

Piac és közvélemény-kutatás

-

Sport, szabadidős képzés, kulturális képzés és máshová nem sorolható
képzések megvalósítása

közösségi

életének,

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény felügyeleti szerve:
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény irányító szerve:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az Önkormányzat létesítményeinek üzemeltetésében részt vesz a „KUNHEGYES
VÁROSÉRT” Közalapítvány, melynek alapvető feladatai a következők:

A helyi önkormányzat minden olyan tevékenységéhez, jogszabályi kötelezettsége
teljesítéséhez támogatás, segítség nyújtása, amelyet az önkormányzat a
településfejlesztés érdekében, a helyi lakosok jobb közszolgáltatással való
ellátásában, annak fejlesztésében, a környezet állapotának megóvása, javítása
érdekében végez.
E célok teljesülése érdekében a közalapítvány az alábbi feladatokat látja el:
- támogatja, illetve ellátja az olyan önkormányzati beruházásokat, amelyek a
település csatornázásával, ivóvízellátásával, a hulladékgyűjtéssel, tárolással és
feldolgozással, a külszíni vízelvezetéssel, az energia-felhasználás
racionalizálásával függnek össze;
- segíti az önkormányzatok által szociálisan preferált, hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok problémáinak megoldását célzó önkormányzati feladatok
ellátását;
A közalapítvány Kh. tv. 26. §. szerinti közhasznú tevékenységei:
9. pont: környezetvédelem;
11. pont: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése;
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A közalapítvány olyan közfeladatokat lát el, melyekről a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a szerint az önkormányzatoknak kell
gondoskodniuk.
Városüzemeltetési feladatok:
• Városfenntartási és üzemeltetési feladatok, (közterületek, parkok, utak,
belvíz- és közterületi csatornák fenntartása),
• Önkormányzati ingatlanok fenntartása,
• Közszolgáltatások működtetése, közszolgáltatási feladatok ellátása -,
(szilárd hulladéklerakó telep üzemeltetése, piac, temető fenntartás)
6.3.

A városfejlesztés tervezett szervezeti rendszere - A
megvalósítás intézményi kerete

6.3.1. Konzorciumi és egyéb partnerek
Partnerek szerepe
A támogatási szerződéssel kapcsolatban a Konzorciumot vezető Önkormányzat tartja a
kapcsolatot a Közreműködő Szervezettel és biztosítja a tagok projekttel kapcsolatos
tájékoztatását, valamint a közvetítő szerepet a tagok és KSZ között.
A támogatásban részesülő partnerek saját feladataik elvégzéséért önállóan is felelősek.

11. Táblázat: Az Önkormányzat partnerei
Támogatásban
részesülő
partner neve

Feladata

 Részvétel a projekt
előkészítésében
 Kedvezményezettként
a műemlék külső
templom felújítása
2. Kunhegyesi
 Részvétel a projekt
Római
előkészítésében
Katolikus
 Kedvezményezettként
Egyházközösség
a műemlék templom
külső felújítása
1. Református
Egyházközség
Kunhegyes

A feladatra jutó
saját
hozzájárulás
összege
(Ft)

1.056.153 Ft

1.273.316 Ft

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az
ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet
irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő
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működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése
érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját.
A projekt lezárását követően a konzorciumi partnerek továbbra is együtt kívánnak
működni az elért eredmények fenntartása, a városfejlesztés céljainak elérése
érdekében.

Kapcsolattartás
A Konzorciumi tagok a projekt megvalósítás időszakára az egymás közötti
kapcsolattartás megkönnyítése érdekében kapcsolattartót jelölnek ki. Az egyes
szervezetek kapcsolattartói lesznek felelősek a projekttel kapcsolatos folyamatos
információáramlás biztosításáért. A tagok kapcsolattartói elsődlegesen írásban tartják a
kapcsolatot egymással. A szóbeli egyezetésekről is feljegyzést készítenek, amely
minden konzorciumi partner részére eljuttatásra kerül.
A konzorciumi tagok negyedévente legalább egy alkalommal személyesen is
egyeztetnek a projekttel kapcsolatosan. A találkozót az Önkormányzat által kijelölt
kapcsolattartó hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztető készül, amelyet a
konzorciumi partnerek is megkapnak, illetve szükség esetén a KSZ részére is
továbbításra kerül.
A projekttel kapcsolatosan harmadik fél – azaz nem konzorciumi partnerek – felé az
Önkormányzat által kijelölt kapcsolttartó képviseli a partnereket.

6.3.2. Projektmenedzsment szervezet
A projektmenedzsment team tagjainak kiválasztása során a projektgazda felelőssége,
hogy olyan szervezeti struktúrát alakítson ki, amellyel eleget tud tenni a Támogatási
Szerződésben és a releváns jogszabályokban foglaltaknak. A szervezet felállításakor a
projektgazda a következő alapelveket veszi figyelembe:
 hatékony működés,
 piaci szemléletű menedzsment;
 biztosított legyen a napi kapcsolattartás és szoros együttműködés lehetősége a
menedzsment team és az összes partner között;
 a városrehabilitációs projektek adminisztrációs terhei jelentősebbek a többi
hazai és európai uniós finanszírozású projekthez képest;
 iratmegőrzés, ellenőrzések (2020-ig meg kell őrizni az iratokat és az
ellenőrzések során, biztosítani kell a kompetens személyzet jelenlétét) –
dokumentumok tárolására vonatkozó feladatok, előírások teljesítése;
 a tapasztalatok maximális mértékű hasznosítása;
 átláthatóság, nyomon követhetőség, számon kérhetőség, összeférhetetlenség
kizárásának biztosítása;
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megfelelő pénzügyi, számviteli rendszer megléte;
magántőke mozgósításának lehetősége;
egyértelmű felelősségi és hatáskörök lehatárolása.

A funkcióbővítő fejlesztés fenti alapelveinek és fejlesztés orientált szemlélet
biztosítása érdekében Kunhegyesen a Polgármesteri Hivatalon belül egy külön erre a
projektre létrehozott projekt team alakul.

Szervezeti rend
Az előzőekben bemutatott szempontok alapján a Funkcióbővítő városközpont
fejlesztés Kunhegyesen projekt projektmenedzsment feladatait az Önkormányzata által
felállítandó ,,Menedzsment Egység” fogja ellátni. A felállítandó szervezet keretei
között a projektgazda megtartja folyamatba épített ellenőrzési és jóváhagyási
kötelezettségeit, ügyviteli feladatait azonban külső, menedzsment szervezetre, illetve
szakértőkre bízza.

12. Táblázat: Projekt megvalósításában részt vevők
A pályázó konzorciumvezető
szervezet neve
Feladatkör

Felelőségi
kör

Projektmegvalósításér
t felelős vezető
Műszaki terület
felelőse

Polgármester
jegyző
Szakirányú
végzettségű
köztisztviselő
Pénzügyi terület
Pénzügyi
felelőse
osztály
vezetője
Jogi terület felelőse
Önkormányz
at jogi
képviselője
Belső ellenőr,
Önkormányz
könyvvizsgálat
at
megbízottja
Közbeszerzés felelőse Külső
projekt-team
PR, a nyilvánosság
Külső
tájékoztatás
projekt-team
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Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
Fő feladatok

Munkaidő
szükséglet havonta
átlagosan

Lásd a következő
leírásban.
Lásd a következő
leírásban.

10 óra

Lásd a következő
leírásban.

8 óra

Lásd a következő
leírásban.

4 óra

Lásd a következő
leírásban.

10 óra

Lásd a következő
leírásban.
Lásd a következő
leírásban.

4 óra

4 óra
4 óra
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Az önkormányzaton belül az ellenőrzési és jóváhagyási feladatokat a Polgármesteri
Hivatalban jelenleg is alkalmazásban álló személyek fogják végezni, akik megfelelő
Európai Uniós projektmenedzsment gyakorlattal rendelkeznek:
A projektgazda, Kunhegyes Város Önkormányzata részéről a projekt menedzselését
a polgármester és a testület által kijelölt személy látja le. A projektmenedzser
rendelkezik azokkal a döntési jogosultságokkal, amely a projektgazda részéről
nélkülözhetetlen a zökkenőmentes, eredményes megvalósításhoz, vagy van
jogosultsága a döntéshozatali folyamat elindítására. A projekt menedzser
együttműködik a menedzsment szervezettel a Közreműködős Szervezettel való
kapcsolattartásban is.
A projekt menedzser munkáját segíti az Önkormányzati dolgozókból álló belső projekt
menedzsment team, amelynek tagjai több éves tapasztalattal rendelkeznek európai
uniós és más forrásokból megvalósuló fejlesztések menedzselésében, tervezésében,
előkészítésében.
A belső és külső projektmenedzsment team tagjai:
Közgazdász. Több éves banki és gazdasági szférában szerzett tapasztalattal
rendelkezzen. A pénzügyi elszámolásokban való jártasság mellett rendelkezzen projekt
menedzselési közbeszerzési tapasztalatokkal is.
Építészmérnökként részt vett több létesítmény tervezésében is Jelentős tapasztalattal
rendelkezik fejlesztési projektek műszaki előkészítésében, a megvalósítás
menedzselésében, szakmai felügyeletében.
Pályázati referens. A köz és magán szférában egyaránt szerzett munkatapasztalatokat.
A tervezési és program csoport tagjaként jelentős számú projekt előkészítésében,
valamint a város által elnyert, európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések
menedzselésében vett részt, amelyek közül több az akcióterületet is érinti.
A ,,Projekt Menedzsment Egység” külső szakértői (cégek vagy szakértők) a projekt
előkészítés valamint a megvalósítás szakaszában lesznek kiválasztva a vonatkozó
beszerzési szabályoknak megfelelően.
A projekt megvalósításban közreműködő további szervezetek megbízásának feltétele,
hogy megfelelő referenciákkal rendelkezzenek az EU-s támogatású projektek
megvalósításában. A Menedzsment Szervezet az önkormányzati menedzsment team
felügyeletével koordinálja a következő, beszerzési eljárások keretében kiválasztott,
külső szakértői tevékenységeket:
•
•
•
•
•
•
•
•

közbeszerzés
könyvvizsgálat
A tájékoztatási és nyilvánosság biztosítása
műszaki ellenőrzés
tervellenőri feladatok
építési tevékenységek megvalósítása
eszközbeszerzések
rendezvényszervezés
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Kunhegyes Város
Önkormányzata

KUNHEGYES FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSKÖZPONT FEJLESZTÉS –
PROJEKT SZERVEZET

Református
Egyházközség
Kunhegyes

Projektgazda konzorcium

Kunhegyesi Római
Katolikus
Egyházközség

Menedzsment Szervezet

Projekt vezető, felelős
projektmenedzser,
jogi felelős

Műszaki felelős

Projektvezető

Pénzügyi és
közbeszerzési felelős
Belső ellenőr

PR felelős
Műszaki ellenőr

Pénzügyi
munkatárs

Projektfelelős
ügyintéző

Asszisztens

Projektgazda menedzsment felügyelete
Projektmenedzsment

közbeszerzés

tervellenőr

építés

eszközbeszerzés

rendezvényszervezés

műszaki ellenőrzés

tájékoztatás és
nyilvánosság

könyvvizsgálat

Végrehajtásban közreműködők
Jelmagyarázat::

Szerződéses kapcsolat
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A külső szervezetek a közbeszerzési törvény szabályainak figyelembe vételével, a
szakmai alkalmasság alapján kerülnek kiválasztásra a projekt menedzsment team és a
Menedzsment Szervezet által.

Kapcsolattartás
A projekt megvalósításában közreműködő személyek és szervezetek a projekt
megvalósítás időszakára az egymás közötti kapcsolattartás megkönnyítése érdekében
kapcsolattartót, és egy helyettes kapcsolattartót jelölnek ki. Az egyes szervezetek
kapcsolattartói
lesznek
felelősek
a
projekttel
kapcsolatos
folyamatos
információáramlás biztosításáért. A kapcsolattartók elsődlegesen írásban – leginkább
e-mail és fax és levél útján - tartják a kapcsolatot egymással. A szóbeli egyezetésekről
is feljegyzést készítenek, amely a megbeszélés minden résztvevője részére eljuttatásra
kerül.
A megvalósítás egyes fázisaiban résztvevők havonta legalább egy alkalommal
személyesen is egyeztetnek a projekttel kapcsolatosan. A találkozót az Önkormányzat
által kijelölt kapcsolattartó hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztető készül,
amelyet a részvevők is megkapnak, illetve szükség esetén a KSZ részére is
továbbításra kerül.

Projektmenedzsment szakmai kompetenciájának biztosítása
Az akcióterületi menedzsment szervezet hatékony működéséhez olyan szakemberek
munkája szükséges, akik egyfelől releváns szakmai tapasztalattal bírnak saját
szakterületükön, másrészt ismerik a közösségi támogatásokkal kapcsolatos
eljárásrendet és tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkeznek a projektek ügyvitelének
területén.
A Városfejlesztési Társaság feladatkörei és a Városközpont funkcióbővítő integrált
projekttel kapcsolatos feladatok ellátása az projektvezetői, pénzügyi, közbeszerzési,
műszaki ellenőri és ügyintézői feladatkörök ellátását teszik nélkülözhetetlenné a
szervezeten belül.
A pozíciók betöltése szakirányú végzettség, kompetenciák, tapasztalatok, valamint a
szakterületen eltöltött idő és a személyiségjegyek alapján, pályázatos kiválasztás
keretében valósul meg.
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13. Táblázat: Menedzsment Szervezet, mint projektmenedzsment team
Feladatkör
Projektvezető

Pénzügyi
munkatárs,

Műszaki munkatárs

Ügyintéző

Asszisztens,

Elvárt kompetenciák, tapasztalatok, végzettség
• Nagy volumenű, Strukturális Alapból
finanszírozott projektek előkészítésében,
megvalósításában való részvétel
• Közgazdász, jogász vagy építész felsőfokú
végzettség
• Legalább középvezetői tapasztalat
• Menedzser szemlélet
• Jó kommunikációs készség
• Strukturális Alapból finanszírozott projektek
előkészítésében, megvalósításában való
részvétel
• Számviteli vagy pénzügyi felsőfokú végzettség
• Közbeszerzési tapasztalat
• Strukturális Alapból finanszírozott projektek
eljárásrendjének ismerete
• Építő mérnöki diploma, és tapasztalat
• Műszaki ellenőri jogosultság és tapasztalat
• Strukturális Alapból finanszírozott projektek
eljárásrendjének ismerete
• Közbeszerzési képzettség, és tapasztalat
• Üzleti ügyintézési ismeretek
• Számviteli alapismeretek
• Strukturális Alapból finanszírozott projektek
eljárásrendjének alapszintű ismerete
• Jó kommunikációs készség

Szakterület
en eltöltött
idő

3 év

3 év

5 év

1 év

-

Az egyes személyek projekt megvalósításban betöltött legfontosabb feladatai a
következők:
Projektvezető, szakmai koordinátor:
 részt vesz a projekttel kapcsolatos önkormányzati rendeletek, tervek,
koncepciók, programok előkészítésében
 szakmailag felügyeli a projekt végrehajtását
 rendszeresen tájékoztatja a képviselőtestületet a projekt előrehaladásáról
 biztosítja az idő- és erőforrástervek elkészítését, az aktuális mérföldkövek
elérését
 részt vesz a közbeszerzések tartalmának meghatározásában
 folyamatosan figyelemmel kíséri a kivitelezést
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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részt vesz a projekttel kapcsolatos egyeztetéseken, folyamatos kapcsolatot tart
partnerekkel és a megvalósításban érintett szervezetekkel
felügyeli a projekt megvalósításához kapcsolódó pénzügyeket

Pénzügyi munkatárs:
 koordinálja a projekt megvalósításához kapcsolódó pénzügyeket
 előkészíti
a szerződéses kötelezettségek finanszírozását, a sajáterő
rendelkezésre állását
 megteremti a projekt likviditását, vezeti a pénzügyi tervezést
 elkészíti a projekt-előrehaladási jelentések pénzügyi részét
 ellenőrzi a projekt megvalósulása során keletkező számlákat
 bonyolítja a kifizetéseket (utalványozás)
 figyelemmel kíséri a kifizetések hatályos jogszabályait, illetve belső
szabályzatokat, valamint a ROP -hoz kapcsolódó pénzügyi tájékoztatót
Műszaki munkatárs:
 koordinálja a projekt megvalósításához kapcsolódó építési előkészítést és
kivitelezést
 felülvizsgálja és véleményezi a tervezők által átadott engedélyezési és
kivitelezési terveket
 részt vesz az építési elemekre érkező pénzügyi és szakmai ajánlatok
értékelésében
 felügyeli és koordinálja az építési feladatok ütemtervnek és előírt tartalomnak
megfelelő elvégzését
 az önkormányzati érdekeket képviselve ellátja a műszaki ellenőri feladatokat
 kapcsolatot tart a kivitelezőkkel
Ügyintéző:
 segíti a projektmenedzsment csapat munkáját
 kapcsolatot tart a partnerekkel, megszervezi a tanácskozásokat
 részt vesz a közbeszerzések jogszabályoknak megfelelő előkészítésében és
lebonyolításában
 elkészíti a projekt-előrehaladási jelentésekhez szükséges beszámolókat
 kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal
Asszisztens:
 segíti a projektmenedzsment csapat munkáját
 összeállítja a projekt-előrehaladási jelentéseket
 kapcsolatot tart a partnerekkel, szervezi a tanácskozásokat
 szervezi a projekthez kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
tevékenységeket
 támogatja a cégvezetői feladatok végrehajtását, az adminisztratív feladatok
ellátását
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Megvalósítás során várhatóan szükséges külső szolgáltatások
• Tervellenőrzés: a kiviteli tervek független ellenőrzése, az ezekre vonatkozó
jogszabályok alapján és azok figyelembe vételéve.
• Tájékoztatási tevékenység: az átláthatóság biztosítása érdekében, a projekt
teljes időtartama alatt a megvalósul a nyilvánosság megteremtése
• Műszaki ellenőrzés: az építészeti kivitelezési munkák független műszaki
ellenőrzése a vonatozó jogszabályok, illetve a projektnek való maradéktalan
megfelelés érdekében
• Kivitelezés: alvállalkozóként építéssel, kivitelezéssel foglalkozó vállalkozások
megbízása a városrehabilitációs munkálatokra
• Eszközbeszerzés: a projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó eszközök
beszerzése
• Rendezvényszervezés: a projekt részét képező rendezvények, közösségi
események szervezése
• Közbeszerzési eljárások lebonyolítása: a közbeszerzési eljárás lefolytatása a
közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően, a kivitelezők kiválasztása
érdekében
• Könyvvizsgálói szolgáltatás

6.4. Az Akcióterületi Terv megvalósításának nyomon követése,
civil szereplők bevonása
A beruházások előrehaladásáról a Városfejlesztési Társaság félévente jelentést készít,
melyet az Önkormányzati Képviselőtestület elé kell terjeszteni. Ebben összefoglalják
az elért eredményeket, a felmerült problémákat, a pénzügyi előrehaladást, valamint a
projektet érintő kockázatok kezelésében elért eredményeket. Amennyiben szükséges, a
Társaság szakemberei javaslatot tesznek a projekt megvalósításának átütemezésére,
illetve a Támogatási Szerződés módosítására, a jogszabályok adta kereteken belül. A
Közgyűlésnek a funkcióbővítő beruházással foglalkozó ülései nyilvánosak, azokra
meghívásra kerülnek a fejlesztésekben érintett civil szervezetek is, számukra az
önkormányzat a hozzászólási jogot biztosítja.
A projekt megvalósítása 2 partner bevonásával történik melyek a következők:
1. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség: 5340 Kunhegyes Dózsa György
u. 40., Kapcsolat tartó Balázs József plébános
Projektelem, mely megvalósításában részt vesz: Római Katolikus templom
fejlesztése
2. Református Egyházközség: Kunhegyes Szabadság tér 13. Nagy Kálmán
lelkész-igazgató
Projektelem, mely megvalósításában részt vesz: Református templom
fejlesztése
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6.5. Üzemeltetés, működtetés
A funkcióbővítő beruházás során megvalósuló egyes projekt-elemek működtetéséhez
szükséges forrást az önkormányzat elsősorban saját költségvetéséből biztosítja. A
pontos üzemeltetési költségek a műszaki tervek ismeretében kalkulálhatók, azok a
részletes Akcióterületi Terv pénzügyi elemzésében (CBA elemzés) kerülnek
ismertetésre.
Az egyes projekt-elemek működésének leírása

14. Táblázat: Építmények fenntartása
Tulajdonos: Kunhegyes Város Önkormányzata
Üzemeltető: Kunhegyes Városi Könyvtár és
Művelődési ház homlokzat
Közművelődési Intézmény, 100%-ban önkormányzati
fejlesztése
intézmény
Tulajdonos: Kunhegyes Város Önkormányzata
Üzemeltető: Kunhegyes Városért Közalapítvány
Szökőkút szobrászati alkotása 100%-ban önkormányzati alapítvány
Református Templom
Tulajdonos: Református Egyházközség Kunhegyes
homlokzat fejlesztése
Üzemeltető: Református Egyházközség Kunhegyes
Tulajdonos: Katolikus Egyház -Egri Főegyház
Megye-Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség
Római Katolikus templom
Üzemeltető: Katolikus Egyház -Egri Főegyház
fejlesztése
Megye-Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség
Tulajdonos: Kunhegyes Város Önkormányzata
Üzemeltető: Kunhegyes Városért Közalapítvány
Piac épület kialakítása
100%-ban önkormányzati alapítvány
Tulajdonos: Kunhegyes Város Önkormányzata
Üzemeltető: Kunhegyes Városért Közalapítvány
Piac parkolók kialakítása
100%-ban önkormányzati alapítvány
Tulajdonos: Kunhegyes Város Önkormányzata
Járdák, kerékpárutak, parkok, Üzemeltető: Kunhegyes Városért Közalapítvány
térburkolatok kialakítása
100%-ban önkormányzati alapítvány
Művelődési Ház: a felújított épület üzemeltetése az eddigi költségekhez képest
megtakarítást jelent, mivel jelentős energia-megtakarítási és fejlesztési elemet
tartalmaz a beruházás csökkentve ezzel a fenntartási költségeket. Az épület
kialakításánál a beruházó az energiahatékonysági szempontokra is tekintettel lesz
(hőszigetelő berendezések). Az üzemeltetés pontos költségvetésének kiszámítását a
CBA elemzés tartalmazza.
Szökőkút szobrászati alkotása: A közterület rehabilitációs projektek megvalósítása
után burkolatok fenntartása rendszeres gondozást igényel, melyet az önkormányzat
alapvetően saját forrásból kíván megvalósítani. Ennek költségeit CBA elemzés
tartalmazza.
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Református Templom homlokzat fejlesztése: a fejlesztés megvalósítását követően az
Egyház számára a műemléki épület fenntartása jelentős költségcsökkenéssel jár
(csökken a karbantartás költsége) Az üzemeltetés pontos költségvetésének
kiszámítását a CBA elemzés tartalmazza.
Katolikus Templom homlokzat fejlesztése: a fejlesztés megvalósítását követően az
Egyház számára a műemléki épület fenntartása jelentős költségcsökkenéssel jár
(csökken a karbantartás költsége) Az üzemeltetés pontos költségvetésének
kiszámítását a CBA elemzés tartalmazza.
Piac épület kialakítása: az új épület kialakítása: az új hivatal üzemeltetése új
költségeket jelent az önkormányzat számára (fenntartás költségei). A tervezés viszont
energiatakarékosság szempontjának maximális figyelembe vételével valósul meg,
amely mérsékli az üzemeltetés költségeit. A piac épületének fenntartása piaci alapon
történik – a szolgáltatást igénybe vevők hozzájárulnak a működtetésbe. Az üzemeltetés
pontos költségvetésének kiszámítását a CBA elemzés tartalmazza.
Piaci parkolók kialakítása: a parkolók kialakítása jelentősen növeli a rendezett
felülete nagyságát, így a terület fenntartása a területnek rendezettebbé válik. Az
üzemeltetés pontos költségvetésének kiszámítását a CBA elemzés tartalmazza.
Járdák, kerékpárutak, parkok, térburkolatok kialakítása: A közterület rehabilitációs
projektek megvalósítása után a kialakítandó zöldfelületek, burkolatok fenntartása
rendszeres gondozást igényel, melyet az önkormányzat alapvetően saját forrásból
kíván megvalósítani.. Az üzemeltetés pontos költségvetésének kiszámítását a CBA
elemzés tartalmazza.
Soft projektelemek: A soft projektelemek nem igényelnek fenntartási tevékenységet.
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7. Pénzügyi terv
7.1. Pályázat előzetes összefoglaló pénzügyi terve
Teljes akcióterületi terv pénzügyi terve:

15. Táblázat: Az Akcióterületen ROP és más forrásból megvalósuló
projektek
Funkció

Fejlesztés költsége
bruttó forintban

Művelődési ház homlokzat fejlesztése

közösségi

25 000 000

Szökőkút szobrászati alkotása

városi

11 379 178

Református templom homlokzat felújítás

közösségi

20 000 000

Római katolikus templom homlokzat felújítás

közösségi

25 000 000

Piac épület kialakítása
Piac parkolóinak megépítése
Járdák, kerékpárutak, parkolók, térburkolat, park
kialakítása

gazdasági
gazdasági

77 163 145
11 490 000

városi

83 963 620

Projekt tevékenység

Citeragála
Iker-nap
Kézi aratóverseny
Idősek napja
Orgonaverseny
Tervek összesen
IVS
ATT
Projekt menedzsment
Műszaki ellenőr
Könyvvizsgálat
Nyilvánosság
Tervellenőr összesen
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ESZA, soft
elemek
ESZA, soft
elemek
ESZA, soft
elemek
ESZA, soft
elemek
ESZA, soft
elemek
előkészítés
költsége
előkészítés
költsége
előkészítés
költsége
szolgáltatás
költsége
szolgáltatás
költsége
szolgáltatás
költsége
szolgáltatás
költsége
szolgáltatás
költsége

218 700
613 700
211 500
158 750
750 000
12 687 500
3 000 000
3 000 000
5 900 000
3 750 000
1 485 000
2 950 000
675 000
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Közbeszerzés
Projekt lebonyolítási alszámla vezetése
Tartalékkeret
Összesen:

szolgáltatás
költsége
szolgáltatás
költsége
tartalék

2 500 000
50 000
7 012 500
298 958 593

Az akcióterületen más forrásból megvalósuló projektek
Projekt tevékenység
Szolgáltatóház kialakítása
Turisztikai szálláshely kialakítása
Városháza 2. épület átalakítása és bővítése
Intézményi épületek felújítása, korszerűsítése
Jelzőlámpák kihelyezése, új zebrák létesítése
Intelligens város-jelző és figyelőrendszerek
kialakítása
E-közigazgatás kialakítása
Új városháza kialakítása, építése
Kerékpárút építése
összesen:

MINDÖSSZESEN:
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Funkció

Fejlesztés
költsége bruttó
forintban

gazdasági
gazdasági
Közszféra
közszféra
városi

800 000 000
25 000 000
10 000 000
500 000 000
30 000 000

városi
közszféra
Közszféra
Városi

20 000 000
10 000 000
200 000 000
140 000 000
1 735 000 000

2 033 958 593
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Pályázat pénzügyi terve

16. Táblázat: az akcióterületen EAOP pályázat finanszírozással megvalósuló projektek

Projekt tevékenység

Teljes költség forintban
Nettó

Művelődési ház homlokzat
fejlesztése

Bruttó

Támogatás
intenzitás

Támogatás
összege
forintban

Saját forrás
forintban

20 000 000

25 000 000

95,00%

23 750 000

1 250 000

9 103 342

11 379 178

95,00%

10 810 219

400 000

16 000 000

20 000 000

95,00%

19 000 000

1 000 000

20 000 000

25 000 000

95,00%

23 750 000

1 250 000

61 730 516

77 163 145

50,00%

38 581 573

38 581 573

9 192 000

11 490 000

50,00%

5 745 000

5 745 000

67 170 896

83 963 620

95,00%

79 765 439

4 367 140

Citeragála

174 960

218 700

95,00%

207 765

10 935

Iker-nap

490 960

613 700

95,00%

583 015

30 685

Kézi aratóverseny

169 200

211 500

95,00%

200 925

10 575

Idősek napja

127 000

158 750

95,00%

150 813

7 938

Orgonaverseny

600 000

750 000

95,00%

712 500

37 500

10 150 000

12 687 500

79,28%

10 058 398

2 629 102

2 400 000

3 000 000

95,00%

2 850 000

150 000

Szökőkút szobrászati alkotása
Református templom homlokzat
felújítás
Római katolikus templom
homlokzat felújítás
Piac épület kialakítása
Piac parkolóinak megépítése
Járdák, kerékpárutak, parkolók,
térburkolat, park kialakítása

Tervek összesen
IVS
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ATT

2 400 000

3 000 000

95,00%

2 850 000

150 000

Projekt menedzsment

4 720 000

5 900 000

95,00%

5 605 000

295 000

Műszaki ellenőr

3 000 000

3 750 000

79,29%

2 973 506

776 494

Könyvvizsgálat

1 188 000

1 485 000

95,00%

1 410 750

74 250

Nyilvánosság

2 360 000

2 950 000

95,00%

2 802 500

147 500

540 000

675 000

78,33%

528 750

146 250

2 000 000

2 500 000

95,00%

2 375 000

125 000

50 000

50 000

95,00%

47 500

2 500

5 610 000

7 012 500

95,00%

6 661 875

350 625

239 176 874

298 958 593

80,66% 241 144 304

57 538 066

Tervellenőr összesen
Közbeszerzés
Projekt lebonyolítási alszámla
vezetése
Tartalékkeret
Összesen:
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Kifizetések ütemezése

17. Táblázat: Akcióterületi Terv- megvalósítás és pénzügyi időütemezése (cselekvési és pénzügyi ütemterv)
Előkészítes tervezett kezdete: 2009. június
Előkészítes tervezett befejezése: 2009. december
A megvalósítás tervezett kezdete: 2010. január (közbeszerzéstől)
A megvalósítás tervezett befejezése: 2011. október

Negyedév

Megvalósítás
időtartama tervezett

Munkafázis
I.

Előkészítés, tervezés

2009. március 012010. március 31

I.4.

Integrált
Városfejlesztési 2009.
július-2010.
Stratégia elkészítése
március
2009. július- 2010.
március
Akcióterületi Terv elkészítése
2009. augusztus-2009.
Engedélyek beszerzése
december
Engedélyes
dokumentációk 2009. augusztus-2009.
készítése
december

II.

Megvalósítás

I.1.
I.2.
I.3.

II.1.
II.1.

Közbeszerzés
Művelődési ház homlokzat
fejlesztése

Megvalósítás ütemezés
2009
4
.
1. n 2. n 3. n n
1. n év
év
év
év
é
v

2010

2. n év

3. n év

4. n
év

1. félév

2. fél
év

M1

2010. április 012011. december 31.

M2

2010. április - 2010. június
2010.júniu s- 2011. június

Megvalósítás ütemezés
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2009

Negyedév

Megvalósítás
időtartama tervezett

1. n
év

2. n
év

2010

3. n
év

4
.
n

1. n év

2. n év

é
v

Munkafázis
II.2.

Szökőkút szobrászati alkotása

2010. július- 2011. június

II.3.

Református Templom
homlokzat fejlesztése

2010. június- 2011. június

II.4.

Római Katolikus templom
fejlesztése

2010. június- 2011. június

II.5.

Piac épület kialakítása

2010.április - 2011.április

II.6.

Piac parkolók kialakítása

2010. július- 2011..július

II.7.

Járdák, kerékpárutak, parkok,
térburkolatok kialakítása

2010.július- 2011. július

II.8.

Citeragála (soft)

2010. május

II.9.

Iker-nap (soft)

II.10. Kézi aratóverseny (soft)

2010. május
2010 július-2010.
augusztus

II.11. Idősek napja (soft)

2010. október

II.12. Orgonaverseny (soft)

2010.július- 2011. július

II.13. Marketing tevékenység
II.14. Projekt menedzsment

2009 október- 2011. június
2010. június- 2011.
december

II.15. Műszaki ellenőrzés

2010. május- 2011. október

II.16. Tervellenőr

2010. május- 2011. október

II.17. Könyvvizsgálat
Tartalék keret, számlaII.18. lebonyolítás

2010. május- 2011. október
2010. június- 2011. június
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2011

3. n év

4. n
év

1. félév

2.
félév
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III.

1.
2.
3.
4.

Lezárás, végső elszámolás

2011. december

M4

Mérföldkövek:
Projekt megvalósításának előkészítése (2009.
december)
Projekt Szoft elemeinek megvalósítása (2010.
december)
Projekt beruházási elemeinek megvalósítása (2011.
október)
Projekt végső lezárása - elszámolások (2011.
október)
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Akcióterületi Terv- megvalósítás pénzügyi ütemezése
Előkészítes tervezett kezdete: 2009. június
Előkészítes tervezett befejezése: 2009. december
A megvalósítás tervezett kezdete: 2010. január
A megvalósítás tervezett befejezése: 2011. május
Megvalósítás ütemezés
2009
Megvalósítás
időtartama tervezett

Negyedév
Munkafázis
I.

Előkészítés,
tervezés

2009.
március

3. n
év

4. n
év

Terv 2009. júliusmárcius

Megvalósítás

II.1. Közbeszerzés

1. n év

2. n év

3. n év

0

2010.júniu s- 2011. június
2010. július- 2011. június

Református Templom
II.3. homlokzat fejlesztése

2010. június- 2011. június

M2

20 000 000

5 000 000

11 379 178
20 000 000
25 000 000

2010. június- 2011. június
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2 500
000

Római Katolikus

II.4. templom fejlesztése

2. félév

12
687500

Művelődési ház
Szökőkút szobrászati
II.2. alkotása

1. fél év

0

2010. április 012011. december 31.

II.1. homlokzat fejlesztése

4. n év

3 000
000
3 000
000

2010.

2010. április - 2010. június

2011

M1

július-2010.

2009. augusztus-2009.
I.3. Engedélyek beszerzése december
Engedélyes
dokumentációk
2009. augusztus-2009.
I.4. készítése
december
II.

2. n
év

2009. március 012010. március 31

Integrált
Városfejlesztési
I.1. Stratégia elkészítése
Akcióterületi
I.2. elkészítése

1. n
év

2010
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40 000 000

37 163 145

II.5. Piac épület kialakítása

2010.április - 2011.április

II.6. Piac parkolók kialakítása

2010. július- 2011..július

Járdák, kerékpárutak,
parkok, térburkolatok
II.7. kialakítása

2010. július- 2011. július

II.8. Citeragála (soft)

2010. május

218 700

II.9.
II.1
0.
II.1
1.
II.1
2.
II.1
3.
II.1
4.
II.1
5.
II.1
6.
II.1
7.

613 700

Kézi aratóverseny (soft)

2010. május
2010 július-2010.
augusztus

Idősek napja (soft)

2010. október

Orgonaverseny (soft)

2010.július- 2011. július

Marketing tevékenység

1 500 000

1 450 000

Projekt menedzsment

2009 október- 2011. június
2010. június- 2011.
december

3 000 000

2 900 000

Műszaki ellenőrzés

2010. május- 2011. október

1 900 000

1 850 000

Tervellenőr

2010. május- 2011. október

300 000

375 000

Könyvviszgálat

2010. május- 2011. október

700 000

785 000

Iker-nap (soft)

II.1 Tartalék keret,
8. számlalebonyolítás

11 490 000
50 000 000

37 342 798

211 500
158 750
750 000

2010. június- 2011. június

7 012500

2011. december

M4

1350000

Lezárás, végső
III. elszámolás

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

119

M4

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

7.2. Kockázatok elemzése

Kockázatelemzési mátrix
A bekövetkezhető kockázatok lehetnek: szakmai, szervezeti/együttműködési és pénzügyi kockázata.

18. Táblázat: Szakmai/szervezeti/együttműködési kockázatok
Valószínűség (1-7)

Hatás (1-7)

A kockázat kezelésének módja

1

3

A közreműködő szervezetek részére rendszeres
fejlesztési, partnerségi ülés, menedzsment
tréning, valamint az egyenlő részvétel joga
csökkenti
az
együttműködésben
rejlő
kockázatokat.

A szolgáltatások nem megfelelő kihasználtsága

2

3

A lakosság folyamatos tájékoztatása, lakossági
fórumokon, szórólapokon, média útján

Civil
szervezetek
érdekérvényesítés

2

2

E
szervezetek
bevonása,
együttműködés, kapcsolatteremtés

Lakossági ellenállás a kivitelezések okozta
nehézségek miatt

3

3

A lakosság folyamatos tájékoztatása, lakossági
fórumokon, szórólapokon, média útján.

Az új beruházások által biztosított foglalkoztatásban
megfelelő számú és részt venni kívánók
motiváltsága

3

2

E kulcsfeladatnál a motivációra és a
többcsatornás tájékoztatásra építünk: egyrészt
lakossági fórumokon, illetve a célcsoporttal
foglalkozó szervezetek útján.

Kockázat

A program megvalósításában több szervezet vesz
részt, egymás felerősítése, a szinergia elvének
érvényesülése érdekében. Nem megfelelő
együttműködés.

szervezetlensége,
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19. Táblázat: Pénzügyi/műszaki kockázatok
Kockázat

Valószínűség
(1-7)

Hatás
(1-7)

A kockázat kezelésének módja

A projekthez kapcsolódó kisajátítási eljárások
elhúzódnak, emiatt a projekt késedelmet szenved,
vagy költségei megnőnek

7

4

Az
önkormányzat,
számolva
az
ehhez
kapcsolódó
nehézségekkel,
a
terület-rehabilitációhoz
kapcsolódó
ingatlanvásárlásokat megtervezte. Ennek megfelelően a
beruházással érintett magántelkek esetében a tárgyalások
folyamatban vannak, és a tervek szerint ezek a megbeszélések
nem érintik a projekt lebonyolítását.

Az építési beruházások engedélyezése nehézségekbe
ütközik, ami a projekt ütemezését veszélyezteti

4

6

Az önkormányzat megkezdte a beruházás előkészítését, így az
engedélyezési tervdokumentációk összeállítását. Elkészült azon
projekt-elemek listája, amelyek engedély kötelesek, az
önkormányzat ezek műszaki előkészítését megkezdte.
Valamennyi projekthez engedélyezési és megvalósítási ütemterv
készült, melynek alapján a beruházás terv szerinti ütemezése
biztosítottnak tekinthető.

Az egyes projektek részletes terveinek kidolgozása
során a költségvetés nem várt műszaki nehézségek
miatt jelentősen megnő

3

2

Az önkormányzat által kidolgozott projekt-elemek egy részére
tanulmányterv került kidolgozásra, az ilyen esetekben a kockázat
kisebb. A többi, nem kidolgozott projekt-elem esetében a
költségvetés jelentős „biztonsági tartalék” figyelembe vételével
készült, melynek alkalmazásával csökkenthetők az ezzel
kapcsolatos kockázatok.

A beruházások során keletkező nehézségek miatt a
projektek megvalósításának ütemezése elhúzódik,
illetve költségvetése megnő

3

3

A kockázat bekövetkezte alapos tervezéssel jelentősen
csökkenthető. Ennek érdekében az önkormányzat a kiválasztott
projektek
esetében
már
korábban
megkezdte
a
tervdokumentációk kidolgozását. Ugyanakkor mind a
költségvetés, mind az ütemezés tervezésénél a legrosszabb
verzióval számolt az önkormányzat, melynek köszönhetően a
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Kockázat

Valószínűség
(1-7)

Hatás
(1-7)

A kockázat kezelésének módja

jelentősebb csúszások elkerülhetők
A beruházás következtében jelentkező fennakadások
a lakosság elégedetlenségét válthatják ki

2

3

A beruházás gondos megtervezésével elkerülhetők a felesleges
nehézségek, torlódások. A közlekedési beruházások ütemezését
előre megtervezi az önkormányzat, hogy azok a lehető
legkevesebb fennakadást okozzák. Ugyanakkor a fejlesztés
megfelelő kommunikációja (célok, ütemezés) jelentősen
enyhítheti a kritikák élét.

A
projekt-menedzsment
szervezet
számára
nehézségeket okozhat az újszerű intézményi
struktúra, illetve a nagyszámú projekt egyidejűleg
történő lebonyolítása.

2

2

Az önkormányzat korábban rendszeresen együttműködött
magánberuházókkal az egyes projektek lebonyolítása kapcsán,
így ezen a téren megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik. Szintén
jelentősek az önkormányzat munkatársainak, szakértőinek
tapasztalatai a támogatásból finanszírozott projektek
lebonyolításában is. Ez a háttér megfelelően csökkenti a kezdeti
nehézségekből származó kockázatot.

Támogatási forrás kifizetésének elhúzódása

2

2

Az önkormányzat a beruházás lebonyolítására pénzügyi tervet
készített, mely tartalék keret biztosításával áthidalja a pénzügyi
csúszásokat.
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A projekt üzemeltetése kapcsán az alábbi kockázatok merülnek fel:
A nemzetgazdaság teljesítményének ingadozása csökkenti a vállalkozások
beruházási kedvét és rontja eredményességüket, az esetlegesen várt fejlesztések
elmaradnak
A projekt hatásainak teljes megvalósulásához szükséges a magántőke (a projekt
részeként feltüntetett beruházásokon túlmutató) hozzájárulása is. Az önkormányzat
szabályozási hatáskörén kívül eső piaci körülmények alakulása ugyanakkor hatással
van a befektetői döntésekre, és a nem megfelelően stabil piaci háttér
elbizonytalaníthatja a befektetőket.
A bekövetkezés valószínűsége: alacsony
Hatása a projekt céljaira: közepes
Az önkormányzat nagy hangsúlyt helyez a vonzó befektetői környezet kialakítására,
mind a háttér infrastruktúra, mind a jogi szabályozás tekintetében. A versenyképes
környezet kialakításával az esetleges negatív külső hatások ellensúlyozhatók.
A projekt-menedzsment szervezet számára nehézségeket okozhat az újszerű
intézményi struktúra, illetve a nagyszámú projekt egyidejűleg történő lebonyolítása.
Az önkormányzati fejlesztési társaság újszerű finanszírozási, szervezeti struktúrája
kezdetben a munkatársak tapasztalatlanságából adódóan fennakadásokat okozhat a
feladatok megtervezése és végrehajtása során.
A bekövetkezés valószínűsége: alacsony
Hatása a projekt céljaira: alacsony

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

123

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

8. Műszaki, pénzügyi, stratégiai előkészítettség
Elvégzett tevékenységek
Az Akcióterületi Terv részét képező projektek kiválasztása
A fejlesztéshez kapcsolódó beruházások azonosítása
A projektek megvalósításához szükséges előkészítő tevékenységek azonosítása
A beruházás megkezdéséig elvégzendő előkészítő tevékenységek az alábbiak:
Elvégzendő tevékenységek – műszaki előkészítés
Tevékenység megnevezése
Határidő
A tanulmánytervvel rendelkező
2009. december
projektek engedélyes
tervdokumentációjának elkészítése
Elvégzendő tevékenységek – jogi, adminisztratív előkészítés
A projektek lebonyolítását menedzselő
----Városfejlesztési Társaság rendeleti úton
történő létrehozása
A jogerős építési engedély megszerzése
2010. április
a jelenleg tanulmánytervvel rendelkező
projektek esetében
Együttműködési megállapodás az
2009. december
egyházak képviselőivel
A projektek megkezdéséhez szükséges
----tulajdoni viszonyok rendezése
Együttműködési megállapodás aláírása a 2010. április
menedzsment szervezet és az
Önkormányzat között
Szerződéskötés a projektek
2010. április
megvalósítására közbeszerzés útján
kiválasztott kivitelezőkkel a jelenleg
tanulmánytervvel rendelkező projektek
esetében
Elvégzendő feladatok – stratégiai előkészítés
Teljes és Végleges Akcióterületi Terv és 2009. december
kapcsolódó dokumentumok elkészítése
Elvégzendő feladatok – pénzügyi előkészítés
Regionális Operatív Program – pályázati 2009. december
anyag kidolgozása és benyújtása
Önkormányzat döntés a fejlesztéshez
2009. december
szükséges sajáterő rendelkezésre
bocsátásáról
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10.
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Központja
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Tudományos Intézete – MTA RKK ATI, Kecskemét, 2005)
• Kunhegyes Integrált Városfejlesztési Stratégiája (Híd az együttműködésért
Kht., Nyíregyháza, 2009)
• Kunhegyes város Településrendezési Terve, Településfejlesztési koncepció
(TMT Településrendezési és Műszaki Társulás Szolnok, 2005)
• Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) (Országos Területfejlesztési
Hivatal, Budapest, 2005. október)
• Települések fejlődési dinamikájának hosszú távú elemzése az Észak-alföldi
régióban (Ekisztika Bt., Kecskemét, 2005)
• www.kunhegyes.hu
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11.
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1. számú melléklet: Akcióterület utcáinak felsorolása
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- Arany János út
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2. számú melléklet: Szükségletfelmérés és kihasználtsági terv

Szükségletfelmérés és kihasználtsági terv
Református Templom
I. Az igényfelmérés körülményei, az igényfelmérési folyamat kezdete
Kunhegyes – a Tiszafüredi kistérség második legnagyobb városa – állandó
lakónépessége 8431 fő. A város demográfiai jellemzői közé tartozik a csökkenő lakosságszám
és az elöregedő korstruktúra. A kedvezőtlen demográfiai mutatók mellett jellemző a városra a
szegénység, a munkanélküliség és az épületek folyamatosan romló állapota.
A város törekvése, hogy a lakosai és az ide látogató turisták számár olyan élhető , fizikailag
vonzó és hasznos városközpontot alakítson ki, mely megfelel azok igényeinek és
funkcionálisan elkülönülnek a szolgáltatások. A belvárosi funkcióbővítő akcióterületen 3
olyan közösségi funkcióval rendelkező épület található mely a pályázat elemeként jelenik
meg, ezek közül kettő műemléki oltalom alatt áll.
Az akcióterületen végbemenő fejlesztések, nem csak az itt élő lakosságra van hatással, hanem
a város határain túl is mutat. Hisz a település mikrotérségi központ.
A lakossági szükségletek felmérése, a jelenlegi szolgáltatási rendszer elemzése érdekében
szükségletfelmérést végeztünk, amely megalapozottá teszi a projekt keretében létrehozandó és
bevezetendő szolgáltatásokat.
II. A felmérés során vizsgált alanyok (célcsoport) és az alkalmazott módszerek
A felmérés készítése során vizsgálatot folytattunk az egyházközségeknél, a Városi
Művelődési Ház vezetőségénél, Kunhegyes városának önkormányzatánál és természetesen a
lakosság körében is. A település lakossága, lakossági fórumon és kérdőívek kitöltésével
tudatta a városra vonatkozó igényeit. A kérdőíves felmérés módszerével a város értékeire,
gyengeségeire, a város infrastrukturális és intézményi ellátottságára, a meglévő és hiányzó
szolgáltatásokra, munkavégzésre vonatkozó igényeket, aktivitás mértékét, a hiányzó
szolgáltatások feltérképezését végeztük.
Ezen egyeztetések, információcserék eredményeként, megtörtént a célcsoportok kiválasztása.
Elsődleges célcsoportként az intézményeket – templom – közvetlenül használó csoportokat
neveztük meg.
• Református Egyházközség tagjai
A csoport mellett még egyéb csoportokra is kifejti hatását
• Akcióterület lakossága
• Város lakossága
• Ide látogató turisták
Majd az igények felmérése után újra a fejlesztendő közösségi funkciót ellátó intézményekhez
fordultunk. A sikeres munka érdekében állandó kapcsolatot tartottunk az önkormányzat és a
vallási gyülekezetek vezetőivel.
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A felmérés készítése során alkalmazott módszerek: A felmérés során alkalmazott
leggyakoribb módszer volt a rendelkezésre álló statisztikai adatok feldolgozása, melyeket az
adott intézménytől kértünk el. Valamint vizsgáltuk a műszaki adatokat, melyeket a műszaki
felmérést végző építészektől kaptunk meg. Ezeket a felméréseket az önkormányzat és a
Református egyház végeztette el. Ezek többségében telefonos megkereséssel egybekötött
interjúk voltak, de előfordult személyes egyeztetés is. Kikértük az egyházközség tagjainak
véleményét is. A 30 megkérdezett istentisztelet előtt és után személyes interjú keretében
fejtette ki véleményüket. A vizsgálat során szerzett információkat összesítettük, majd belső
tartalomelemzésre került sor.
A felmérés készítői: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft., Rácz Tibor István okl.
építészmérnök és Pap Tibor építész tervező szakmérnök, Kunhegyes Város Önkormányzata

III. Református Egyházközség rövid bemutatása:
Becsült tagok száma kb. 7000 fő ezt a temetések számából viszonyítják, nyílván tartott
tagjaink száma 1138 fő, ők fizetnek fenntartói járulékot. Ebből 790 nő 348 férfi. Nyílván
tartott tag csak 18 éven felüli felnőtt. A női tagjaink között 18-35 év közötti 219 fő, 35-60 év
közötti 283 fő, 60 év feletti 288 fő, a férfiak megoszlása, 18-35 év közötti, 74 fő, 35-60 év
közötti 131 fő, 60 év feletti 143 fő.
Az egyházközség tagjai mellett egyéb civil szervezetek is használják a templomot, főleg
kulturális tevékenységet folytató alapítványok.

IV. Református Templom épületének bemutatása és tervezett fejlesztés leírása:
A város szívébe található Református templom befejezésére Hild József építészt kérték fel.
Akinek tervei alapján 1844-ben befejezték a templomot. Az ország második legnagyobb
református templomát 1953-ban műemlékké nyilvánították.
A munkák elsődleges célja a település legértékesebb építészeti emlékének homlokzat-felújítása,
a későbbiekben környezetének rendezése és ezáltal a településkép javítása, az épület jó műszaki
állapotának hosszú távú biztosítása.
A református templom épülete - a 448. hrsz-ú ingatlanon - a Polgármesteri Hivatal közelében a
település központjában található, ezért felújítása és a templomkert rendezése a településkép
megjelenése szempontjából nagyon fontos feladat. A templom több, mint 47 méter magas tornya
a környező településekről és az országos főútról is jól látszik, így az egész vidék látványában
meghatározó jelentőségű.
A homlokzatok helyreállítása során a legfontosabb feladat a károsodott homlokzati felületek és
tetőfedések felújítása, a károsodott nyílászárók, torony óralapok javítása, a rossz állapotú
zsalugáterek cseréje, valamint a teljes homlokzatfestés. Lehetőség szerint olyan szerkezeti
megoldásokat, minőségi építőanyagokat kell alkalmazni, amelyek hosszú időre biztosítják az
épület jó műszaki állapotát, esztétikus megjelenését.
A jelentős méretű templom teljes homlokzat felújítására egy ütemben az egyházközségnek nincs
lehetősége, ezért első ütemben a legrosszabb állapotban lévő két torony és a közöttük lévő
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főbejárati rész helyreállítását kell elvégezni, majd második ütemben a templomhajó és a belső
terek felújítása készülne el egy későbbi időpontban.
Harmadik ütemben a templomkert rendezését kell elvégezni, amely során a jelenleg károsodott, a
templomhoz nem illeszkedő töredezett, megsüllyedt beton anyagú járófelületek cseréje tervezett.
A közlekedő felületeket az akadálymentes megközelítés előírásainak megfelelően kell
kialakítani. A templomot körülvevő parkban parkosítás és új kerti bútorok elhelyezése is
indokolt.
A templom körül a kialakult terepszintek és a járdák a felszíni vizek szempontjából kedvezőtlen
kialakításúak, a terepnek megfelelő lejtése nincs. A csapadékvíz megfelelő elvezetése a falazat
szárazon tartása szempontjából fontos feladat, ezért a későbbiekben az épület körül szivárgó
kavicságy és a felszín alatti vízelvezetés megoldandó.
Meglévő épületszerkezetek ismertetése, tartószerkezeti leírás
Alapozás: A főfalak alatt nagyméretű égetett tömör tégla alaptestek készültek az építés
idejében. Süllyedés, repedés sehol sem utal alapsüllyedésre, ezért az alapozási sík feltárására
nem volt szükség.
Falszerkezetek: A szerkezeti falak nagyméretű égetett tömör tégla falazatok a toronyrészen
280 cm-es, a hajónál 140 cm-es szélességben, a belső tartópillérek 176 x 176 cm-es
szélességgel szintén téglákból készültek. Szerkezeti károsodás a falakon nem látható, ezért
beavatkozásra, szerkezeti megerősítésre nincs szükség.
Födém: A födémek minden szinten nagyméretű égetett tömör tégla boltozatok, stabilak,
szerkezeti károsodás, repedés rajtuk sehol sem látható. A födém megerősítésre nincs szükség.
Tetőszerkezet, tetőidom: A hajó feletti ívesen kontyolt sátortetős fedélszerkezet fa elemekből
készült. A három szinten alátámasztott, dőlt- és állószékes tetőzet utoljára 1977-ben volt
teljesen felújítva, helyreállítására jelenleg nincs szükség.
Héjazat: A fedélszerkezeteken korcolt lemezfedés van, a hajó felett felületkezeléssel ellátott
horganylemez, a tornyoknál rézlemez. Felújításra a toronyfedések szorulnak, a hajónál csak
újabb felületkezelésre van szükség.
A csapadékvíz elvezetésére az épületen függő ereszcsatorna rendszer nem készült. A
csapadékvíz elvezetése és szikkasztása saját ingatlanon történik.
Szigetelések: A falazatok és a burkolatok alatt az építés idejében szigetelés nem készült. A
falazatok nedvesedése szerencsére nem olyan mértékű, hogy a utólagos falszigetelést kelljen
kivitelezni.
Burkolatok: A helyiségekben a felmérési alaprajzokon és a rétegrendekben feltüntetett
burkolatok készültek. A földszint csiszolt kőlap burkolattal, a karzatszintek fektetett
nagyméretű téglaburkolattal vannak ellátva.
Nyílászárók: Az épületen jelenleg található faanyagú, sötétbarnára festett nyílászárók az
építés idején kerültek elhelyezésre. Állapotuk jónak mondható, szerkezeti felújításuk
helyenként szükséges. Belső ablakpárkányok nincsenek, a külsők horganylemezből készültek.
A tornyoknál fa zsalus ablakok kerültek beépítésre, melyek nagyon rossz, korhadt, hiányos
állapotúak, ezért mindegyike cserére szorul.
Homlokzatképzés: A homlokzatokon jelenleg díszes vakolat van, fehér festéssel. A lábazaton
190-200 cm magasságig kőlábazat készült.
Kémények: Az épületen kéménytest nem készült és nem is tervezett.
Gépészet: Az épület villamos-energia ellátása városi hálózatról megoldott. A templom fűtését
a közelmúltban kivitelezett, szakaszolható elektromos padfűtéssel biztosítják. A padfűtés
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készítésekor a teljes meglévő villamos-energia rendszert felújították, így az jelenleg a
vonatkozó jogszabályok és a kötelező szabványok előírásainak megfelelően megvalósított.
Minden helyiség természetes szellőzése kézzel nyitható nyílászárókkal megoldott.

V. Református Templom működési rendje és kihasználtsága:
Nyitvatartás, látogatása ma és a jövőben:
A templom épülete minden hétköznap nyitva van, a templom kulcsa a szomszédos lelkészi
hivatalban található, látogatható 8-16 óra között, megbeszélés szerint más időpontban is. A
templomot egész évben látogatják a turisták, nagyon vegyes nemenkénti és korcsoportonkénti
megosztásban.
Rendezvények, istentiszteletek:
Hétfőn 7:30-kor van Istentisztelet, vasárnap délelőtt 9 órakor, és minden egyházi ünnepen
szintén 9 órakor. Az állami ünnepeken megbeszéltek szerint tartanak istentiszteletet.
Állandó rendezvényként az istentiszteletek nevezhetők meg, míg az időszakos rendezvénynek
számítanak az iskolai ünnepségek, hangversenyek. Óvodásoknak fenntartott ünnep az anyák
napi ünnepség mellett az iskolások is rendszeren használják a templomot, iskolai
ünnepségekre. Nyugdíjasoknak, az idősek napjához köthetően tart az egyházközség évente
istentiszteletet.
Más civil szervezetek is használják a templomot, főleg kulturális tevékenységet folytató
alapítványok. Évente legalább egy alkalommal, de sokszor többször is van térségi rendezvény
a templomban. Leggyakrabban térségi lelkészi találkozó, ökumenikus imahét, nyitó, vagy
záró rendezvénye. Ilyen volt a városavató ünnepi gyűlés, zászlóátadás, Szenátorok Parlamenti
Énekkar fellépése és a Jótékonysági hangverseny.
A Magyarországi Református Egyházzal együtt a kunhegyesi közösség is minden nemzetközi
testületnek tagja, bár ehhez köthető rendezvényt nem szerveztek. A városi gyülekezet több
gyülekezettel kötött együttműködési megállapodást, ezek egytől egyig külföldiek. Az ő
fogadásaik a Kunhegyesen tartott nemzetközi rendezvény amely rendszeres, évenkénti.
Templomra legutóbb 2004-ben nyert támogatást az egyházközség SAPARD pályázaton, az
elektromos rendszert újította fel, és ekkor került beszerelésre a padfűtés is.
Folyamatosan érkezik adomány gyülekezet tagjaitól, ezeket főként a felújításra használja fel
az egyházközség. A gyülekezet is adományoz más gyülekezeteknek is adományokat, hasonló
célokra. A hátrányos helyzetűeket is rendszeres segíti Több olyan rendezvény van amelynek
bevételét ilyen személyek kapják meg. A templom részben akadálymentes, valamint a
gyülekezet tart fenn egy Támogató Szolgálatot amely a fogyatékkal élők életminőségének
javítását szolgálja. Rendszeresen ruha és ajándékcsomag osztással is segítenek a
rászorulókon.

VI. Az igényfelmérés eredménye: Az igényfelmérés eredményének összegzése
A város területén nem található olyan egyéb intézmény épület, mely hasonló funkciót tölt be,
mint az fentebb elemzett épület- református vallásúak gyülekezeti helye..
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A Református Templom, nemcsak a város, hanem az egész ország legnagyobb református
temploma, alapterületre is csak a debreceni Református Nagytemplom nagyobb nála. Ezért
nagyon fontos, hogy olyan külsőt kapjon, mely megfelelően adja vissza az épület rangját. A
településen élő vallási gyülekezetnek is szüksége van egy olyan közösségi helyre, mely
céljaiknak megfelelő helyszínt biztosít.

Fejlesztés megalapozottságát alátámasztó indokok:
- a térség legnagyobb temploma
- a város központi helyén található egyik legnagyobb és legszebb látványossága
- református vallásúak egyedüli közösségi helye
- más rendezvényeknek is helyszínt biztosító épület
- az épület külső állapota leromlott
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Szükségletfelmérés és kihasználtsági terv
Római Katolikus Templom
VII.

Az igényfelmérés körülményei, az igényfelmérési folyamat kezdete

Kunhegyes – a Tiszafüredi kistérség második legnagyobb városa – állandó
lakónépessége 8431 fő. A város demográfiai jellemzői közé tartozik a csökkenő lakosságszám
és az elöregedő korstruktúra. A kedvezőtlen demográfiai mutatók mellett jellemző a városra a
szegénység, a munkanélküliség és az épületek folyamatosan romló állapota.
A város törekvése, hogy a lakosai és az ide látogató turisták számár olyan élhető , fizikailag
vonzó és hasznos városközpontot alakítson ki, mely megfelel azok igényeinek és
funkcionálisan elkülönülnek a szolgáltatások. A belvárosi funkcióbővítő akcióterületen 3
olyan közösségi funkcióval rendelkező épület található mely a pályázat elemeként jelenik
meg, ezek közül kettő műemléki oltalom alatt áll.
Az akcióterületen végbemenő fejlesztések, nem csak az itt élő lakosságra van hatással, hanem
a város határain túl is mutat. Hisz a település mikrotérségi központ.
A lakossági szükségletek felmérése, a jelenlegi szolgáltatási rendszer elemzése érdekében
szükségletfelmérést végeztünk, amely megalapozottá teszi a projekt keretében létrehozandó és
bevezetendő szolgáltatásokat.
VIII. A felmérés során vizsgált alanyok (célcsoport) és az alkalmazott módszerek
A felmérés készítése során vizsgálatot folytattunk az egyházközségeknél, a Városi
Művelődési Ház vezetőségénél, Kunhegyes városának önkormányzatánál és természetesen a
lakosság körében is. A település lakossága, lakossági fórumon és kérdőívek kitöltésével
tudatta a városra vonatkozó igényeit. A kérdőíves felmérés módszerével a város értékeire,
gyengeségeire, a város infrastrukturális és intézményi ellátottságára, a meglévő és hiányzó
szolgáltatásokra, munkavégzésre vonatkozó igényeket, aktivitás mértékét, a hiányzó
szolgáltatások feltérképezését végeztük.
Ezen egyeztetések, információcserék eredményeként, megtörtént a célcsoportok kiválasztása.
Elsődleges célcsoportként az intézményeket – templom – közvetlenül használó csoportokat
neveztük meg.
• Római Katolikus Egyházközség tagjai
A csoport mellett még egyéb csoportokra is kifejti hatását
• Akcióterület lakossága
• Város lakossága
• Ide látogató turisták
Majd az igények felmérése után újra a fejlesztendő közösségi funkciót ellátó intézményekhez
fordultunk. A sikeres munka érdekében állandó kapcsolatot tartottunk az önkormányzat és a
vallási gyülekezetek vezetőivel.
A felmérés készítése során alkalmazott módszerek: A felmérés során alkalmazott
leggyakoribb módszer volt a rendelkezésre álló statisztikai adatok feldolgozása, melyeket az
adott intézménytől kértünk el. Valamint vizsgáltuk a műszaki adatokat, melyeket a műszaki
felmérést végző építészektől kaptunk meg. Ezeket a felméréseket az önkormányzat és a
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Római katolikus egyház végeztette el. Ezek többségében telefonos megkereséssel egybekötött
interjúk voltak, de előfordult személyes egyeztetés is. Kikértük az egyházközség tagjainak
véleményét is. A 30 megkérdezett istentisztelet előtt és után személyes interjú keretében
fejtette ki véleményüket. A vizsgálat során szerzett információkat összesítettük, majd belső
tartalomelemzésre került sor.
A felmérés készítői: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft., Mándoky József okl.
építészmérnök, és Pap Tibor építész-tervező szakmérnök, Kunhegyes Város Önkormányzata

IX. Római Katolikus Egyházközség rövid bemutatása
Az egyházközség becsült tagjainak száma kb. 1806 fő, ebből 506 férfi és 1300 nő. A templom
állandó látogatóinak száma 36 fő, melyből 8 férfi és 28 nő. Az állandó tagok kora 13 és 80 év
között változik.
Az állandó tagok mellett a civil szervezetek is használják a templomot, azonban ők is egyházi
kötődésűek, kórustagok és orgonaművészek.

X.

Római Katolikus Templom épületének bemutatása és a tervezett fejlesztés leírása

A 2275 hrsz-ú Római Katolikus Templom épületét a1831-ben szentelte fel Pyrker László egri
érsek. Az 1980-81. évben felújított épület műemléki oltalom alatt áll.
Az épület közel É-D-i hossztengelyű, egyhajós csarnoktemplom, É-i végén toronnyal,
törtvonalú, kettős párnataggal kialakított gúlasisakkal. A tornyon, a felső szinten félköríves,
zsalus lezárású ablaknyílások találhatók. Alul a bejárati kapu levakolt kőkeretes, kétszárnyú
faajtóval, a körítő falakban lévő ablakok félköríves záródásúak. A tetőszerkezet a hajó felett
kontyolt, nyeregtető, barna színű szabvány műpala fedéssel, festett, feltehetően horganyzott
acéllemez kiegészítésekkel, a toronysisak is hasonló anyagú, a fedések rossz állapotban
vannak. A homlokzatokat kifalazott, vakolt pilaszterek tagolják. A belső padlóburkolat az
összes térben simított beton, mely nem illik az épülethez, feltehetően a múlt században
készült, a korábbi burkolat tönkremenetelét követően. Ezen kívül az ÉNy-i sarok részen a
padló meg is süllyedt, elég nagymértékben. Feltárásokkal meg kellene kutatni az eredeti
padlóburkolat anyagát, szintjét, a süllyedés okát és helyreállítani az eredeti állapotot, vagy új,
korhű padlóburkolatot készíteni.
A templom telke be van kerítve, a Dózsa György utca felőli kerítés vakolt téglapillérekkel és
lábazati fallal készült, vasrácsos kerítéselemekkel, kis- és nagykapuval. A többi utca felől
egyszerű, oszlopokra feszített gépfonatos kerítés található. A templomot az utcáról kapun át
lehet megközelíteni, kb. 4 m. előkerten át, betonjárdával a főhomlokzatig, állapota jó, de nem
esztétikus, átépítendő. Az épület körül járda nem készült, csak egy-egy betonjárda csatlakozik
még nyugati irányból, a plébánia felől, mindkét bejárathoz a megközelítés végett, szintén
átépítendő egy környezetrendezés során.
Az épület külső méretei: hosszúsága 27,90 m. szélessége a hajónál 13,92 m., a szentélynél
12,12 m. Belső méretei: előtér (torony alatti rész) 2,50 m. széles, hajó hossza 15,60 m.,
szentély hossza 6,14 m., teljes hosszúsága 21,74 m., a hajó szélessége 11,94 m., a szentély
szélessége 10,14 m. Párkány magassága körben, a terepszinttől, átlag 11,50 m., a torony
párkány magassága 25,00 m., a toronycsúcs a gömb tetejéig 34,60 m. Belmagasságok a
padlótól a boltozatok csúcsáig, az első két boltmezőnél 11,88 m. és 11,86 m., a szentélynél
10,96 m. A sekrestye belmagassága 3,08 m. Alapterületek: a teljes templomtér (előtér, hajó,
szentély) 268,46 m2., a karzat 26,17 m2., a sekrestye 21,10 m2.
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A templomban az elektromos hálózat ki van építve, légvezetéki csatlakozással az utcáról, az
észak-nyugati homlokzat sarkához, mely igen zavaró és csúnya, földkábeles átépítése javasolt.
A mérés és kapcsolók a sekrestyében találhatók.
Az egész elektromos hálózatot felül kell vizsgáltatni, a villámvédelemmel együtt, mert
változtak az előírások és a rendszer állapotáról nincsenek jelenleg megbízható információk.
Az épületben más közmű nem található.
Meglévő épületszerkezetek ismertetése, tartószerkezeti leírás:
Alapozás, körítő főfalak: az épület falai nagyméretű téglából készültek, feltehetően az
alapozás is, mélysége ismeretlen, feltárást nem végeztünk. A földszinti falak 80 és 99 cm.
vakolt méretűek, a torony alatti főfalak 160 cm. és 130 cm vakolt méretűek, a torony falak
vastagsága fent 99 cm., a sekrestye falai 52 cm vastagságok. A hajó teherhordó pillérei
lépcsősen, átlag 180 cm.- re vastagodnak és szélesednek. A falakon szerkezeti jellegű
meghibásodásra utaló károsodások, repedések nyomai nem láthatók. A falak nedvesedése a
külső és a belső térben is tapasztalható, mintegy 3-4 m. magasságig, mely a külső oldali
cementvakolatos lábazat és a körben, utólag kb. 3-4 magasságig készült vakolatjavítás
helytelen anyagválasztása ( cementes anyag) miatt keletkezhetett, mivel a falak nem tudnak
kiszellőzni. Emiatt a falak alsó részén a lábazati cementvakolat körben már szinte teljesen
levált és le is esett, a felette lévő falakon a sima vakolat ép, kb. 2-3 m. magasságig, viszont
felette a már korábban készült kőporos vakolat teljesen nedves és folyamatosan válik le
3-4,5 m. magasságig. Belül a nedvesedés miatti festés- és vakolat lemállásokat lehet
tapasztalni kb. ugyanilyen magasságig, hasonló okok miatt. A körítő főfalakról teljesen
körben a cementes lábazati vakolatot és a felette készített, ismeretlen anyagú javításokat le
kell verni és szellőző vakolattal pótolni, a nedvesedések mértékének megfelelő magasságig. A
belső vakolatot is ugyanígy le kell a szükséges magasságig verni és új szárító vakolattal kell a
felújítást elkészíteni.
A templomot valószínűleg a múlt század folyamán kőporos dörzsölt vakolattal látták el, mely
akkor szokásos és divatos volt, ám nem illik az épület stílusához. A korhűség
visszaállításához a kőporos felső réteget teljes egészében el kell távolítani és sima vakolatot
készíteni, majd festeni, a felújítás alkalmával.
A torony harangszintjén, a nyílások alsó részein a falak hiányosak, azokat nagyméretű,
bontott téglákkal ki kell egészíteni, a további romlásokat megelőzendő.
Födémek, lépcsők: a hajó és szentély felett boltívek közé feszített csehsüveg boltozatok
készültek, erősítő ívbordákkal, ugyanígy a torony alsó szintjei felett is, anyaguk nagyméretű
tégla. A födémek állapota jó. A toronyban lévő két födém, ill. fa járószint, szintenként
fagerendákon deszkázattal készült, állapotuk megfelelő, de javítandó, faanyagvédelemmel
ellátva. A födémeken lévő szemét, törmelék, madárürülék szennyeződés letakarítandó, mert a
járást akadályozzák és rongálják, fertőzhetik a faanyagot. A harangszint feletti boltozat
középső felbúvó nyílása nehezen megközelíthető, ezért célszerű lenne az órafülkék
magasságában fagerendás, pallós járószint szakaszt kialakítani, melyre valamelyik
falsarokban beépített fémhágcsón fel lehetne biztonságosan jutni, majd onnan kis beépített
létrával a toronycsúcs megközelíthető lenne. Ez fontos, a szükséges karbantartási munkák
lehetővé tétele miatt is.
A karzati feljáró eredeti, keményfa szerkezetű, részben húzottfokú lépcső megfelelő állapotú,
a padlásra és a toronyba vezető ácsolt falépcsők újak azok is megfelelők.
A hajó és szentély csatlakozásánál lévő egy fokmagasságú lépcső nem megoldott, nincs
megfelelően kialakítva, azt biztonságosan ki kell képezni a belső felújítás alkalmával. (Most
szőnyegekkel takart, nem látszik, de nem biztonságos a közlekedés.)
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Tetőszerkezet, héjazat: a tetőszerkezet kötőgerendás, fiókgerendás, fiókváltós, függesztőfeszítőműves, középszelemenes, torokgerendás fedélszék. Fedése lécezésen, barna színű
szabvány műpalafedés mely elérett, hiányos, beázik ezen kívül nem is illik az épület
stílusához, cserélendő kettős hódfarkú cserépfedésre. A torony körül kb. 2 m. távolságig
korcolt, horganyzott acéllemez fedés készült a lehulló jég kártétele ellen. Ugyancsak hasonló
anyagú és fedésű a toronysisak és az összes beépített fémlemez szerelvény (tetőszegélyek,
falfedések, párkány és könyöklő fedések stb.) A fedélszék faszerkezete jó állapotú, nem
eredeti, felújított szerkezet, vasbeton gerendákkal kiegészítve a kötőgerendák helyén, a
teherhordó pillérkötegek felett. Ez múlt századi beavatkozás eredménye lehet, amikor is a
nagyméretű fagerendák hiánya miatt vasbeton szerkezettel pótolták azokat. A tetőgerinc is
magasabban volt, mint a jelenlegi, erről a torony D-i nyílása alatti kiülő, csúcsban végződő
falszakasz árulkodik – ez még egykor a tetőgerinc alatt volt, de az új gerincet lejjebb
alakították ki, feltehetően a hosszú, 10 m. feletti szarufaméretek elkerülése végett - a tető
hajlásszöge is emiatt a szokásos 45 foktól eltérően csak 41 fokos. A fedélszék állapota jó,
kisebb javításokat, facseréket igényel, főként a lécezésnél és a vízcsendesítőknél, valamint a
fémlemezes részek deszkázásainál.
A bevilágító ablakok megfelelőek, azokat tetőfelújítás esetén vissza kell építeni.
A toronysisak is horganyzott acéllemezzel fedett, mely nem időtálló, bár kisebb javításokkal
és korrózióvédő bevonattal még meghosszabbítható az élettartama. Célszerű lenne
előirányozni a fedés cseréjét vörösréz lemezre, mely költséges ugyan, de örökéletű és
esztétikailag is előnyösebb.
A sekrestye padlástere csak a tetősík felől megközelíthető, a bebúvó ajtón át, ezért állapotát
csak feltételezzük, hogy annak felújítása is megtörtént annak idején. A héjazata biztosan
felújított, mert piros színű bitumenes zsindellyel készítették, ami végképp nem illik az
épülethez, ezért az feltétlen cserélendő felújítás esetén, kettős hódfarkú cserépfedésre. A
sekrestye feletti részen a szentély tetőszerkezete peremén, egy szakaszon, függőeresz
csatornát szereltek fel, a lehulló hó és jegesedés kártétele ellen. Ez lebontandó és az egész
templom tetőszegélyére fekvőeresz csatorna szerelendő, a négy sarkon lefolyókkal, vörösréz,
vagy horganylemez anyaggal. A sekrestyénél a függőeresz szerelvény maradhat, csak az
anyagát kell egységesíteni a felső tetőével. A vízelvezetést a falaktól meg kell oldani. Felszíni
folyóka kialakítása, vagy földalatti szikkasztó aknák létesítése javasolt. Ez fontos teendő, mert
a falak felnedvesedéséhez hozzájárult a körben lecsorgó csapadékvíz is.
Nyílászárók: A bejárati kapu kőkeretben 1,80 x 2,90 m. méretű, tömör, a torony feljáró
bejárati ajtója tömör, ácstokos 0,98 x 1,96 m., a belső ajtó a szélfogónál 2,10 x 2,38 m.
üvegezett, felette íves felülvilágító 2,10 x 0,60-0,80 m. (modern szerkezet nem illik a
stílushoz, cserélendő), a sekrestye ajtói kőkeretben, a külső tömör 0,95 x 2,20 m., a belső félig
üvegezett 0,95 x 2,20 m., a szentélybe vezető ajtó tömör, kőkeretben 0,96 x 2,22 m., a
szószékre vezető ajtó könnyű gerébtokos, tömör 0,70 x 1,90 m. A karzaton 0,60 x 1,90 m.
méretű, egyszerű lécvázas, farostlemezből készült tömör ajtó és választófal szerkezet, az
épülethez nem illenek, cserélendő tartósabb szerkezetre.
A hajón és szentélyen lévő íves ablakok, 4 db. 2,30 x 1,60 m. méretű, de vannak eltérő
méretűek is, 2 db. 2,25 x 1,60 m., 1 db. 2,35 x 1,60 m., a torony alsó szintjein1 db. 2,30 x 1,00
m. és 1 db. 2,20 x 1,05 m. méretű ablak található. Mindegyik díszes, ólomberakásos, színes,
figuratív jellegű, állapotuk jó - néhánynál kisebb üvegdarab hiány látható, mely könnyen
pótolható - bár a szellőztetési lehetőséget nem oldják meg.
Megjegyzendő, hogy a hajó és szentély összes ablaka azonos magasságban készült, kivéve a
Ny-i homlokzat legelső (É-i) ablakát, mely 20 cm-rel magasabban van. Belül ugyanitt van a
padlósüllyedés, ami összefügghet a korábbi kápolna itteni elhelyezkedésével, ill. esetleg
falszakaszának beépítésével az új templomba!
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A sekrestye ablaka pallótokos, ki-be nyíló, 0,95 x 1,83 m. méretű, üveghiányos, mely
pótlandó. A harangszinten, négy oldalon félköríves záradékú, 1,23 x 2,55 m. méretű, fából
készült, nyitható szárnyú, zsalus szerkezetek vannak, rossz állapotban, cseréjük szükséges, de
a vasalataikat hasonlóra kell cserélni, vagy letisztítva, javítva vissza kell szerelni! A belső
oldalukra csibeháló szerelendő a kéretlen madarak bejutása ellen. A karzatról a padlásszintre
vezető lépcső felett, a födémben felnyíló ajtó található, fából, 0,75 x 1,10 m. mérettel, állapota
jó.
Padló: jelenleg a templomban és a sekrestyében is simított betonpadló van. Azt hogy alatta a
régi burkolat megmaradt, vagy kiszedték és rábetonoztak, nem lehet tudni, kutatással lehetne
erről meggyőződni. Az tény, hogy nem ez a padlószerkezet illik az épülethez, hanem kőlapok,
de ennek anyagi okai lehetnek, hogy ez az állapot található. Megjegyezzük, hogy ez a
megoldás szintén elősegíti a falak nedvesedését, mivel a falak mentén nem hagytak kiszellőző
sávot, a burkolat alatt keletkezett talajpára elvezetése végett, ez pótlandó egy belső felújítás
esetén.
A templom ÉNy-i, hátsó részén a padló kb.10 cm-t megsüllyedt, oka ismeretlen, a kisméretű
feltáró nyíláson a beton alatt kiüregelődés látható. Nem valószínű a víz kimosás, inkább a
padló alatti földfeltöltés nem kellő tömörítése lehet az ok, vagy ezen a helyen volt a korábbi
kápolna, melynek elbontása után a terület nem megfelelő rendbetétele okozhatta a süllyedést,
ez további vizsgálatot igényel, a megoldás azok után határozható meg (lásd fentebb).
A belső térrel harmonizáló, korhű padlóburkolatot javaslunk előirányozni, - pld. JURA sárga
mészkőlap - mert e jelenlegi megoldás nem előnyös és nem megtartható, ugyanezzel együtt a
külső terepet is rendezni kell, mert néhány helyen a padlószinttel azonos, ill. a-felett van a
terepszint, ez a falak nedvesedését még segíti.
Javasolható körben, egy külső, falmenti, kaviccsal töltött, szellőztető árok létesítése, a
talajnedvesség falakba szivárgását fékezendő.
Felületképzések: A külső lábazat 6-7 cm-t kifalazott, felülete szürke cementvakolatos, nagy
része málló, a faltól elvált és le is esett. Felette a homlokzati falakon sárga kőporos dörzsölt
homlokzatvakolat található, állapota az alsóbb részeken hiányos, a felsőbb részeken épnek
látszik, de a kőporos vakolat egyébként nem illik a klasszicista épülethez, a kőporos réteget
felújítás esetén, a teljes felületről el kell távolítani és sima vakolt felületet kell kialakítani,
festéssel.
Megjegyezzük, hogy az alsóbb felületeken már korábban sima vakolattal javításokat
végeztek, szakszerűtlen anyaghasználattal, ami a nedvesség még feljebb húzódását
eredményezte. E miatt, ezekről a felületekről a teljes vakolatot, a tégláig el kell távolítani és
szellőző vakolatrendszerrel vissza vakolni. A lábazati részeken a vakolást megelőzően
javasolt a sótlanító kezelés is.
A tagozatok és párkányok sima vakolattal készültek, melyek a többszöri javítás nyomait
viselik, amikor is a tagozatokat nem állították helyre, hanem csak elsimogatták, esetleges
módon. Felújításkor sima vakolattal kell ezeket a részeket kijavítani, sablonnal húzott
megoldással. A párkányok tagozatairól az ép helyeken kell mintát venni a húzó-sablonhoz
(tájékoztatásul a tagozatok nagy részét a terveken feltüntettük), majd a vakolatjavítás és
száradás után festeni. Festéshez javasoljuk a kazeines meszelést (nem mindenki ért hozzá!),
vagy a készen kapható szilikát-, vagy szilikon-festék alkalmazását. A festéshez a színeket a
tervező határozza meg.
A homlokzatok több helyén a stílusjegyeknek megfelelően bizonyos hiányosságok
észlelhetők, a tagozatok rendszerében, főként az É-i főhomlokzaton. Kutatásokat végeztünk
ennek kiderítése végett és több, múlt század eleji fénykép alapján a bizonyos építészeti
részletképzési szabályok alapján hiányzó részekre fény derült. Feltehetően a tagozatok az
időjárás romboló hatásai következtében kezdtek leválni, leesni, ezért baleset megelőzési
szándékkal, nem a javítás útját választották, hanem az eltávolításét. Ezeket a homlokzat
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felújítása során, az ehhez szükséges terveknek és engedélyeknek megfelelően vissza lehet és
kell állítani, a homlokzat teljes szépségében való megnyilvánulása végett.
Ugyanígy el kell távolítani a főbejárati kapu kőkeretének vakolatát is, mert azt úgyis, idővel
ledobja magáról a kő, és kőrestaurátori módszerrel helyreállítani annak eredeti állapotát. A
sekrestye ajtójának kőkerete ép, arról a festést kell eltávolítani.
A belső térben sima meszes vakolat és egyszerű, színes festés található. A meglévő falképek
megtartandók, de falkutatást kell végezni az esetleges korábbi kifestés, a rétegek, színek
megállapítása végett. A lábazat, a falpillérek színes márvány utánzatú festéssel ellátottak (nem
olajfesték), állapotuk hiányos. Ezek javítását megelőzően, a kutatások után, esetleg restaurátor
szakértő bevonásával, véleményének beszerzésével, a tervező ad megoldást a felújítás
anyagára, módjára.
A nyílászárók olajfestékkel vannak mázolva, kívül matt sötétbarna színben, belül világosabb
barna színben, a faberendezésekkel egyezően, állapotuk jó.
Egyebek: Az oltárok, belső berendezések, padok, fából készültek, állapotuk jó. Ezekhez csak
szakrestaurátor nyúlhat.
A templom bejáratai előtt oda nem illő, jellegtelen betonburkolat található, állapota jó, de nem
odaillő, átépítendő kőburkolatra, a plébániára vezető járdákkal együtt.
A főbejárat felől a sekrestye megközelítése végett, a Ny-i fal közelében vezetendő új járda
létesítését is javasoljuk, mert jelenleg nem csak a plébánia felől történik a sekrestye
megközelítése.
A telket határoló utcai kerítés elhanyagolt állapotban van, felújítása szükségszerű,
vakolatpótlásokkal, festéssel, a kovácsoltvas szerkezetek letisztítás utáni újra mázolásával.
Célszerű lenne az egész telekre kertrendezési tervet is készíttetni, a terep rendezésével, a
csapadékvíz elvezetés megoldásával, a közlekedő járdák kiépítésével, növények
felülvizsgálatával és újak telepítésével stb.
XI. Római Katolikus Templom működési rendje és kihasználtsága:
Nyitvatartás, látogatása ma és a jövőben:
A templom épülete minden hétköznap nyitva van, a templom kulcsa a szomszédos lelkészi
hivatalban található, látogatható 8-16 óra között, megbeszélés szerint más időpontban is. A
templomot egész évben látogatják a turisták, nagyon vegyes nemenkénti és korcsoportonkénti
megosztásban.
Rendezvények, istentiszteletek:
A templom állandó és időszakos rendezvényei vannak. Állandónak számít az istentisztelet,
ennek időpontja csütörtökön 16:00 és vasárnap 10:00. Ezen állandó programok mellett
előfordulnak még korosztályos hittan órák, és az idősebb korúaknak – nyugdíjasoknak –
bibliaolvasás.
Az egyházhoz kötődő civil szervezetek is hasznosítják a templom épületét. Kórustagok,
kórustalálkozót szerveznek, míg orgonaművészek hangversenyeket szerveznek a gyülekezet
segítségével. Ezek mellett még nem igazán az egyházhoz kötődő rendezvény a családok
számára rendezett főzőverseny.
Az egyházközség a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzattól nyert pályázat útján
támogatást, melyet a templom felújítására költöttek. A templom a gyülekezettől kap
adományokat. Ezt a pénzt vagy az egyházközség fenntartására fordítják, vagy gyülekezet által
szolgáltatott adományra költik. Leginkább hátrányos helyzetűek segítésére –roma lakosság
tüzifa támogatása – ünnepi adománycsomag formájában a hátrányos helyzetűeknek.
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XII.

Az igényfelmérés eredménye: Az igényfelmérés eredményének összegzése

A város területén nem található olyan egyéb intézmény épület, mely hasonló funkciót tölt be,
mint a fentebb elemzett épület- római katolikus vallásúak gyülekezeti helye..
A Római Katolikus Templom a város második legnagyobb gyülekezetének a temploma, ezért
nagyon fontos, hogy olyan külsőt kapjon, mely megfelelően adja vissza az épület rangját. A
településen élő vallási gyülekezetnek is szüksége van egy olyan közösségi helyre, mely
céljaiknak megfelelő helyszínt biztosít.
Fejlesztés megalapozottságát alátámasztó indokok:
- a város második legnagyobb temploma
- a város központi helyén található látványossága
- a római katolikus vallásúak egyedüli közösségi helye
- más rendezvényeknek is helyszínt biztosító épület
- az épület külső állapota leromlott
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Szükségletfelmérés és kihasználtsági terv
Városi Művelődési Központ
XIII. Az igényfelmérés körülményei, az igényfelmérési folyamat kezdete
Kunhegyes – a Tiszafüredi kistérség második legnagyobb városa – állandó
lakónépessége 8431 fő. A város demográfiai jellemzői közé tartozik a csökkenő lakosságszám
és az elöregedő korstruktúra. A kedvezőtlen demográfiai mutatók mellett jellemző a városra a
szegénység, a munkanélküliség és az épületek folyamatosan romló állapota.
A város törekvése, hogy a lakosai és az ide látogató turisták számár olyan élhető , fizikailag
vonzó és hasznos városközpontot alakítson ki, mely megfelel azok igényeinek és
funkcionálisan elkülönülnek a szolgáltatások. A belvárosi funkcióbővítő akcióterületen 3
olyan közösségi funkcióval rendelkező épület található mely a pályázat elemeként jelenik
meg, ezek közül kettő műemléki oltalom alatt áll.
Az akcióterületen végbemenő fejlesztések, nem csak az itt élő lakosságra van hatással, hanem
a város határain túl is mutat. Hisz a település mikrotérségi központ.
A lakossági szükségletek felmérése, a jelenlegi szolgáltatási rendszer elemzése érdekében
szükségletfelmérést végeztünk, amely megalapozottá teszi a projekt keretében létrehozandó és
bevezetendő szolgáltatásokat.
XIV. A felmérés során vizsgált alanyok (célcsoport) és az alkalmazott módszerek
A felmérés készítése során vizsgálatot folytattunk az egyházközségeknél, a Városi
Művelődési Ház vezetőségénél, Kunhegyes városának önkormányzatánál és természetesen a
lakosság körében is. A település lakossága, lakossági fórumon és kérdőívek kitöltésével
tudatta a városra vonatkozó igényeit. A kérdőíves felmérés módszerével a város értékeire,
gyengeségeire, a város infrastrukturális és intézményi ellátottságára, a meglévő és hiányzó
szolgáltatásokra, munkavégzésre vonatkozó igényeket, aktivitás mértékét, a hiányzó
szolgáltatások feltérképezését végeztük.
Ezen egyeztetések, információcserék eredményeként, megtörtént a célcsoportok kiválasztása.
Elsődleges célcsoportként az intézményeket – templom – közvetlenül használó csoportokat
neveztük meg.
• Városi Művelődési Központban található alapítványok, szervezetek és a látogatók
A csoport mellett még egyéb csoportokra is kifejti hatását
• Akcióterület lakossága
• Város lakossága
• Ide látogató turisták
Majd az igények felmérése után újra a fejlesztendő közösségi funkciót ellátó intézményekhez
fordultunk. A sikeres munka érdekében állandó kapcsolatot tartottunk az önkormányzat és a
Művelődési Központ vezetőivel.
A felmérés készítése során alkalmazott módszerek: A felmérés során alkalmazott
leggyakoribb módszer a rendelkezésre álló statisztikai adatokat melyeket az adott
intézménytől kértünk el. Valamint vizsgáltuk a műszaki adatokat, melyeket a műszaki
felmérést végző építészektől kaptunk meg. Ezeket a felméréseket az önkormányzat és a
végeztette el. Ezek többségében telefonos megkereséssel egybekötött interjúk voltak, de
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előfordult személyes egyeztetés is. A vizsgálat során szerzett információkat összesítettük,
majd belső tartalomelemzésre került sor.
A felmérés készítői: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft., Pap Tibor építész tervező
szakmérnök, Kunhegyes Város Önkormányzata.

XV.

Városi Művelődési Központ rövid bemutatása:

2008. július 1-i hatállyal Kunhegyes Város, Nagyiván, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaroff,
Tiszaszentimre, Tomajmonostara Önkormányzatának képviselőtestületei megállapodásban
rögzítették, hogy a könyvtári és közművelődési feladatellátást társulási keretekben kívánják
megvalósítani.
Az intézményi társulás neve Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás,
a társult intézmények közös feladatait ellátó intézmény a Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény lett.
A mögöttünk álló másfél év során több, az egyes települések működő tevékenységét,
kulturális értékeit felsorakoztató esemény megvalósítására került sor. Az egyes események
költségeit a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap valamint
a Tengertánc pályázati támogatásával tudtuk biztosítani.
Így kerülhetett sor 2008. év végén az Ilosvai Varga István életét és munkásságát bemutató
jubileumi kiállítás Tomajmonostorán, majd pedig Tiszaigaron történő bemutatására. Szintén
ebben az évben a helyi kunhímzők munkáiból megrendezett kiállítást mutathattuk be
Tiszaszentimrén. 2009. tavaszán Ulicsni Árpádné csuhé alkotásait a helyi bemutatót követően
Tiszaszentimre és Tiszaigar fogadta. A kunhegyesi közönséghez Tiszaigar foltvarróinak
alkotásai, a tiszaroffi Baranyi Nikolett munkái és Andrássy Lőrinc fotói jutottak el az
együttműködés nyomán.
A népzenei hagyományok ápolásában Tomajmonostorán népzenei csoport elindításában
működtünk együtt, valamint nyári népzenei tábort szerveztünk. Az amatőr művészeti
közösségek adventi bemutatója már két alkalommal zajlott a telephely intézmények
csoportjainak részvételével. Tiszaigaron és Tomajmonostorán a település karácsonyi
ünnepségén működtek közre amatőr közösségeink.
A pozitívumaként értékelhető, hogy az egyes rendezvények, kulturális események
megteremtik annak a lehetőségét, hogy kölcsönösen megismerhetővé váljanak az érintett
települések kulturális közösségei, értékei. További eredmény becsatlakozó települések
szemszögéből, hogy közművelődési és könyvtári szolgáltatásaik a településen zavartalanul
megmaradtak.
A településen két általános iskola működik három tagintézményben egy középiskola és egy
óvoda négy tagintézményben. Velük való együttműködés a gyerekek életkorának és
érdeklődésének megfelelő programok kínálatában, képességeik fejlesztését szolgáló
közösségeik működtetésében valósul meg. Pl. Gyermekszínházi előadások, rendhagyó
irodalomórák, hangversenyek, kézműves tevékenységek, táncházak, rajz tehetséggondozás,
desing klub tánccsoportok, ovis néptánc, ovis angol, versmondó verseny, rajzpályázatok,
mesevetélkedő stb. Ezzel együtt partnerként segítjük az iskola részéről jelentkező igények
megvalósulását: iskolai ünnepségek, ballagások, iskolai farsangok, szalagavató ünnepségek,
vetélkedők, egészség megőrző programok

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

142

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.
IV. Ilosvai Varga Mihály Városi Művelődési Központ épületének bemutatása és a
tervezett fejlesztés leírása
A város kulturális és művelődési központjának -2026/1 hrsz-on található - központi épülete,
felújításra szorul. A VMK helységeinek teljes területe 914,7 m2. Az épületnek külső
felújításra és energetikai renovációra van szüksége.
Művelődési Központ helységeinek kimutatása
Helység megnevezése
Előcsarnok
színpad
színházterem
pódiumterem
1-es, 2-es, 5-ös klubterem

területe
224m2
126m2
382m2
65m2
70 m2

8-as klub, pince, öltözők

12,7m2,
35m2

funkciója
Kézműves foglalkozások, vásárok
Színházi ea. tánc és ea műv. okt.
Színházi ea. ünnepségek, bálok, stb.
Kiállítás, oktatás, bemutatók
Klubok közösségi foglalkozások, baba
mama szoba
Kézműves műhely, kiállítás,
próbaterem

Művelődési központ felújításának részletes ismertetése:
Az épület külső, elavult és korszerűtlen nyílászáróit, korszerű és megfelelő hőszigetelő
képességgel rendelkező műanyag nyílászárókra kell cserélni, ezáltal javul az épület
hőháztartása.
Az épületen található fém ajtók is felújításra szorulnak, ezek cseréje a fejlesztés keretében
nem megoldható, ezért az állag megóvás érdekében új festést kap.
A nyílászáró cserét követően az épület külső falait hőszigetelő anyaggal kell leburkolni.
A művelődési központon található rejtett-, fekvőeresz-, függőeresz- és lefolyó csatornák
cseréjét meg kell oldani, ahol hiányoznak, ott pótolni kell.
A hőszigetelő rendszer elhelyezése miatt a tetőszerkezeten található bitumenes csapadékvíz
elleni szigetelése toldásra vár. A fémlemezfedéseket a szükséges helyeken szintén toldjuk,
pótoljuk.

V. Ilosvai Varga Mihály Városi Művelődési Központ közösségi funkciójú területeinek
programjai és tervezett kihasználtsága
2009. évi kiállítási terve:
Január
Március
Április
Május
Június
Augusztus

A kunsági vert csipke és története
Czupp Pál fafaragó népi iparművész jubileumi kiállítása
Városi rajzpályázat alkotásaiból kiállítás
Makett kiállítás a Csillagok Háborúja című film alapján
Nemzetek babái - magángyűjtemény
Szalmakoszorúk – a megye szalma művészeinek alkotásaiból
Lószőrékszer kiállítás

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Szeptember
Október
November
December

Őseink nyomában – történelmi rajzpályázat pályaműveinek bemutatása
A XX. század írott, hímzett falvédői – Oláh Lajos gyűjteményéből
Fotókiállítás
Karácsony fényei - Adventi koszorúk és karácsonyi díszek kiállítása

Az intézmény programnaptárja 2009. évre:
A kunsági vert csipke kiállítás
Hagyományőrző bál
A jászsági viselet – előadás
Február hónap:
Farsangi bál a Nyugdíjas klubbal
Szalagavató ünnepség a szakiskolai diákoknak
Március hónap:
A nők társadalmi helyzete a Jászkunságban – helytörténeti előadások – Táncház
kézműves foglalkozásokkal
A forradalom és szabadságharc megünneplése
Rendhagyó irodalomóra
Kossuth Tagintézmény jótékonysági bálja
Táncház- kézműves foglalkozás
Április hónap:
Városi szavalóverseny
Legkedvesebb versem – rajzpályázat kiállítása
Táncház és kézműves ház
Filharmóniai hangverseny
Május hónap
Ki a legjobb előadó? Dózsa Tagintézmény
Versenye
Zeneiskolai hangverseny
Ikrek hava –Ikrek napja a városi gyermeknap
Június hónap:
Városi Pedagógusnap – ünnepi műsor
Nyugdíjas klub évad záró bálja
Aratónap
Július hónap:
Semmelweis nap – ünnepi műsor
Kézműves és népzenei tábor
Augusztus hónap:
Városi ünnepség
Szeptember hónap:
Nagykunsági rajzpályázat kiállítása
Nyugdíjas klub évad nyitó bálja
Október hónap:
Idősek Napja
Aradi megemlékezés
Református Ált. Isk. jótékonysági bálja
Városi ünnepség
November hónap:
Fogyatékkal élők napja - művészeti szemle
Nosztalgia bál
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

Pódiumterem
Színházterem, kistermek
Pódiumterem

150 fő
150 fő

Színházterem, kistermek
Színházterem, öltözők

100 fő
400 fő
60 fő

Pódiumterem, előcsarnok
Színházterem, öltözők
Színházterem, öltözők
Színházterem, kistermek
Előcsarnok

100 fő
350 fő
250 fő
200fő
120 fő

Színházterem
Előcsarnok
Előcsarnok
Színházterem, öltözők

280 fő
100 fő
120 fő
280 fő

Pódiumterem
Színházterem, öltözők
Minden helység

60 fő
150 fő
500 fő

Színházterem, öltözők, előcsarnok
Színházterem

Színházterem, előcsarnok,
Előcsarnok, kistermek

200 fő
60 fő

Színházterem, Pódiumterem 180 fő
Előcsarnok
Minden helység

120 fő
200 fő

Minden helység
Színházterem, öltözők
Színházterem, öltözők
Színházterem

360 fő
300 fő
170 fő
300 fő

Minden helység
Színházterem, öltözők

250 fő
120 fő
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Katolikus bál
IV. Kistérségi Összművészeti Fesztivál
December hónap:
Mikulás szolgálat
Gimnázium szalagavató ünnepsége
A város időskorú lakóinak karácsonyi köszöntése
Zeneiskola karácsonyi hangversenye
Menjünk mi is Betlehembe
Karácsonyi csillagok – kézműves pályázat
kiállításának megnyitója
Szilveszteri bál

Színháztere, előcsarnok
Minden helység

120 fő
450 fő

Kisterem
Minden helység
Színházterem
Színházterem, öltözők
Minden helység

400 fő
1200 fő
120 fő
450 fő

Pódiumterem
Minden helység

80 fő
200 fő

Az intézmény valamennyi, a városban működő és bizonyos szintű kulturális, közösségi
tevékenységet folytató civil szervezettel együttműködik. Közülük a következőknek a
székhelyét, ezzel együtt működési feltételeit is biztosítja, illetve rendszeresen megvalósuló
programjaiban közreműködőként van jelen:

Az intézmény programnaptárja 2010. évre:
Január hónap:
Magyar Kultúra Napja Ünnepi műsor
A kunsági vert csipke kiállítás
Hagyományőrző bál
A jászsági viselet – előadás
Február hónap:
Farsangi bál a Nyugdíjas klubbal
Református Egyház Jótékonysági bálja
Szalagavató ünnepség a szakiskolai diákoknak
Március hónap:
Szófogadatlan kiskakas – mesejáték a Hókirálynő
Színpad előadásában
A nők társadalmi helyzete a Jászkunságban – helytörténeti előadások – Táncház
kézműves foglalkozásokkal
Filharmóniai hangverseny a Számadó zenekarral
A forradalom és szabadságharc megünneplése
Czupp Pál fafaragó népi iparművész
kiállításának megnyitója
Rendhagyó irodalomóra
Kossuth Tagintézmény jótékonysági bálja
Táncház- kézműves foglalkozás
Április hónap:
Városi szavalóverseny
Legkedvesebb versem – rajzpályázat kiállítása
Író – olvasó találkozó Kassai Tibor
könyvszerkesztővel
Táncház és kézműves ház
Filharmóniai hangverseny Radványi-Balog
Borzsák Trió közreműködésével
Május hónap
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

Színházterem, öltözők
Pódiumterem
Színházterem, kistermek
Pódiumterem

150 fő

Színházterem, kistermek
Színházterem
Színházterem, öltözők

100 fő
170 fő
400 fő

Színházterem, öltözők

300 fő
60 fő

Pódiumterem, előcsarnok
Színházterem, öltözők
Színházterem, öltözők

100 fő
280 fő
350 fő

Pódiumterem
Színházterem, öltözők
Színházterem, kistermek
Előcsarnok

80 fő
250 fő
200fő
120 fő

Színházterem
Előcsarnok

280 fő
100 fő

Pódiumterem
Előcsarnok

60 fő
120 fő

Színházterem, öltözők

280 fő

150 fő
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Ki a legjobb előadó? Dózsa Tagintézmény
Versenye
Zeneiskolai hangverseny
Citera gála
Pünkösdi Néptánc Gála
Ikrek hava –Ikrek napja a városi gyermeknap
Június hónap:
Városi Pedagógusnap – ünnepi műsor
Nyugdíjas klub évad záró bálja
Aratónap
Július hónap:
Semmelweis nap – ünnepi műsor
Kézműves és népzenei tábor
Augusztus hónap:
Városi ünnepség
Szeptember hónap:
Elszármazottak baráti találkozója
Nagykunsági rajzpályázat kiállítása
Nyugdíjas klub évad nyitó bálja
Október hónap:
Idősek Napja
Aradi megemlékezés
Kunkobak húzás 24 órán át–vetélkedő diákoknak
Református Ált. Isk. jótékonysági bálja
Városi ünnepség
November hónap:
Fogyatékkal élők napja - művészeti szemle
Nosztalgia bál az Androméda együttessel
Katolikus bál
V. Kistérségi Összművészeti Fesztivál
December hónap:
Mikulás szolgálat
Gimnázium szalagavató ünnepsége
A város időskorú lakóinak karácsonyi köszöntése
Zeneiskola karácsonyi hangversenye
Menjünk mi is Betlehembe
Karácsonyi csillagok – kézműves pályázat
kiállításának megnyitója
Szilveszteri bál

Pódiumterem
Színházterem, öltözők
Színházterem, kistermek
Színházterem, kistermek,
Minden helység

60 fő
150 fő
400 fő
500 fő
500 fő

Színházterem, öltözők, előcsarnok
Színházterem

Színházterem, előcsarnok,
Előcsarnok, kistermek

200 fő
60 fő

Színházterem, Pódiumterem 180 fő
Színházterem
Előcsarnok
Minden helység

150 fő
120 fő
200 fő

Minden helység
Színházterem, öltözők
Minden helység
Színházterem, öltözők
Színházterem

360 fő
300 fő
300 fő
170 fő
300 fő

Minden helység
Színházterem, öltözők
Színháztere, előcsarnok
Minden helység

250 fő
120 fő
120 fő
450 fő

Kisterem
Minden helység
Színházterem
Színházterem, öltözők
Minden helység

400 fő
1200 fő
120 fő
450 fő

Pódiumterem
Minden helység

80 fő
200 fő

Az intézmény valamennyi, a városban működő és bizonyos szintű kulturális, közösségi
tevékenységet folytató civil szervezettel együttműködik. Közülük a következőknek a
székhelyét, ezzel együtt működési feltételeit is biztosítja, illetve rendszeresen megvalósuló
programjaiban közreműködőként van jelen:
Közös programok:
Kunhegyes Kultúrájáért alapítvány
Hagyományőrző bál
Kunhegyesiek Baráti Köre
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

Arató nap, Alkotótábor,
Helytörténeti előadások,
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R0-4 Postagalambsport Egyesület

Valamennyi városi kult. program
közreműködői
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
Ikertalálkozó, gyermeknap
Kunhegyesi Hagyományőrző Egyesület
Helytörténeti és hagyományőrző
programok
Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány /Napi működéséhez az intézményben kapott állandó
helyet/
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány
Hangversenyek, városi ünnepségek
Mozgássérültek Egyesülete
Fogyatékkal élők napja,
CKÖ
Kisebbségi Ki Mit Tud ? Mikulás
ünnepség

Kisebbségi nemzetiségi, esélyegyenlőségi programok:
A településen élő lakosság 17 %-a cigány származású. A jól működő Kisebbségi
Önkormányzatuk tagjaival évek óta jó az intézmény kapcsolata. Több éve segítője és
közreműködője intézményünk az általuk szervezett Kisebbségi Ki Mit Tud? térségi
versenynek, kisebbségi Mikulásünnepségeknek, gyermekek számára megrendezett
környezetvédelmi programoknak.
Az esélyek egyenlőségének biztosításához a közművelődési formák számos lehetőséget
teremtenek. Városunkban és térségünkben bármilyen fogyatékkal élő emberekkel és
intézményeikkel, civil szervezeteikkel együttműködve kezdeményezte intézményünk 2007ben a Fogyatékkal élők napját, mely a művészetek segítségül hívásával igyekszik a
fogyatékkal élők és az épek közötti korlátokat felszámolni. A program keretében lehetősége
van minden közösségnek és egyénnek bemutatni, hogy milyen művészeti tevékenységet
folytat. Szakmai előadásokkal az érintettekkel foglalkozó szakemberek munkáját kívánjuk
segíteni. A programot az Integrált Színház művészeinek előadása zárja, mely az integrációban
rejlő fejlesztő lehetőségeket igyekszik elénk tárni.
Ezen programokat
VI. Az igényfelmérés eredménye: Az igényfelmérés eredményének összegzése
Megállapítások:
o A város területén nem található olyan egyéb intézmény épület, mely hasonló
funkciót tölt be, mint az fentebb elemzett épületek.
o az épület jelenlegi műszaki állapota a funkció betöltésére nem megfelelő
(esztétikai, műszaki és energetikai szempontból sem)
o A Művelődési Ház jelen pillanatban is 100 %-os kihasználtsággal működik.
o Az intézmény jelentős számú programnak ad helyszínt melyek máshová nem
áthelyezhetőek

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Szükségletfelmérés és kihasználtsági terv
Városi Piac
XVI. Az igényfelmérés körülményei, az igényfelmérési folyamat kezdete
Kunhegyes – a Tiszafüredi kistérség második legnagyobb városa – állandó
lakónépessége 8431 fő. A város demográfiai jellemzői közé tartozik a csökkenő lakosságszám
és az elöregedő korstruktúra. A kedvezőtlen demográfiai mutatók mellett jellemző a városra a
szegénység, a munkanélküliség és az épületek folyamatosan romló állapota.
A város törekvése, hogy a lakosai és az ide látogató turisták számár olyan élhető, fizikailag
vonzó és hasznos városközpontot alakítson ki, mely megfelel azok igényeinek és
funkcionálisan elkülönülnek a szolgáltatások. A belvárosi funkcióbővítő akcióterületen 3
olyan közösségi funkcióval rendelkező épület található mely a pályázat elemeként jelenik
meg, ezek közül kettő műemléki oltalom alatt áll.
Az akcióterületen végbemenő fejlesztések, nem csak az itt élő lakosságra van hatással, hanem
a város határain túl is mutat. Hisz a település mikrotérségi központ.
A lakossági szükségletek felmérése, a jelenlegi szolgáltatási rendszer elemzése érdekében
szükségletfelmérést végeztünk, amely megalapozottá teszi a projekt keretében létrehozandó és
bevezetendő szolgáltatásokat.
XVII. A felmérés során vizsgált alanyok (célcsoport) és az alkalmazott módszerek
A felmérés készítése során vizsgálatot folytattunk az egyházközségeknél, a Városi
Művelődési Ház vezetőségénél, a városi piac látogatóinál, Kunhegyes városának
önkormányzatánál és természetesen a lakosság körében is. A település lakossága, lakossági
fórumon és kérdőívek kitöltésével tudatta a városra vonatkozó igényeit. A kérdőíves
felmérés módszerével a város értékeire, gyengeségeire, a város infrastrukturális és intézményi
ellátottságára, a meglévő és hiányzó szolgáltatásokra, munkavégzésre vonatkozó igényeket,
aktivitás mértékét, a hiányzó szolgáltatások feltérképezését végeztük. A kérdőíves felmérés
során többen jelezték, hogy szívesen látnák, ha a piac területe megújulna, és zárt
elárusítóhelyek is kialakulnának a területen.
Ezen egyeztetések, információcserék eredményeként, megtörtént a célcsoportok kiválasztása.
Elsődleges célcsoportként az intézményeket – templom – közvetlenül használó csoportokat
neveztük meg.
• Piacot használó elárusítók (továbbiakban helyhasználók), piaci szolgáltatásokat
igénybe vevő lakosság
A csoport mellett még egyéb csoportokra is kifejti hatását
• Akcióterület lakossága
• Város lakossága
• Mikrotérség lakossága
• Kistérség lakossága
• Ide látogató turisták

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.
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Majd az igények felmérése után újra a fejlesztendő közösségi funkciót ellátó intézményekhez
fordultunk. A sikeres munka érdekében állandó kapcsolatot tartottunk az önkormányzat és a
piac üzemeltetésével foglalkozó Kunhegyes Városért Közalapítvány vezetőivel.
A felmérés készítése során alkalmazott módszerek: A felmérés során alkalmazott
leggyakoribb módszer a rendelkezésre álló statisztikai adatokat, melyeket az adott
intézménytől kértünk el. A piacon elárusító standokat használó termelők és kereskedők
véleményét személyes interjún keresztül ismertük meg. Valamint vizsgáltuk a műszaki
adatokat, melyeket a műszaki felmérést végző építészektől kaptunk meg. Ezeket a
felméréseket az önkormányzat végeztette el. Ezek többségében telefonos megkereséssel
egybekötött interjúk voltak, de előfordult személyes egyeztetés is. A vizsgálat során szerzett
információkat összesítettük, majd belső tartalomelemzésre került sor.
A felmérés készítői: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft., Pap Tibor építész-tervező
szakmérnök, és Kunhegyes Város Önkormányzata.

XVIII. Piac rövid bemutatása:
A város központjában lévő 431. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő piac a vásártér területén
bekerítve üzemel. Az elárusítás, a 2009-ben átadott fedett asztalokon folyik. Ezeken az
asztalokon azonban csak a helyi kistermelők kínálják az általuk megtermelt árukat. A piacon,
fedett épületben történő árusításra jelenleg nincs lehetőség, tehát télen és rossz időjárási
viszonyok között az árusítás nem megoldott.
A hulladékok gyűjtését a Városi Piac üzemeltetője a Kunhegyes Városért Közalapítvány
végzi. Az összegyűjtött hulladékot a piac területén található hulladéktárolóban tárolják
elszállításig.
A Közalapítvány köteles a piacok üzemeltetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek, a
helyiségeknek és a piacok használójának kijelölésével kapcsolatos feladatokat ellátni.
Valamint a piacok területén lévő utak, közös használatú helyiségek tisztántartásáról a szemét
elszállításáról az esetlegesen szükségessé váló fertőtlenítésről is a közalapítvány köteles
gondoskodni. A piac jelenleg, mintegy 240 elárusítónak képes helyet biztosítani, a 2009-es
évben átlagosan 80 elárusító bérelt helyet magának. Egy-egy árus több férőhelyet is bérelt
magának.
A piacot leginkább őstermelők veszik igénybe. Emellett még megtalálhatók a műszaki cikket,
használt ruhát, bőrárut, könyvet, illatszert, tejterméket, cipőket és virágot árusító kereskedők
is.
A piacra átlagosan 800 vásárló látogatja naponta.
Piacon forgalomba hozható árúk köre:
A napi élelmiszer piacon forgalomba hozható áruk közé tartozik az élelmiszer, nyers
élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető viziállat, élő és
művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa és virágföld.
A heti kirakó vásáron - melyet minden héten kedden, pénteken és vasárnap tartanak – a
forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával minden ár és ipari termék
forgalomba hozható.
A piactéri fedett pavilonokba értékesíthető áruk:
1.sz. pavilon: Vegyes kisárusok (1-3 méter)
2.sz. pavilon: Ruhanemű és iparcikk
3.sz. pavilon: Ruhanemű és iparcikk
Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

149

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.
4.sz. pavilon: zöldség, gyümölcs, virág, egyéb élelmiszer
5.sz. pavilon: zöldség, gyümölcs, virág, egyéb élelmiszer
6.sz. pavilon: zöldség, gyümölcs, virág, egyéb élelmiszer
Piaci díjtételek:
Megnevezés
Tartós helyhasználati díj havonta
Helypénz tartós helyhasználattal rendelkezők
számára
Helypénz alkalmi árusok számára
Baromfi:
- tyúk
- Liba, kacsa, egyéb baromfi
- Pelyhes baromfi
Tojás:
- 10-50 db között
- 50-100 db között
Hal árusítás tartályból

Díjtétel
235, Ft/m
100, Ft/m
150, Ft/m
20, Ft/db
30, Ft/db
5, Ft/db
30, Ft/nap
50 Ft/nap
100, Ft/m2

A felújítással és az új épület kialakítása, ezen díjtételeket nem befolyásolja.
XIX.

Városi Piac területének, épületének bemutatása és a tervezett fejlesztés leírása

A piaci szolgáltatások korszerűsítése és komfortosabbá tétele miatt egy új kisvárosi léptékű
épületet tervezünk megvalósítani.
A tervezett épület a jelenleg már meglévő nyilvános WC épületének vonalában
helyezkedik el. A tervezett épület földszintes kialakítású. A két épületszárny
összemetsződésénél földszint + emelet kialakítású. A beruházás során kialakuló épületek
összes hasznos alapterülete 417 m2. 7 új üzlethelyiséget fog tartalmazni az új épület, ebből 6
kisebb, 21 m2 alapterületű és egy nagyobb, mely 54 m2 alapterülettel rendelkező
üzlethelyiség.
A földszinten kávézó és a kiszolgáló helyiségei, az emeleten a piac működéséhez szükséges
szolgáltatások költöznek. A hulladékok gyűjtése üzletenként történik. Az összegyűjtött
hulladékot a piac területén megépítendő fedett,- közforgalom elöl elzárt hulladéktárolóban
tárolják elszállításig.
Az üzleteket akadály mentesítjük (küszöb nélküli ajtók beépítése, a padlószint a járdaszinttel
azonos magasságban kerül kialakításra), tehát a mozgásukban korlátozott személyek (kerekes
székes, gyengén látók és vakok) is igénybe tudják venni az üzletek szolgáltatásait. A lépcső
mellett kerül kialakításra a komplex akadálymentesség jegyében az akadálymentes WC.
Ebben a helyiségben elhelyeztünk egy lehajtható pelenkázó asztalt, hogy a kismamák
kultúrált környezetben pelenkázhassák be gyermeküket.
A parkoló megközelíthetősége érdekében az Ady Endre utca felöl megnyitjuk a piac területét.
Az árufeltöltés és a gazdasági közlekedés a meglévő Ady Endre utcai gazdasági bejáraton
keresztül történik. A piac belső-gazdasági udvarát a közforgalom elöl egy kapuval zárjuk el.
A gyalogos forgalom részére, az Ady Endre utcai bejárat mellett kialakítunk egy második
bejáratot a Kossuth Lajos utca felöl érkezők részére. A piac, újonnan kialakított passage-on,
valamint a szintkülönbségek miatt tereplépcsőn közelíthető meg.
A piac területén található víztornyot és közvetlen környezetét egy drótkerítéssel kerítjük el a
közforgalom elöl.
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V. Városi Piac nyitva tartása és tervezett kihasználtsága
A városi piacra vonatkozó nyitvatartási időt Kunhegyes Város Önkományzata határozza meg.
A Kunhegyes Városért Közalapítvány üzemeltetése alatt működő városi piac és vásártér
területén a hét három napján (kedd, péntek, vasárnap) tartanak élelmiszerpiacot, ekkor a piac
reggel 5:00-kor nyit és 13:00-kor fejezik be az árusítást. A téli félévben október 21-től
március 20-ig, a piac 6:00-kor nyit, a zárási időpontja nem változik.
Egy héten 3-szor kedden, pénteken és vasárnap tartanak heti kirakó vásárt, miután egy
helyszínen található a napi élelmiszerpiaccal ezért a nyitvatartási ideje is megegyezik azzal.
A piac felújítása és bővítése után a nyitva tartás rendje nem fog változni. Az újonnan
kialakított üzletek nyitvatartási idejéről, a bérbevevő vállalkozók fognak dönteni. A városban
már régóta igény van a minden oldalról zárt elárusítóhelyekre. Az új épület ezt az űrt hivatott
kitölteni. A város az összes újonnan kialakított üzlethelyiségekre 6 kereskedővel írt alá
szándéknyilatkozatot, ezen nyilatkozatok szerint az üzletek a következő funkciót fogják
ellátni: illatszerüzlet, zöldséges üzlet, könyvesbolt, kukorica pattogtató, lángos sütő.
A piac jelenleg 90 %-os kihasználtság mellett üzemel az új funkciók bejövetelével és a
minden oldalról zárt elárusítóhelyek kialakításával előreláthatólag az átadás utáni 2. évben
már eléri a 100 %-ot a kihasználtság. A tervezett kihasználtság a mostani 800 fő látogatóról,
várhatóan a zárt üzleteknek köszönhetően eléri a 900-1000 főt.
VI. Az igényfelmérés eredménye: Az igényfelmérés eredményének összegzése
Megállapítások:
o A város területén nem található olyan egyéb intézmény, épület, mely hasonló
funkciót tölt be, mint az fentebb elemzett épületek.
o a piac egyetlen épülete (mely főleg szociális jellegű) jelenlegi műszaki állapota
a funkció betöltésére nem megfelelő, nem bővíthető ezért új, zárt elárusító
helyekkel ellátott épületet kell építeni
o A Városi Piac jelen pillanatban is 90 % - os kihasználtsággal működik.
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3. számú melléklet

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

152

Akcióterületi terv Kunhegyes 2009.

4. számú melléklet

Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

153

