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Bevezetés

Berhida Város Önkormányzata a 79/2014. (VI. 26.) sz. határozattal fogadta el hatályos településfejlesztési koncepcióját. A koncepció készítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben előírt adatgyűjtést és értékelést tartalmazó megalapozó vizsgálat előzte
meg.
A településfejlesztési koncepció hosszútávú, 10 évet meghaladó időtávra szóló, a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat
hosszú távra meghatározó dokumentum.
Berhida korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) 2008 júniusában fogadta el az önkormányzat. Az IVS
az akkori településrendezési eszközökkel és önkormányzati fejlesztési döntésekkel összhangban került kidolgozásra, tartalmi elemeinek, céljainak, projektjeinek többsége a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok
miatt ma teljes felülvizsgálatra szorul.
A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően készülő integrált
településfejlesztési stratégia (ITS) a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági
célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú, legalább 7-8 éves időtávra szóló fejlesztési program.
A korábbi IVS készítése óta lezajlott változások közt kiemelt jelentőségű, hogy megalkotásra és kidolgozásra
kerültek az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai célkitűzései, és az azokhoz
kapcsolódó uniós és hazai tervdokumentumok, jogszabályok:


Elfogadták az EU 2020 Stratégiát, amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érdekében az EU öt alapcélt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika területén. A 2014-2020-ban elérhető uniós támogatások e célok elérését
szolgálják minden tagországban, így Magyarországon is.



Az EU 2020 stratégiához igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került a Partnerségi
Megállapodás, amely a hazánkban elérhető uniós források, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok eredményes és hatékony felhasználásának hazai alapfeltételeit rögzíti.



A Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozták a következő támogatási időszak Operatív
Programjait, amelyek nagyobb részét 2015 elejére már az Európai unió is jóváhagyta.



Az Operatív Programok közül a városok számára az egyik legjelentősebb forrásokat tartogató Terület és
Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódóan a stratégia készítésével párhuzamosan
zajlik megyei Integrált Területi Programok (ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi fejlesztési
elképzelések összegyűjtése, rendszerezése.

Az ITS egy átfogó tervezési rendszer egyik elemeként épül fel. A rendszer alapelemeit és azok egymásra épülését az alábbi ábra foglalja össze:
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A 2013-ban elkészült megalapozó vizsgálatot a kormányrendelet 6. § (2) melléklete szerint szükség szerint aktualizálni kell. Az adatok és megállapítások frissítése megtörtént, az ITS jelen dokumentációja az aktualizált
megalapozó vizsgálat szerint készült el.
A hosszú távú településfejlesztési koncepció 15 éves időtávban jelöli ki a város átfogó fejlesztési célját és részcéljait. Ezekhez kapcsolódva, ezekkel összhangban kerültek megfogalmazásra az ITS középtávra (mintegy 7-8
éves időszak) szóló átfogó illetve tematikus céljai. Azok az elemek képezik az ITS céljainak tartalmát, melyek
megvalósulása már középtávon reális.
A tervezési munka eredményeként megalkotott Integrált Településfejlesztési Stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, az ezek elérése érdekében tervezett beavatkozásokat, továbbá a megvalósítás és
nyomonkövetés eszközeit és módszereit rögzíti. Legfontosabb célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse
elő a következő 7-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét.

2.

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

2.1

A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

Berhida 79/2014. (VI. 26.) sz. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója meghatározta a város
gazdasági, társadalmi, táji, természeti, épített környezetére, térségi szerepére vonatkozó jövőképét, megfogalmazta a jövőkép eléréséhez szükséges átfogó és részcélokat, valamint összefoglalta a további tervezési feladatok kiinduló adatait.
Berhida jövőképe
Berhida településfejlesztési koncepciója a 2030-ig terjedő időszakra kijelöli a város helyét a hazai és a térségi
településhálózatban, bemutatja a város társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetének jövőbeni
állapotát. A jövőkép nem a településen belül lezajló jelenlegi folyamatok előrevetítése, hanem egy új, egy másfajta gondolkodás, szemlélet eredményeként létrejövő állapot.
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A város jövőképe a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív közreműködésével és bevonásával készült;
értékek, érdekek, szándékok egymással harmonizáló egysége, ami találkozik az érdekeltek egyetértésével, vonzó és motiváló erejű. Berhida jövőképe a város társadalmi, gazdasági és földrajzi adottságaira, lehetőségeire,
valamint erőforrásaira (népesség, gazdaság, infrastruktúra, környezeti és egyéb értékei) épít, vonzó, megvalósítható állapotot körvonalaz.
A településfejlesztési koncepció alapvető üzenete, hogy Berhida megteremti és biztosítja valamennyi polgárának
jövőjét, másrészt valamennyi polgára bízik Berhida jövőjében annak érdekében, hogy kijelenthesse
BERHIDA AZ ÖNTUDATOS ÉS NYITOTT VÁROS
AZ ÖNTUDATOS VÁROS:
Berhida az öntudatos kisváros, amely feltárja, őrzi és ápolja történelmi örökségét, erősíti a településrészek szellemiségét és összetartozását, biztosítja az élhető környezet, a lakható kompakt város harmóniáját, a természet
és a gazdaság fenntartható együttélését, tudást, munkát és felüdülést ad lakóinak, esélyt, felemelkedési lehetőséget a rászorulóknak.
A NYITOTT VÁROS:
Berhida a térségi, kistérségi alközpont, amely gazdasági tevékenységével fontos szerepet tölt be a foglalkozatásban, aktív szerepet vállal az ellátó rendszerek kiépítésében és működtetésében, a kutatás-fejlesztési tevékenység és az innováció térhódításában. Nyitott a térségi, hazai és határon túli társadalmi, valamint kulturális
együttműködés fórumai számára, helye a közösségi szerveződéseknek.
A településfejlesztési koncepcióban meghatározott településfejlesztési alapelvek rögzítése
Berhida történelmi fejlődése sajátos karakterű településsé formálta várost, ahol jelenleg is tovább él a településrészek identitása, emellett a 20. század robbanássszerű ipari fejlesztése által létrehozott városias szövet egységbe kovácsolta a település társadalmát. Az örökölt természeti környezet adottságai eltörpültek az iparosítás
térhódítása mellett, a lakosság bizonytalan állapotban lebeg a falusias és a városias létformák határán. A tudatvesztés, a bizonytalan útkeresés állapotát megelőzve kerültek megfogalmazásra a település fejlesztésének alábbi alapelvei:









Harmonikus település, fejlődés határok között
Természeti, épített és kulturális értékek feltárása, ápolása és védelme
Növekedés a település eltartó képességének függvényében
Területfejlesztés a rehabilitációs folyamatokkal egyensúlyban
Gazdasági potenciál és a versenyképesség növelése, innováció
Élhető környezet, kiegyensúlyozott társadalom
Identitástudat
Esélyegyenlőség, tudás alapú társadalom

Az alapelvek elfogadását tükrözi a város 2030-ra vonatkozó gazdasági, társadalmi, táji és természeti, épített környezetére, továbbá térségi szerepére vonatkozó jövőképe.
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A koncepció célrendszere
A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával fogadta el a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót. A koncepció Veszprém megye fejlesztésének 2020-ig tartó átfogó céljait az alábbiakban
határozta meg:
1. Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés
2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése
3. A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése
A megyei koncepcióban Várpalota várostérségére ( ideértve Berhida közigazgatási területét is) megfogalmazott
fejlesztési célokat Berhida településfejlesztési koncepciója figyelembe vette. A megyei területfejlesztési koncepció átfogó céljaihoz igazodva Berhida jövőképe az alábbi hat települési átfogó célt határozta meg:
Átfogó célok







Önfenntartó gazdaság, önfenntartó társadalom
Öntudatos település lokálpatrióta szellemiséggel
Kultúra, művelődés és folyamatos tanulás lehetősége mindenkinek
Élettér, élhető környezet, lakható otthon, lakható város
Gondoskodó település
Térségi együttműködés és integráció

A megyei és a települési átfogó fejlesztési célok kapcsolatrendszere az alábbi ábrával jellemezhető:

Térségi együttműködés
és integráció

A térszerkezet tudatos alakítása, versenyképességet segítő
szerkezetfejlesztés, a várostérségek összehangolt fejlesztése

Gondoskodó település

Élettér, élhető környezet,
lakható otthon, lakható város

A lakosság életminősége
javítása, „jól léte” biztosítása,
a társadalom fejlesztése

Kultúra, művelődés és
folyamatos tanulás
lehetősége mindenkinek

Öntudatos település
lokálpatrióta szellemiséggel

Önfenntartó gazdaság,
önfenntartó társadalom

Gazdasági növekedés,
a térségi potenciálokra építő,
a versenyképességet fokozó
gazdaságfejlesztés
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Tematikus célok
A településfejlesztési koncepció minden átfogó célt részcélokra bontott le, melyek aprólékosan leírják az adott
célkitűzésre jellemző speciális célrendszert. Az ITS ezekből a részcélokból állította fel tematikus céljait. Tematikus céloknak nevezzük azokat a célokat, amelyek a város egészére vonatkoznak, és habár kapcsolódhatnak
egy-egy szakpolitikai ágazathoz, de mégsem szükségszerűen egy-egy ágazatra korlátozódó érvényességű célok.

2.1.1

Önfenntartó gazdaság, önfenntartó társadalom

Berhida történelme során a hagyományos falusi mezőgazdasági termelő tevékenységtől kezdve az intenzív nagyipari termelésig különféle volumenű és jellegű termelő tevékenységet folytatott. A település gazdasági potenciálja, termelő ereje alapjaiban határozza meg a fejlődés lehetőségeit. A település célja megtartani, fejleszteni és
gyarapítani minden olyan termelő tevékenységet, amely elegendő jövedelmet teremt a fenntartható fejlődés számára. Minimális cél a fenntarthatóság elérése, a gazdaság szereplőinek olyan szintű termelési lehetőségekhez
juttatása, amely forrásai fedezni képesek a település működési szükségleteit és ezen túl hozzájárulnak a társadalom anyagai és szellemi gyarapodásához, biztosítják a szociális, egészségügyi ellátás feltételeit. Nem cél az
olyan fejlődés, amely a pillanatnyi piaci igényekhez igazodva alapjaiban változtatná meg a település gazdaságáról már kialakult képet sem nagyságrendjében, sem tevékenységében, majd hátrahagyva infrastruktúráját felborítani képes a társadalom egyensúlyát. Emellett teljes nyitottsággal és befogadókészséggel áll a település az innovációs folyamatok előtt. Berhida elkötelezett híve és helye a gazdasági termelésnek, a versenyképesség növelésének mind az ipar mind a mezőgazdaság tekintetében. A város célja, hogy a jövedelmek minél nagyobb arányban helyben teremtődjenek meg és többségében helyben kerüljenek felhasználásra.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott részcélok:
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Barnamezős gazdasági területek rehabilitációja, fejlesztése
Új beépítésre szánt fejlesztési területek kijelölése
Már működő stratégiai jelentőségű iparágak (pl.: vegyipari, logisztikai, energetikai, környezetipari)
mellé új, kreatív iparágak, továbbá nemzetközi és hazai szolgáltató központok le-telepítése
2.1.1.4 Szakképzés, gyakorlati képzés, szakmai átképzés támogatása
2.1.1.5 Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditáltságának támogatása
2.1.1.6 Inkubátorház, inkubátor tevékenység kezdő vállalkozásoknak (könyvelés, szaktanácsadás)
2.1.1.7 Vonzó befektetői környezet kialakítása
2.1.1.8 Mezőgazdasági profil- és termékváltás támogatása
2.1.1.9 Helyi termelői értékesítési rendszer, termelői piacok kiépítésének támogatása
2.1.1.10 Tudásgazdaság megteremtése, ill. megerősítése.

Az ITS-ben megjelenő tematikus célok:
G-1
G-2
G-3

A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság növelése,
Vonzó befektetői környezet megteremtése
Barnamezős gazdasági területek rehabilitációja, fejlesztése
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Öntudatos település lokálpatrióta szellemiséggel

Berhida, Peremarton és Kiskovácsi öröksége a középkortól kezdve meghatározza az itt élők hovatartozását mind
lakóhelyi, mind kulturális, vallási kötödésüket tekintve. A folyamatban bizonyos szakadást hozott a gyártelep
megépítése, viszont meglepő, hogy az ide költözők erős összetartása újabb sejtet, újabb közösséget hozott létre,
amely mára meghatározóvá vált a település életében. Berhidára a társadalmi mobilitás nem jellemző, a lokálpatrióta szellemiség gyökerei szinte minden településrészben megtalálhatók. Ennek ismeretében erősíteni kívánja a
település a településrészek öntudatának és közösségeinek erősödését, amelyek egymásra utaltságukkal egyben
erősítik Berhida város identitásának egységét is. Fel kell tárni a történelmi, kulturális, természeti és épített örökség még rejtett vagy elhanyagolt elemeit, értékeit és lehetőséget kell biztosítani a településen élőknek, hogy
ezeket az értékeket elérjék, ápolják az értéket a településen kívül képviseljék vagy népszerűsítsék.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott részcélok:
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5

Helytörténeti, régészeti, kulturális értékek feltárásának támogatása
Az épített örökség értékeinek felmérése, védelmének és megújításának támogatása
Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének támogatása
Egyházi közösségek és programok támogatása
Közösségi helyek fejlesztésének támogatása (kávéház- és kocsmaprogram, ifjúsági klub)

Az ITS-ben megjelenő tematikus célok:
L-1
L-2
L-3
2.1.3

Közösségi helyek fejlesztésének támogatása
Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének támogatása
Helytörténeti, régészeti, kulturális és épített örökség értékeinek feltárása és védelme
Kultúra, művelődés és folyamatos tanulás lehetősége mindenkinek

Berhida települési öntudatának erősödéséhez a település fizikai erején túl a szellemi tőke, a humán infrastruktúra
folyamatos fejlődését, fejlesztését el kell tudni érni. Cél a művelt, képzett és tanult társadalom. Érettségi vagy
szakma minden fiatalnak. Biztosítani kell a tanulás lehetőségét a lecsúszott vagy szegregált társadalmi rétegekben éppúgy mint a családi vagy szociális problémákkal küzdő fiatalok esetében. Meg kell találni a gazdasági
profilváltás miatt szükséges felnőtt átképzési lehetőségeket, helyet kell adni az idősek tanulási, művelődési igényeinek. A nemzetiségi, vallási vagy egyéb közösségek, fórumok tevékenységét támogatni, erősíteni kell. Az
ezekhez szükséges infrastruktúrát a település eltartó képességének függvényében rehabilitálni, illetve fejleszteni
szükséges.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott részcélok:
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7
2.1.3.8
2.1.3.9
2.1.3.10
2.1.3.11

Nemzetiségi csoportok tevékenységének támogatása
Önképzőkörök tevékenységének támogatása
Ösztöndíjrendszer kidolgozása a hátrányos helyzetű fiatalok oktatásának támogatására
Felnőttképzés, átképzés támogatása
Informatikai képzés minden korosztálynak
Iskolai napköziotthonos foglalkozások, szakkörök támogatása
Óvodai ellátás támogatása a hátrányos helyzetűek számára
Nyelvtanulás támogatása
Idegen nyelvű óvodai, iskolai ellátás fejlesztése
Vállalkozási ismeretek oktatása
Emelt szintű egész éves közmunka programok
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Az ITS-ben megjelenő tematikus célok:
K-1
K-2

Felnőttképzés, átképzés, szakképzés támogatása

K-3

Nemzetiségi, vallási vagy egyéb közösségek kulturális programjainak támogatása

2.1.4

Nyelvtanulás, informatikai képzés az óvodától a nyugdíjaskorig

Élettér, élhető környezet, lakható otthon, lakható város

Erősíteni szükséges a település megtartó erejét. El kell érni, hogy a képzett munkaerő a településen belül maradjon. A település általános környezeti állapotát meg kell óvni a gazdasági termelésből adódó környezeti terhelésektől, emellett biztosítani kell a természeti környezet értékeinek ápolását és fejlesztését. A települési infrastruktúra hálózatot a kompakt város elveit szem előtt tartva fejleszteni és fenntartani szükséges. A hiányzó elemeket ki
kell építeni. El kell kerülni a beépítésre szánt területek aránytalan, olyan léptékű növekedését, amelyek már azok
fenntarthatóságát veszélyeztetik. Ki kell dolgozni az amortizálódó területek (pl. gazdasági és lakóterületek) megújulásának módszerét, iparfejlesztési és lakáspolitikát. Biztosítani kell a rekreációs, szabadidős és sport tevékenységek feltételrendszerét. Erősíteni kell a magántulajdonnal kapcsolatos felelősségtudatot, minimálisra kell
csökkenteni az önkormányzat szerepét a magántulajdon fenntartásával kapcsolatban. Bővíteni kell a helyi közszolgáltatások körét lehetőséget adva többek között a minőségi kereskedelmi szolgáltatások fejlődésének. Törekedni kell a korszerű energiagazdálkodásra, támogatni kell a megújuló energiák használatához kapcsolódó fejlesztéseket.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott részcélok:
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.4.4
2.1.4.5
2.1.4.6
2.1.4.7
2.1.4.8
2.1.4.9
2.1.4.10
2.1.4.11
2.1.4.12
2.1.4.13
2.1.4.14
2.1.4.15

Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Közműhálózatok fejlesztése
Közösségi közlekedés hálózatának fejlesztése
Kerékpáros közlekedés és közlekedési hálózat fejlesztése
Vasúti infrastruktúra rehabilitációja
Rehabilitációs lakáspolitika kidolgozása
Védett épített örökség komplex megújításának támogatása
Városközpont közterületeinek rehabilitációja, közösségi köztéri funkciók fejlesztése
Kereskedelmi szolgáltatások körének bővítése, bevásárlóközpont, kisbolthálózat fejlesztése
Lakóépületek, középületek energetikai megújítása, megújuló energiák használatának támogatása
A Séd-völgy és a Malom-árok tájrehabilitációja, vízrendezése
Az egykori zártkerti területek megújítási programjának kidolgozása
A város turisztikai szolgáltatásainak, szálláshelyeinek bővítése
Sport, szabadidős, rekreációs területek, létesítmények fejlesztése
Rehabilitációs program kidolgozása a lakótelepi közterületek hossztávú fenntartására és üzemeltetésére
2.1.4.16 Parkolási, gépjármű elhelyezési gondok megoldása a lakótelepeken
2.1.4.17 Szelektív hulladékkezelő rendszer és szolgáltatások fejlesztése, az illegális hulladéklerakók felszámolása
2.1.4.18 Növekvő közbiztonság

Az ITS-ben megjelenő tematikus célok:
E-1
E-2
E-3

Települési infrastruktúra fejlesztése
Épített és természeti örökség komplex megújítása
Sport, szabadidős, rekreációs és turisztikai szolgáltatások fejlesztése
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Gondoskodó település

Fejleszteni szükséges az egészségügyi és szociális ellátó rendszert. El kell kerülni, hogy bárki a városban ellátatlan legyen, magára maradjon. Az ehhez szükséges információs rendszereket és infrastruktúrát, személyi feltételeket biztosítani kell. Lehetőség szerint a gazdasági szektor önkormányzati bevételeiből, valamint a kiegészítő
állami és uniós támogatási rendszerekből meg kell teremteni a fejlesztések forrásait.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott részcélok:
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.5.5

Egészségház kialakítása, a településrészek egészségügyi ellátó intézményrendszerének fejlesztése
A közétkeztetés személyi és infrastrukturális feltételeinek javítása
Akadálymentes intézményrendszer és közlekedési lehetőségek biztosítása
Időskori ellátó rendszer és intézmények fejlesztése, bővítése
A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése

Az ITS-ben megjelenő tematikus célok:
S-1
S-2
S-3

2.1.6

Szociális ellátó rendszer fejlesztése
Egészséges társadalom feltételrendszerének biztosítása
Fokozott közbiztonság
Térségi együttműködés és integráció

Berhida a kistérségben partnerségi viszonyban, a kistérségi munkamegosztást szem előtt tartva kívánja kapcsolatait fejleszteni a kistérség többi településével. Ki kívánja venni részét a szociális és egészségügyi ellátás, az
oktatás intézményrendszerének biztosításában, szükség esetén kiépítésében és működtetésében.
A régiós és kistérségi célokat elfogadva helyet kíván adni az innovációs tevékenységeknek. Potenciális tere a
kistérségi munkahelyteremtésnek és foglalkoztatásnak. Támogatja a közlekedési infrastruktúra, az energiaellátás, vízellátás, vízrendezés és a közösségi közlekedés kistérségi fejlesztési irányait.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott részcélok:
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
2.1.6.4
2.1.6.5
2.1.6.6

Kistérségi intézményfenntartó hálózat fejlesztése
Közös kistérségi képzési programok megvalósítása
Térségi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztése
Térségi, kistérségi turisztikai programcsomagok kidolgozása, megvalósítása és működtetése
Gazdasági együttműködési megállapodások, vállalkozások támogatása
Innovációs együttműködés

Az ITS-ben megjelenő tematikus célok:
T-1
T-2
T-3

Turisztikai programcsomagok fejlesztése
Térségi gazdasági és innovációs együttműködés
Térségi infrastruktúra hálózat fejlesztése
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BERHIDA AZ ÖNTUDATOS ÉS NYITOTT VÁROS

Jövőkép

AZ ÖNTUDATOS VÁROS: Berhida az öntudatos kisváros, amely feltárja, őrzi és ápolja történelmi örökségét, erősíti a településrészek szellemiségét
és összetartozását, biztosítja az élhető környezet, a lakható kompakt város harmóniáját, a természet és a gazdaság fenntartható együttélését, tudást,
munkát és felüdülést ad lakóinak, esélyt, felemelkedési lehetőséget a rászorulóknak.
A NYITOTT VÁROS: Berhida a térségi, kistérségi alközpont, amely gazdasági tevékenységével fontos szerepet tölt be a foglalkozatásban, aktív szerepet vállal az ellátó rendszerek kiépítésében és működtetésében, a kutatás-fejlesztési tevékenység és az innováció térhódításában. Nyitott a térségi,
hazai és határon túli társadalmi, valamint kulturális együttműködés fórumai számára, helye a közösségi szerveződéseknek.

Átfogó
célok

Tematikus
célok

Önfenntartó gazdaság, önfenntartó társadalom

Öntudatos település
lokálpatrióta szellemiséggel

Kultúra, művelődés és
folyamatos tanulás
lehetősége mindenkinek

Élettér, élhető környezet, lakható otthon,
lakható város

Gondoskodó település

Térségi együttműködés és integráció

G-1

L-1

K-1

E-1

S-1

T-1

A gazdasági aktivitás
és a foglalkoztatottság
növelése

Közösségi helyek
fejlesztésének támogatása

Felnőttképzés, átképzés, szakképzés támogatása

Települési infrastruktúra fejlesztése

Szociális ellátó rendszer fejlesztése

Turisztikai programcsomagok fejlesztése

G-2

L-2

K-2

E-2

S-2

T-2

Vonzó befektetői környezet megteremtése

Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének támogatása

Nyelvtanulás, informatikai képzés az óvodától a nyugdíjaskorig

Épített és természeti
örökség komplex
megújítása

Egészséges társadalom feltételrendszerének biztosítása

Térségi gazdasági és
innovációs együttműködés

K-3

E-3

S-3

T-3

Nemzetiségi, vallási
vagy egyéb közösségek kulturális
programjainak támogatása

Sport, szabadidős,
rekreációs és turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

Fokozott közbiztonság

Térségi infrastruktúra
hálózat fejlesztése

G-3
L-3
Barnamezős gazda- Helytörténeti, régészesági területek rehabili- ti, kulturális és épített
tációja, fejlesztése
örökség
értékeinek
feltárása és védelme

Berhida Integrált Településfejlesztési Startégiájának célrendszere
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Berhida városrészei
A koncepció a történelmi fejlődést, a kialakult hagyományokat és a települési identitás erősítését figyelembe véve
11 településrészt határol le. A 11 településrészen belül az egykori zártkertek területét (Somló, Öreghegy, Karakó)
egy fejlesztési területként kezeli a településfejlesztési koncepció.


Berhida-Ófalu
Területe megegyezik a történelmi Berhida település területével, az Árpád-kori templom és a református
templom körüli településmag szomszédságában fejlődő területek alkotják. Mind az épített örökség mind
a településszerkezet magában hordozza a történelmi kontinuitást.



Peremarton-Ófalu
Területe megegyezik a történelmi Peremarton település területével, a plébániatemplom körüli településmag szomszédságában fejlődő területek alkotják. Mind az épített örökség mind a településszerkezet
magában hordozza a történelmi kontinuitást.



Berhida-Kertváros
Tipikus kertvárosias beépítésű terület, amely jellemzően a '60-as évek szocialista lakásépítési hulláma
következtében indul fejlődésnek.



Peremarton-Kertváros
Tipikus kertvárosias beépítésű terület, amely jellemzően a '60-as évek szocialista lakásépítési hulláma
következtében indul fejlődésnek.



Kiskovácsi
Területe megegyezik a történelmi Kiskovácsi település területével, a templom körüli településmag szomszédságában fejlődő területek alkotják. Mind az épített örökség mind a településszerkezet magában
hordozza a történelmi kontinuitást.



Peremarton-Gyártelep
A településrész kiépítése az Ipari Robbanóanyaggyár megalapítását (1922) követően indult meg. A gyár
fejlődésével egy időben a népesség száma is jelentősen megnőtt. Így épület fel több ütemben a lakótelep általános iskolával, óvodával, orvosi rendelővel.



Peremarton Ipari Park
A korábbi Ipari Robbanóanyaggyár, Peremartoni Vegyipari Vállalat területe. Jól lehatárolható ipari fejlesztésre alkalmas terület, amely az ipari park címet is megszerezte.



Somló, Öreghegy, Karakó
Tipikus szőlőhegyek pinceépületekkel. Területének lehatárolása a térképi nyilvántartásokon jól követhető.



Sédmellék
Összefüggő zöldfelületi rendszer a Séd-patak és a Malom-árok vízfolyásaival szegélyezve. Malmai révén egykoron meghatározó a település gazdasága szempontjából, ma potenciális szabadidős terület.
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1. ábra Városrészek

A városrészek céljai
1.
Berhida-Ófalu városrész fejlesztési céljai
A városközpont történelmi struktúrájából eredően konfliktusforrás. Ezen a területen kapcsolódik össze a történelmi Berhida és Peremarton területe. A kapcsolódási pont tradicionális kereskedelmi- és vásárterület, melyből
kiindulva a település egyéb részein megszokott lakóházas telekstruktúra átvált nagy terek halmazává. Ezek a
terek több évszázadig jellemzően beépítetlenek, majd a háborút követően elsődlegesen a városiasodó Berhida
számára intézményterületként, illetve fejlesztési területként szolgál. A földrengésben elpusztult csecsemőotthon
területe felszabadult, így a terület mint potenciális akcióterület évek óta célpontja különféle fejlesztési lehetőségeknek.
Az Árpád-kori templom és műemléki környezetének, valamint az egykori csecsemőotthon területének egységes
program szerinti rehabilitációját kell megoldani. Kiemelt fejlesztési cél többfunkciós városi köztér létrehozása,
amely időszakosan parkolóként üzemel, egyes rendezvényeken pedig rugalmasan tud a programokhoz idomulni.
A térrekonstrukcióval egyidejűleg rendezni kell a közösségi közlekedés megálló és parkoló felületeit.
A történelmi beépítést és telekrendszert őrző tömbök rehabilitációjára programot, támogatási rendszert kell kidolgozni, figyelembe véve a megváltozott lakhatási lehetőségeket és igényeket, a megváltozott kereskedelmi struktúrát.
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A városi szinten átgondolt intézményrendszer hiányzó létesítményeinek potenciális helye a városközpont, azonban tartózkodni kell a terület túlépítésétől, a még mindig meghatározóan falusias karaktertől határozottan eltérő
léptékű beépítésektől.
Mértéktartó térrekonstrukciót kell végrehajtani a Kálvin téri református templom környezetében, valamint a Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca csomópontjában, valamint a Hunyadi téri közterületeken. Meg kell oldani a
kultúrház és könyvtár és a Makovecz-vendéglő környezetének rendezését, beleértve az épületek megújítását is.
2.
Peremarton-Ófalu városrész fejlesztési céljai
A településrész az egykori Peremarton falu területével egyezik meg. Történelmi magját a Hősök tere, Szabadság
tér körüli többnyire lakóterületek alkotják. A településrész központjában a 18. században épült Szent László
templom áll, a környezetében lévő telkek és épületek még őrzik a középkori telekstruktúrát és beépítést.
Kiemelt cél a terület értékmentő rehabilitációja, az épületállomány megújítása és korszerű fejlesztése, lakásteremtési program kidolgozása támogatási rendszerekkel együtt. A területet a fiatal családok számára vonzóvá kell
tenni.
A Hősök tere térrekonstrukcióját úgy kell megvalósítani, hogy a tér a városi lakosság egyik szabadidős célterületévé, pihenő területévé váljon megtartva a terület sajátos falusias karakterét.
A terület beépítéséhez, igazítható települési szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, egészségügyi alapellátás) számára a feltételeket biztosítani kell.
3.
Berhida-Kertváros városrész fejlesztési céljai
A Hunyadi tértől a Vasút utcáig tartó területek a város központi sportolási funkciói számára tartandók fenn. A
szabadtéri sportpályák mellett a városi sportcsarnok is a területen belül kaphat helyet. A területen halad át a
Dankó Pista utca - Diófa utca vonalán a település belső területeit tehermentesítő útvonal. A közlekedési útvonal
fejlesztésével párhuzamosan a szomszédos területek környezeti hatások elleni védelmét, a szomszédos lakóterületek megújulását biztosítani kell. A vasútállomás környezetében kialakult gazdasági tevékenységek működését
zavartalanná kell tenni. A vasútállomás újraélesztését vagy esetleges funkcióváltását meg kell oldani.
4.
Peremarton-Kertváros városrész fejlesztési céljai
Az Erkel Ferenc utcával szomszédos gazdasági területek fejlesztése a kis- és középvállalkozások számára ideális környezetet biztosít. A terület infrastrukturális ellátásának kiépítését az igényeknek megfelelően meg kell oldani.
A település belső területeit tehermentesítő útvonal nyomvonalát és csomópontjait ki kell építeni. Meg kell vizsgálni nagyobb alapterületű kereskedelmi egység, bevásárlóközpont elhelyezésének lehetőségét.
A temető területének részletes rendezésére ütemezhető fejlesztési programot kell kidolgozni, figyelembe véve a
parkolási igények biztosítását. A temető számára hosszútávú bővítési lehetőségről kell gondoskodni.
Meg kell vizsgálni az Idősek Otthona fejlesztési igényeit, melynek függvényében dönteni kell a szomszédos beépítetlen területek közcélú vagy lakáscélú, esetleg garázscélú hasznosításáról. A fejlesztéshez szükséges infrastruktúrát ki kell építeni.
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5.
Kiskovácsi városrész fejlesztési céljai
A református templom környékén ki kell alakítani a települési alközpont közösségi, intézményi hátterét. Közösségi ház, faluház létesítésére programot kell kidolgozni. A református egyházzal együttműködve meg kell oldani a
templom felújítását, megelőzve az épület pusztulását.
A településrészt elkerülő főút kiépítését meg kell kezdeni. Fejleszteni kell a település és a városközpont közötti
közösségi és kerékpáros közlekedés rendszerét, az ehhez szükséges műszaki létesítményeket ki kell építeni.
Rehabilitációs programot kell kidolgozni a településrész lakóterületein élők lakhatási és életkörülményeinek javítására, az épületállomány megújítására.
Kiskovácsi pusztán a gazdasági és lakó tevékenység egészséges együttélését a fejlődés biztosításával párhuzamosan meg kell oldani.
6.
Peremarton-Gyártelep városrész fejlesztési céljai
A lakótelep a hétköznapokban Peremarton név alatt önálló életet él még ma is annak ellenére, hogy a gyárhoz
való viszonya már jelentősen megváltozott. A településrészi részönkormányzat (Berhida Város
Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata) fogja össze a települési alközpont fejlesztési programjait,
melynek egyik központi eleme a települési alközpont rehabilitációja, minőségi megújítása. Ebbe bele kell érteni a
kulturális, egészségügyi, szociális rendszereken túl a kereskedelmi és szabadidős szolgáltatások körének szinten
tartását, illetve bővítését.
A lakótelep építésekor még nem számoltak a mai kor felgyorsult motorizációs folyamataival. Az épületek megépítésekor csak a lakhatás feltételeinek megteremtése volt az elsődleges. A gépkocsi elhelyezésről nem vagy csak
minimális szinten gondoskodtak. Később a fokozatosan jelentkező gépkocsi elhelyezési igényt garázstelepek
létrehozásával próbálták kielégíteni. A megépített garázsok amellett, hogy megjelenésük városképileg egyáltalán
nem előnyös, még általánosan rossz műszaki állapotban is vannak. A problémát fokozza, hogy gépkocsi elhelyezési, garázsépítési szándék ma is folyamatosan jelentkezik. Fejlesztési programot kell kidolgozni a lakótelep
teljes területén belül a gépkocsik elhelyezésére, a garázstelepek megújítására.
Peremarton-Gyártelepen a Kiserdő és az ipari terület között húzódó, földrengésben elpusztult terület, egykori
garázssor területe is megújulásra vár. Ugyanígy ki kell dolgozni a Kiserdő szabadidős, rekreációs célú hasznosítási programját. A területre tervezett sportközpontban elsősorban különféle gördülősportok (bmx, slide-cross),
streetball kapnak helyet. A terület határai a későbbiekben kiegészülnek a főút benzinkúttal szemközti oldalán
található parkolóterülettel.
7.
Peremarton Ipari Park városrész fejlesztési céljai
A rendszerváltást követően a '90-es években az egykori gyár területén belül átalakult a tulajdonosi szerkezet és
az új tulajdonosok szembesültek a gyártelep műszaki, környezeti állapotával. A kármentesítés lezárult, ugyanakkor az ingatlanok, épületek és közművek utak állapota jelentős fejlesztéseket igényel a szükséges energiakapacitások, kapcsolatok, elérési lehetőségek biztosítása érdekében. A Peremarton Ipari Park cím elnyerése is jelzi,
hogy a terület újjáéledése megindult, sőt ezt jól tükrözik a területen belül szép számmal megvalósuló telephely
fejlesztések, épület bővítések vagy új csarnok építések. A területfelhasználási egységen belül még jelentős tartalék területek állnak rendelkezésre.
Az Ipari Park potenciálisan a település legkiterjedtebb és gazdaságilag legerősebb termelő bázisa, amely kistérségi szinten is meghatározó szerepet tud betölteni a foglalkoztatás terén. Az Ipari Parkot üzemeltető gazdasági
társaság és az önkormányzat koordinálni képes az innovációs folyamatokat, technológiai váltásokat, a szakképzési, emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat.
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A terület átfogó új szabályozásával mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a fejlesztések építésjogi háttere
biztosított legyen. Ezzel a szabályozással összhangban el kell indítani az építési telkek határainak rendezését, az
infrastruktúra hálózat korszerűsítését. Meg kell teremteni új termelő tevékenységek letelepedésének jogi és műszaki feltételeit.
A terület környezeti terhelései jelentősek ezért törekedni kell az alkalmazott technológiák korszerűsítésére, a még
előforduló környezeti és vizuális károk felszámolására. Meg kell vizsgálni az energiatudatos és innovatív technológiák meghonosítását, energiatakarékos műszaki megoldások alkalmazását.
A kezdő vállalkozások, kisbeszállítók számára inkubátorház, támogató szolgáltatások kiépítése szükséges.
8.
Somló-Öreghegy-Karakó fejlesztési céljai
Az egykori zártkerti területeken a gazdálkodási formák megújításával a fiatalok számára vonzóvá kell tenni a
tradicionális tevékenységeket olyan módon, hogy az épített környezet és a táji értékek harmonikusan tudjanak
egymás mellett élni. El kel érni az épített környezet minőségi javulását. A terület működéséhez szükséges közlekedési és közmű infrastruktúrát ki kell építeni.
Az egykori homokbánya területének rekultiválás utáni hasznosítását meg kell oldani szabadidős, extrém sportolási létesítmények céljára.
9.
Sédmellék fejlesztési céljai
A terület az egykori malmok révén az épített környezet szerves részének számított. Ma már csak jellemzően a
zöldfelületi és vizes értékei hangsúlyosak. A történelmi lakóterületek és az Öreghegy, Somló találkozási vonalának összehangolt rehabilitációja mind tájérték, mind az épített értékek szempontjából elengedhetetlen. A komplex
megújítást segíti elő az egykori zártkertek és a Malom-csatornától a kertekig húzódó mezőgazdasági területek
hasznosítása mezőgazdasági szakképzés, gazdaképzés, szociális kertgazdálkodás, kistermelői gazdaságok
céljára. Emellett a település turisztikai kínálatát erősíti a két vízfolyás közötti sziget bekapcsolása a kerékpáros
túraútvonalakba találkozópont, szervizpont kiépítésével, kiszolgáló létesítmények, épületek megvalósításával.
A település belső területeit tehermentesítő útvonal kiépítésre kerül a Malom utca mentén az Ősi út és a Kiskovácsi vasúti kereszteződés között.
2.2

A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia vegyesen tartalmazhat tematikus és területi jellegű célokat. Ezen célok
közt összefüggés is megállapítható, azaz bizonyos típusú tematikus célok kifejezetten köthetők egy városrészhez.
Egy áttekintő táblázat segítségével mutatjuk be a tematikus illetve a területi (városrészi) célok közötti összefüggéseket, kapcsolódási pontokat és a kapcsolat erősségét. A kapcsolat erőssége három fokozatú skálán (színezéssel) jelölve (halvány szín - gyenge kapcsolat, erős szín – szoros kapcsolat).
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Városrész
Tematikus
cél jele

Berhida-Ófalu

PeremartonÓfalu

BerhidaKertváros

PeremartonKertváros

Kiskovácsi

PeremartonGyártelep

G-1
G-2
G-3
L-1
L-2
L-3
K-1
K-2
K-3
E-1
E-2
E-3
S-1
S-2
S-3
T-1
T-2
T-3
Berhida területi és tematikus céljainak kapcsolódási rendszere

Peremarton
Ipari Park

SomlóÖreghegyKarakó

Sédmellék
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3.

A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

3.1

A stratégia célok és projektek összefüggései, a beavatkozások típusai

20

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások (projektek
illetve programok) indikatív listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. Az ITS operatív jellege nem jelenti
ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe menően vagy akár, teljes körűen kellene tartalmaznia a
kitűzött célok elérése érdekében megvalósítandó projekteket. Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy az
előkészítettség különböző fázisaiban levő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését.
Az ITS az alábbi projekt típusokat tartalmazza:


Kulcsprojektek:
Alapvető feltételét képezi valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem
valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el. Megvalósulása előfeltétele egyéb
tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.



Akcióterületi projektek:
Az önkormányzat és partnerei által az akcióterületen az elkövetkezendő években tervezett projekt az
akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében. Megvalósításával az
adott akcióterületre vonatkozó célok elérhetők. Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések
 egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését
 az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,
 volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást
 idézzenek elő az akcióterületen.



Hálózatos projektek:
Kisebb léptékű, a középtávú városi célok megvalósulását (horizontálisan) elősegítő akció. A város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, további hálózatos projektekkel egy együttműködő rendszer
elemeit képezik.

A stratégiai célok és az egyes projektek összefüggéseit az alábbi ábra szemlélteti.
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Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és városi tematikus célok kapcsolata:
Tematikus cél
jele

Kulcsprojektek

G-1

KP1/1 Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése,
meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)

A gazdasági aktivitás
és a foglalkoztatottság
növelése

G-2
Vonzó befektetői
környezet megteremtése

Akcióterületi projektek

Hálózatos projektek

KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra
fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés,
város marketing, informatikai és szakérői támogatás
KP1/1 Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése,
meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)
KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra
fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés,
város marketing, informatikai és szakérői támogatás
KP2/1 A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének
erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a munkahelyek és
a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés
KP2/2 4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása

G-3
Barnamezős gazdasági területek rehabilitációja, fejlesztése

KP1/1 Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése,
meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)
KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra
fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés,
város marketing, informatikai és szakérői támogatás
KP2/3 Iparterületet elkerülő út építése

L-1
Közösségi helyek
fejlesztésének támogatása

KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása

AT1/1 Kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítés, bővítése,
városi könyvtár létrehozása
AT1/4 Árpád-kori templom és környezetének közterületi rendezése
AT1/5 Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén

HP1/3 Petőfi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése
HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések
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AT1/6 Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása
AT1/7 Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása
AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása
AT2/3 Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez
kapcsolódóan
AT2/4 Többfunkciós (lovas, rekreációs, labdajáték) szabadidő
centrum, városi sportcsarnok kialakítása a Hunyadi tér sportterületeinek és zöldfelületeinek rendezésével
AT3/1 Szabadidős, extrém sportcentrum kialakítása az egykori
homokbánya területén
AT1/1 Kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítés, bővítése,
városi könyvtár létrehozása

L-2
Hagyományőrző
néprajzi csoportok,
együttesek tevékenységének támogatása

L-3

KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása

Helytörténeti, régészeti, kulturális és épített
örökség értékeinek
feltárása és védelme

AT1/3 Helytörténeti múzeum illetve tájház létesítése
AT1/4 Árpád-kori templom és környezetének közterületi rendezése

HP1/3 Petőfi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél

HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

AT1/6 Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása
AT1/7 Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása
AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása
AT2/3 Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez
kapcsolódóan
AT3/2 Gazdaképző kialakítása az elpusztult malomépületek és
környezetük ökotudatos rekonstrukciójával

K-1
Felnőttképzés, átképzés, szakképzés
támogatása

KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra
fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés,
város marketing, informatikai és szakérői támogatás

AT1/1 Kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítés, bővítése,
városi könyvtár létrehozása

HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése

AT2/3 Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez
kapcsolódóan

HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél

AT3/2 Gazdaképző kialakítása az elpusztult malomépületek és
környezetük ökotudatos rekonstrukciójával

HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

AT3/3 Pinceprogram, kiskerti gazdálkodás és szőlőtermelés
támogatása
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AT1/1 Kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítés, bővítése,
városi könyvtár létrehozása

K-2
Nyelvtanulás, informatikai képzés az óvodától a nyugdíjaskorig

HP1/1 Ady Endre Általános Iskola energetikai korszerűsítése
HP1/2 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése, felújítása
HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése
HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

K-3

AT1/1 Kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítés, bővítése,
városi könyvtár létrehozása

Nemzetiségi, vallási
vagy egyéb közösségek kulturális programjainak támogatása

AT1/5 Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén

HP1/3 Petőfi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

AT1/6 Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása
AT1/7 Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása
AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása

E-1
Települési infrastruktúra fejlesztése

KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra
fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés,
város marketing, informatikai és szakérői támogatás

AT1/5 Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén
AT1/6 Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása

HP1/1 Ady Endre Általános Iskola energetikai korszerűsítése
HP1/2 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése, felújítása

KP2/1 A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének
erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a munkahelyek és
a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés

AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása

HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése

KP2/2 4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása

AT2/1 Új telkeknél infrastruktúra kiépítés véglegesítése

HP2/2 TESZ telephely létrehozása

KP2/4 Belterületi kerékpárutak kialakítása, csatlakozás a más
településről jövő kerékpárutakhoz

AT3/3 Pinceprogram, kiskerti gazdálkodás és szőlőtermelés
támogatása

HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél

KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása

AT1/7 Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása

HP1/3 Petőfi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

HP2/4 Belterületi utak, járdák hiányzó részen történő kiépítése,
meglévők felújítása, utólagos akadálymentesítése
HP2/6 Ívóvíz és szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése
HP2/7 Temetői épületek, utak felújítása, urnafülkék létesítése,
kerítés építés
HP2/8 Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, a
hiányzó rész kiépítése
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések
HP3/1 Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi hálózat
hiányzó elemeinek kiépítése
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HP3/2 Fasortelepítési program a közutak mentén
HP3/3 Közterületi virágültetési program

E-2

KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása

Épített és természeti
örökség komplex
megújítása

AT1/3 Helytörténeti múzeum illetve tájház létesítése

HP2/4 Belterületi utak, járdák hiányzó részen történő kiépítése,
meglévők felújítása, utólagos akadálymentesítése

AT1/5 Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén

HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

AT1/6 Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása

HP3/1 Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi hálózat
hiányzó elemeinek kiépítése

AT1/7 Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása

HP3/2 Fasortelepítési program a közutak mentén

AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása

HP3/3 Közterületi virágültetési program

AT2/3 Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez
kapcsolódóan
AT3/2 Gazdaképző kialakítása az elpusztult malomépületek és
környezetük ökotudatos rekonstrukciójával
AT3/3 Pinceprogram, kiskerti gazdálkodás és szőlőtermelés
támogatása

E-3
Sport, szabadidős,
rekreációs és turisztikai szolgáltatások
fejlesztése

KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása

AT2/2 Gördülő sportpálya létrehozása (Tulipán és Rozmaring
utca közötti területen)

HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél

AT2/3 Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez
kapcsolódóan

HP2/4 Belterületi utak, járdák hiányzó részen történő kiépítése,
meglévők felújítása, utólagos akadálymentesítése

AT2/4 Többfunkciós (lovas, rekreációs, labdajáték) szabadidő
centrum, városi sportcsarnok kialakítása a Hunyadi tér sportterületeinek és zöldfelületeinek rendezésével

HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések
HP3/1 Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi hálózat
hiányzó elemeinek kiépítése

AT3/1 Szabadidős, extrém sportcentrum kialakítása az egykori
homokbánya területén
HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése

S-1
Szociális ellátó rendszer fejlesztése

HP2/1 Szociális Gondozóközpont kialakítása
HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

S-2
Egészséges társadalom feltételrendszerének biztosítása

AT1/2 Süni Óvoda korszerűsítése, felújítása
AT2/1 Új telkeknél infrastruktúra kiépítés véglegesítése
AT2/2 Gördülő sportpálya létrehozása (Tulipán és Rozmaring
utca közötti területen)
AT2/4 Többfunkciós (lovas, rekreációs, labdajáték) szabadidő

HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése
HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél
HP2/6 Ívóvíz és szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése

BERHIDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

26
centrum, városi sportcsarnok kialakítása a Hunyadi tér sportterületeinek és zöldfelületeinek rendezésével

HP2/8 Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, a
hiányzó rész kiépítése

AT3/1 Szabadidős, extrém sportcentrum kialakítása az egykori
homokbánya területén

HP3/1 Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi hálózat
hiányzó elemeinek kiépítése
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

S-3

AT1/5 Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén

Fokozott közbiztonság

AT1/6 Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása

HP2/5 Térfigyelő rendszer fejlesztése
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

AT1/7 Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása
AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása
AT2/1 Új telkeknél infrastruktúra kiépítés véglegesítése

T-1

KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása

Turisztikai programcsomagok fejlesztése

AT1/3 Helytörténeti múzeum illetve tájház létesítése

HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

AT1/4 Árpád-kori templom és környezetének közterületi rendezése

HP3/1 Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi hálózat
hiányzó elemeinek kiépítése

AT1/5 Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén
AT1/6 Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása
AT1/7 Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása
AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása
AT2/2 Gördülő sportpálya létrehozása (Tulipán és Rozmaring
utca közötti területen)
AT2/3 Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez
kapcsolódóan
AT2/4 Többfunkciós (lovas, rekreációs, labdajáték) szabadidő
centrum, városi sportcsarnok kialakítása a Hunyadi tér sportterületeinek és zöldfelületeinek rendezésével

T-2
Térségi gazdasági és
innovációs együttműködés

KP1/1 Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése,
meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)
KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra
fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés,
város marketing, informatikai és szakérői támogatás

HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések
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T-3
Térségi infrastruktúra
hálózat fejlesztése

KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra
fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés,
város marketing, informatikai és szakérői támogatás
KP2/1 A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének
erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a munkahelyek és
a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés
KP2/2 4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása
KP2/4 Belterületi kerékpárutak kialakítása, csatlakozás a más
településről jövő kerékpárutakhoz
KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása
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HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések
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Kulcsprojektek

Akcióterületen kívüli kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely
(akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak
kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.

Kulcsprojekt 1: Gazdasági potenciál növelése a gazdasági területek fejlesztésével (KP1)
A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés
Berhida várossá alakulását, fejlődését az elmúlt mintegy száz esztendő intenzív gazdasági tevékenysége idézte
elő. A településen működő ipari termelő üzemek ma is meghatározói a település fejlődésének és működőképességének. Az "önfenntartó gazdaság, önfenntartó társadalom" kiépítése mint átfogó célkitűzés a meglévő gazdasági potenciálra és fejlesztési lehetőségekre épül. A gazdasági tevékenységet meghatározó vegyipari szektor
nemzetgazdasági szempontból is fontos szerepet tölt be. Az ipari park revitalizációja a kármentesítéssel együtt
elindult, az egyre erősödő vállalkozások vonzzák a beszállítókat és a hasonló befektetéseket. A térségi gazdasági együttműködésben egyre nagyobb teret kap a vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése a Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely fejlesztésével.
A projekt kiemelt célterülete a Peremarton Ipari Park területe, beleértve mindazon területeket, amelyek a településrendezési eszközökben összefüggő ipari területként jelennek meg, de ezen belül idetartoznak a kármentesített
ipari területek is. Az ipari parkon, mint veszélyes és zárt üzemi területen túl a városban helyet kaptak a KKV-s
vállalkozások. Számukra a Csokonai utcától északra az Erkel Ferenc utcai gazdasági terület bővítéseként további gazdasági területek kerültek a rendezési tervekben kijelölésre.

Ipari Park

KKV-s gazdasági terület
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A fejlesztés célja, elérni kívánt eredmények
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott hosszútávú gazdasági jövőkép a következőképpen írja le a
település gazdasági helyzetét 2030-ban:


A városban működő ipari termelés meghatározóvá válik a térség és a kistérség gazdasági potenciáljában, kiemelkedő szerepet kapnak a termelő és a magas hozzáadott értékű (pl.: vegyipari, gépipari, informatikai, logisztikai, energetikai, környezetipari) vállalkozások.



A város mezőgazdasági struktúrája megújul, a nagyüzemi gazdálkodás mellett a háztáji gazdálkodók is
korszerű technológiával termelnek, piacaik stabilak, a mezőgazdasági területhasználat intenzív. Eredményesen működnek a helyi termelői piacok.



A városban bejegyzett kis- és középvállalkozások működőképesek, hálózati és klaszter kapcsolataik
stabilak, tőkeellátottságuk jó.



A gazdasági társaságok eredményei hozzásegítik az önkormányzatot az önfenntartó település megvalósításához.



A településen a gazdaságilag aktív lakosság aránya az országos átlagnál jobb, munkanélküliségi rátája
az országos átlag alatti.

Az "önfenntartó gazdaság, önfenntartó társadalom" cél elérése kizárólag a termelő gazdasági háttér fejlesztése
révén érhető el. Berhida fenntarthatósága a helyben megtermelt települési jövedelmek révén biztosítható.
Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések




Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése, meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)
Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés, város marketing, informatikai és szakérői támogatás

Kulcsprojekt 2: A közlekedési kapcsolatok javítása térségi és városi szinten a gazdaság és az életminőség javítása érdekében (KP2)
A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés

Berhida kiesik az I. rendű országos közúthálózatból, ugyanakkor az országos főutak 10-15 km-en belül
elérhetők. A településen áthaladó országos mellékutak biztosítják a hálózati kapcsolatokat a szomszédos települések és a főutak irányába. A mellékúti státusz együtt jár a városközponton keresztülhaladó
szakaszokkal, amelyek esetenként elviselhetetlen és kezelhetetlen terhelést jelentenek környezetük
számára. Tehermentesítő, elkerülő szakaszokkal a területrendezési tervek kimondottan nem számolnak, a település viszont már a településfejlesztési koncepció megfogalmazásakor előtérbe helyezte a
központi belterületek részleges tehermentesítését az élhető települési környezet kialakítása érdekében.
A közúthálózat tervezett fejlesztései ezzel a hálózati rendszerrel összhangban kerültek be a településszerkezeti tervbe. A mobilitást és a turisztikai igényeket szolgálja a rendezési tervekben rögzített kerékpárút hálózat, amely hivatásforgalmi és turisztikai szakaszokat egyaránt tartalmaz.
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A fejlesztés célja, elérni kívánt eredmények
A településfejlesztési koncepció reálisan megvalósítható infrastruktúra hálózattal számol. Elveti a korábbi nagyvonalú és nagy forrásigényű települést elkerülő úthálózat kiépítését, helyette a meglévő szerkezeti elemek részleges felhasználásával, fejlesztésével hoz létre tehermentesítő szakaszokat, amelyek egyben a település belső
közlekedési fejlesztési igényeit is szolgálják. Új szakaszként tartalmazza az Ősi út és Kiskovácsi településrész
összekötését a Somló, Öreghegy és a Sédmellék között, a Kiskovácsit keletről elkerülő útszakaszt, a Veszprémi
út MOL gázfogadó-Péti út-Ősi út átkötő szakaszt, valamint a Veszprémi út MOL gázfogadó-Kiskovácsi összekötő
szakaszt a Dankó Pista utca fejlesztésével együtt. A közlekedési infrastruktúra átszervezése lehetővé teszi a
településközpont és települési alközpontok rehabilitációját, funkcionális megújítását. A fő közlekedési infrastruktúra alárendelt kapcsolatokkal kezeli a keresztirányú településen belüli mozgásokat.
A koncepcióban megfogalmazott "élhető környezet, lakható otthon, lakható város" célkitűzés a közlekedési infrastruktúra vázolt fejlesztései nélkül nem érhető el. Turisztikai oldalról a Séd-völgyében Berhida kapcsolódni kíván
a Balaton irányába vezető kerékpárút hálózathoz és a völgybe tervezett környezeti rehabilitációval párhuzamosan idegenforgalmi kapcsolódási pontot szeretne kialakítani a városközpont területei felé különféle létesítmények
megvalósításával egyidejűleg.

Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések






A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a
munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés
4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása
Iparterületek elkerülő út építése
Belterületi kerékpárutak kialakítása, csatlakozás a más településről jövő kerékpárutakhoz
Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása
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Akcióterületi projektek

3.3.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával
A tervezés jelenlegi fázisában még nem célszerű az akcióterületek végleges és pontos lehatárolása, de azok
jellege és elhelyezkedése már tervezhető.
A településfejlesztési koncepció a történelmi fejlődést, a kialakult hagyományokat és a települési identitás erősítését figyelembe véve 11 településrészt határol le, melyen belül az egykori zártkertek területét (Somló, Öreghegy,
Karakó) egy fejlesztési területként kezeli.
A településfejlesztési koncepciót követve az ITS keretében három akcióterület került meghatározásra. Ezek mellett több pontszerű, illetve a város területén hálózatosan megvalósítandó fejlesztés is tervezett a középtávú célok
között, amelyek szintén kihatnak az akcióterületek tekintetében meghatározott célokra. Az akcióterületek lehatárolása indikatív, ezek a konkrét fejlesztések kidolgozása során, illetve a támogatási lehetőségek kereteinek ismeretében még pontosításra kerülnek.

Az ITS akcióterületeinek elhelyezkedése

3.3.2 Akcióterület 1: Megújuló történelmi településközpontok akcióterülete (AT1)
Helyszín
Berhida-Ófalu, Peremarton-Ófalu és Kiskovácsi területe.
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A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés
Az egykori történelmi településmaggal bíró városrészek sajátosságai nagyon jellemzőek az adott településrészre,
viszont mindegyik hasonló strukturális hiányossággal, társadalmi problémával küzd. Ezért egy átfogó akcióterületként határoltuk le a történelmi településmagok területét és határoztuk meg az ehhez kapcsolódó fejlesztési
célokat. A területen belül jelentős a védett, építészeti és régészeti örökséget hordozó épület- és telekállomány,
valamint meghatározóak azok a közterületek, amelyek a városközponti és közösségi funkciók célterületei.
Fejlesztési cél
Az épített és régészeti örökség tiszteletben tartása, védelme és megőrzése mellett cél a harmonikus településkép
kialakítása, a modernizációs folyamatok elősegítése, a védettség másodlagos, negatív hatásainak mérséklése és
védettségi támogatási rendszer feltételeinek megteremtése. Az épületállomány megújításával fejleszthető a település minőségi lakáskínálata és a települési közszolgáltatások infrastruktúrája. Kiemelt hangsúlyt kapnak a közösségi terek, közterek és közterületek fejlesztései.
Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések









Kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítés, bővítése, városi könyvtár létrehozása
Süni Óvoda korszerűsítése, felújítása
Helytörténeti múzeum illetve tájház létesítése
Árpád-kori templom és környezetének közterületi rendezése
Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén
Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása
Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása
Kálvin tér közterületi megújítása

3.3.3 Akcióterület 2: Élhető zöld kertváros akcióterülete (AT2)
Helyszín
Berhida-Kertváros, Perenarton-Kertváros és Peremarton Gyártelep területe.
A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés
A történelmi településközpontokon túl a település meghatározó összefüggő területegységét alkotják a falusias,
illetve mára leginkább kertvárosias karaktert hordozó kertvárosi területek. A lakosság meghatározó része is ezeken a területeken él. A földszintes, földszint+tetőteres lakóépületekhez általában nagy telek tartozik, a területen
élők a telkeken kiskertes gazdálkodással foglalkoznak. Emellett egyre jellemzőbb a kertgazdálkodással felhagyók
köre, akik a telkek be nem épített részeit zöldfelületként hasznosítják. A területen a közműhálózat több helyen
fejlesztésre, rekonstrukcióra szorul. Az új lakóterületek beépítéséhez a közművek, utak, járdák hiányoznak.
Fejlesztési cél
A lakókörnyezet alapvető műszaki infrastruktúrájának biztosítása és a települési környezet minőségének javítása
terén a hiányosságokat pótolni szükséges. Fejleszteni kell a beépítetlen lakóterületek közműhálózatát, ki kell
építeni a közutakat, járdákat. A közterületek zöldfelületi rendszerét rendezni, megújítani szükséges.
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Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések





Új telkeknél infrastruktúra kiépítés véglegesítése
Gördülő sportpálya létrehozása (Tulipán és Rozmaring utca közötti területen)
Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez kapcsolódóan
Többfunkciós (lovas, rekreációs, labdajáték) szabadidő centrum, városi sportcsarnok kialakítása a Hunyadi tér sportterületeinek és zöldfelületeinek rendezésével

3.3.4 Akcióterület 3: Hegy-völgy akcióterület (AT3)
Helyszín:
Somló, Öreghegy, Karakó hegyek, valamint a Séd-patak és a Malom-árok területe.
A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés
A Somló, Öreghegy, Karakó hegyek területe tipikus szőlőhegy pinceépületekkel. A szőlőművelés és a kiskertes
gazdálkodás intenzitása telkenként változik. Sok a műveletlen vagy elhagyott ingatlan a területen. Az épületállomány vegyes állagú. Az értékes pincék, pincesorok értékei jelentősen megváltoztak, sok a szakszerűtlen, egyszerű épületátalakítás, bővítés. A Sédmellék összefüggő zöldfelületi rendszer a Séd-patak és a Malom-árok
vízfolyásaival szegélyezve. A terület az egykori malmok révén az épített környezet szerves részének számított.
Ma már csak jellemzően a zöldfelületi és vizes értékei hangsúlyosak.
Fejlesztési cél:
Az egykori zártkerti területeken a gazdálkodási formák megújításával a fiatalok számára vonzóvá kell tenni a
tradicionális tevékenységeket olyan módon, hogy az épített környezet és a táji értékek harmonikusan tudjanak
egymás mellett élni. El kel érni az épített környezet minőségi javulását. A terület működéséhez szükséges közlekedési és közmű infrastruktúrát ki kell építeni.
Az egykori homokbánya területének rekultiválás utáni hasznosítását meg kell oldani szabadidős, extrém sportolási létesítmények céljára.
A Sédmellék a történelmi lakóterületek és az Öreghegy, Somló találkozási vonalának összehangolt rehabilitációja
mind tájérték, mind az épített értékek szempontjából elengedhetetlen. A komplex megújítást segíti elő az egykori
zártkertek és a Malom-csatornától a kertekig húzódó mezőgazdasági területek hasznosítása mezőgazdasági
szakképzés, gazdaképzés, szociális kertgazdálkodás, kistermelői gazdaságok céljára. Emellett a település turisztikai kínálatát erősíti a két vízfolyás közötti sziget bekapcsolása a kerékpáros túraútvonalakba találkozópont,
szervizpont kiépítésével, kiszolgáló létesítmények, épületek megvalósításával.
A település belső területeit tehermentesítő útvonal kiépítésre kerül a Malom utca mentén az Ősi út és a Kiskovácsi vasúti kereszteződés között.
Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések




Szabadidős, extrém sportcentrum kialakítása az egykori homokbánya területén
Gazdaképző kialakítása az elpusztult malomépületek és környezetük ökotudatos rekonstrukciójával
Pinceprogram, kiskerti gazdálkodás és szőlőtermelés támogatása
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Hálózatos projektek

Akcióterületen kívüli hálózatos projektek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből állnak,
melyek a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek, a projektelemek egy együttműködő rendszer
elemeit képezik.
3.4.1 Hálózatos projekt 1: Megújuló energia használata, energiatudatos épületmegújítás (HP1)
A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés:
A település épületállománya energetikai oldalról kedvezőtlen adatokkal rendelkezik. Az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítései az igényekhez képest lassan haladnak. A rossz épületszerkezetek és gépészeti
rendszerek az önkormányzati költségvetésből túlzott forrásokat igényelnek. Az alternatív energiák és megoldások
alkalmazása még nem elterjedt.
Fejlesztési cél:
A település általános környezeti állapotát meg kell óvni a gazdasági termelésből adódó környezeti terhelésektől,
emellett biztosítani kell a természeti környezet értékeinek ápolását és fejlesztését. Törekedni kell a korszerű
energiagazdálkodásra, támogatni kell a megújuló energiák használatához kapcsolódó fejlesztéseket. El kell érni,
hogy az intézményrendszer alacsony energiafelhasználású rendszereket használjon. Energetikai átvilágítást
követően a fűtési, világítási rendszereket korszerű energiatakarékos rendszerekre kell cserélni. Támogatni kell a
napenergia különböző hasznosítási formáit (napelem, napkollektor). Az épületeket alacsony energiafelhasználásúvá kell átalakítani, utólagos szerkezetekkel kell ellátni (pl. utólagos hőszigetelés). Támogatni szükséges az
alternatív energiák lakossági felhasználását és az alacsony energiafelhasználású épületek építését vagy az ezt
célzó korszerűsítéseket.
Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések:





Ady Endre Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése, felújítása
Petőfi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése

3.4.2 Hálózatos projekt 2: Városszervezés, városüzemeltetés (HP2)
A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés:
A települési infrastruktúra meghatározó része az energiaközművek kivételével az önkormányzat tulajdonában és
kezelésében áll. Az Önkormányzat településüzemeltetési feladatait a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezeten mint önkormányzati intézményen keresztül látja el. Mindennapos problémák jelentkeznek a belterületi utak,
járdák, közterületek, csapadékvíz elvezető rendszerek megfelelő színvonalú fejlesztésében és fenntartásában
egyaránt. Ugyanígy nagy terhet jelent például a temetők felújítása.
Fejlesztési cél:
A települési infrastruktúra hálózatot a kompakt város elveit szem előtt tartva fejleszteni és fenntartani szükséges.
A hiányzó elemeket ki kell építeni. Az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodva el kell kerülni a beépítésre
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szánt területek aránytalan, olyan léptékű növekedését, amelyek már azok fenntarthatóságát veszélyeztetik. Ki
kell dolgozni az amortizálódó területek (pl. gazdasági és lakóterületek) megújulásának módszerét. Az önkormányzati kezelésben lévő infrastruktúra fejlesztése mellett az amortizációval lépést tartva gondoskodni kell a
folyamatos felújításról.
Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések:










Szociális Gondozóközpont kialakítása
TESZ telephely létrehozása
Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati intézménynél
Belterületi utak, járdák hiányzó részen történő kiépítése, meglévők felújítása,utólagos akadálymentesítése
Térfigyelő rendszer fejlesztése
Ívóvíz és szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése
Temetői épületek, utak felújítása, urnafülkék létesítése, kerítés építés
Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, a hiányzó rész kiépítése
Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

3.4.3 Hálózatos projekt 3: Zöld város (HP3)
A fejlesztés indokoltsága, problémafelvetés:
A város zöldfelületei szigetszerűen találhatók az egyes településrészeken. A frekventált helyekre néha több figyelem fordítódik. Berhida nem egy intenzíven beépített település, még a zártsorúsodó részeken is viszonylag tágas
közterületek fordulnak elő. A település város mivolta ellenére még őrzi a korábban meghatározó falusias karaktert. Adott a lehetőség, hogy a településfejlesztési koncepcióban rögzített elvek szerint ez a településkép megmaradjon annak ellenére, hogy a közterületek többségén a zöldfelületek jelenleg rendezésre, megújításra szorulnak,
fasorok csak kis szakaszokon léteznek.
Fejlesztési cél:
Átfogó cél az épített környezet mellett zöld települési karakter kialakítása és fenntartása, amelyhez szükséges a
közparkoknak, közkerteknek, a település tereinek, csomópontjainak zöldfelületi megújítása, fasorok telepítése,
virágos közterületi felületek létrehozása.
Tervezett projektek, projektelemek, intézkedések:




Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi hálózat hiányzó elemeinek kiépítése
Fasortelepítési program a közutak mentén
Közterületi virágültetési program
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A településfejlesztési akciók ütemezése és összehangolt, vázlatos pénzügyi terve

3.5.1 A fejlesztések időbeli ütemezése
A tervezett fejlesztések 2014-2023 között kerülnek megvalósításra, de 2021-2023 között már csak a megkezdett
projektek befejezésére, lezárására van lehetőség. Az ütemezés a fejlesztések egymásra épülése alapján került
kialakításra. Vannak olyan projektek, illetve projekt elemek, amelyek legfeljebb elkezdődnek ebben a ciklusban,
de inkább a következő ciklusban való megvalósulás megalapozását szolgálják, hiszen ez is feladata a településfejlesztési koncepció lebontását szolgáló ITS-nek.
A tervezett beavatkozások között számos olyan található, amelynek ütemezése a teljes tervezési időszakot felöleli, sőt folyamatában túl is mutat azon. Jellemzően ilyenek például a hálózatos projektek, valamint a kulcsprojektek. A tervezett beavatkozások indikatív ütemezését a következő alfejezet összefoglaló táblázata tartalmazza.
3.5.2 A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve
A forrásigénnyel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a tervezett beavatkozásoknál, projekteknél a teljes
költségigény jelenik meg és nem csak a támogatási igény. Ennek oka, hogy a Stratégia mostani fázisában nem
tudunk pontos adatokat megadni a későbbi támogatási arányokra, összegekre vonatkozóan. A következő táblázat tehát vázlatosan mutatja be a tervezett beavatkozások, projektek költségvonzatát, valamint a projektre felhasználható összeg releváns forrását. Ez legtöbbször a 2014-2020-as programozási ciklus európai uniós fejlesztési források lehívását elősegítő Operatív Programok, de állami, kormányzati szintű forrásbevonás (hazai forrás),
illetve nemzetközi jellegű pályázati források (Norvég alap, Svájci alap) is szóba jöhetnek.
Az Operatív Programok kapcsán a Területfejlesztési Operatív (TOP) program érdemli a legnagyobb figyelmet,
mert az önkormányzati célú fejlesztések többsége ebből lesz majd finanszírozható. A források hatékony, innovatív felhasználását segíti a Veszprém megyére is elkészített Integrált Területi Program (ITP), amely tartalmazza a
megyére érvényes tervezett forrásallokációkat. Veszprém megye egészére várhatóan összesen 45,17 Mrd Ft
TOP fejlesztési forrás fog jutni.
A gazdasági környezet fejlesztése szempontjából a Gazdaság és Innováció Operatív Program (GINOP) lesz
döntő jelentőségű. Ezen kívül a Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program (KEHOP), az Emberierőforrás Fejlesztés Operatív Program (EFOP) kapcsán várhatóak forrásallokációk.
A Stratégia keretében feltüntetünk minden olyan tervezett beruházást, amely a város adottságainak és céljainak
figyelembevételével a következő időszakban reális és hasznos fejlesztést jelenthet, azonban ezek megvalósíthatósága és ütemezése számos külső tényezőtől függ. Így az összes felsorolt fejlesztés nagyságrendje természetesen meghaladja a következő években reálisan megvalósítható fejlesztési méretet. E „túltervezés” ugyanakkor a
biztosítéka annak, hogy folyamatosan elérhető lesz annyi aktuális, és a stratégiába illeszkedő tervezett fejlesztési
beavatkozás, hogy az összes, aktuálisan elérhető forrást a város felhasználja.
2014-2023 között a városfejlesztési akcióik finanszírozása elsősorban az európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül valósulhat meg.
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Jel

KP1/1

KP1/2

Projekt megnevezése
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Projektgazda

Projektköltség Finanszírozás forrása (TOP)
(mFt)*
Kulcsprojektek
Kulcsprojekt 1: Gazdasági potenciál növelése a gazdasági területek fejlesztésével (KP1)
7.000 GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középválVegyipar erősödésének, betelepülésének elősegí- MNV Zrt.
lalkozások kapacitásbővítő beruházásaitése, meglévő területek kármentesítése, létesítnak támogatása
ményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota GINOP-1.2.4
Ipari parkok fejlesztése,
Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő veilletve barnamezős iparterületek megújítágyipari tengely)
sa
TOP 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek
fejlesztése
TOP 1.3.1. Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés
TOP 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
1.500 GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középválIpartelepítési program – területrendezés, infra- Chemark Zrt.
lalkozások kapacitásbővítő beruházásaistruktúra fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmé- Berhida Város Önkormányzata
nak támogatása
rés, potenciál felmérés, város marketing, informaGINOP-1.2.4
Ipari parkok fejlesztése,
tikai és szakérői támogatás
illetve barnamezős iparterületek megújítása
GINOP-4.1.1
Épületenergetikai
fejlesztések
GINOP-4.1.2
Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
GINOP-4.1.3
Helyi
hőés
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
TOP 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek
fejlesztése

Indikatív
ütemezés
2015-2020

2015-2020
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KP2/1

KP2/2
KP2/3

KP2/4
KP2/5

AT1/1

AT1/2

AT1/3
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TOP 1.3.1. Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés
TOP 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
Kulcsprojekt 2: A közlekedési kapcsolatok javítása térségi és városi szinten a gazdaság és az életminőség javítása érdekében (KP2)
100 TOP 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek 2015-2020
A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepé- Berhida Város Önkormányzata
fejlesztése
nek erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint NIF Zrt.
TOP 1.3.1. Gazdaságfejlesztést és muna munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejsegítő közlekedési hálózat fejlesztés
lesztés
4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
TOP 3.1.1. Fenntartható közlekedésfej- 2015-2020
lesztés
Iparterületek elkerülő út építése
Berhida Város Önkormányzata
150 TOP 1.1.1. Ipari parkok, ipari területek 2015-2020
fejlesztése
TOP 1.3.1. Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés
Belterületi kerékpárutak kialakítása, csatlakozás a Berhida Város Önkormányzata
200 TOP 3.1.1. Fenntartható közlekedésfej- 2015-2020
más településről jövő kerékpárutakhoz
lesztés
Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpár- Berhida Város Önkormányzata
60 TOP 1.2.1. Turizmusfejlesztés
2015-2020
forgalmi létesítmények kialakítása
Akcióterületi projektek
Akcióterület 1: Megújuló történelmi településközpontok akcióterülete (AT1)
Kultúrház felújítása, energetikai korszerűsítés, Berhida Város Önkormányzata
250 KEHOP-5.10.0. Helyi hő és hűtési igény 2015-2020
bővítése, városi könyvtár létrehozása
kielégítése megújuló energiaforrásokkal
TOP 3.2.1. Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az
önkormányzatoknál
Süni Óvoda korszerűsítése, felújítása
Berhida Város Önkormányzata
100 TOP 3.2.1. Energiahatékonyság és meg- 2015-2020
újuló-energiaforrás használat fokozása az
önkormányzatoknál
TOP 1.4.1. Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások
Helytörténeti múzeum illetve tájház létesítése
Berhida Város Önkormányzata
20 TOP 1.2.1. Turizmusfejlesztés
2015-2020
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AT1/4
AT1/5

AT1/6

AT1/7

AT1/8

AT2/1
AT2/2
AT2/3
AT2/4

AT3/1
AT3/2

Árpád-kori templom és környezetének közterületi Berhida Város Önkormányzata
rendezése
Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori Berhida Város Önkormányzata
csecsemőotthon területén
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40 TOP 1.2.1. Turizmusfejlesztés

210 TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása
(Városrehabilitáció)
TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterü- Berhida Város Önkormányzata
10 TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása
leti megújítása
(Városrehabilitáció)
TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
Kiskovácsi funkcióbővítő megújítása
Berhida Város Önkormányzata
10 TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása
(Városrehabilitáció)
TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
Kálvin tér közterületi megújítása
Berhida Város Önkormányzata
5 TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása
(Városrehabilitáció)
TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések
Akcióterület 2: Élhető zöld kertváros akcióterület (AT2)
Új telkeknél infrastruktúra kiépítés véglegesítése
Berhida Város Önkormányzata
100
Gördülő sportpálya létrehozása (Tulipán és Roz- Berhida Város Önkormányzata
70
maring utca közötti területen)
Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár Berhida Város Önkormányzata
70 TOP 1.2.1. Turizmusfejlesztés
épületéhez kapcsolódóan
300
Többfunkciós (lovas, rekreációs, labdajáték) sza- Berhida Város Önkormányzata
badidő centrum, városi sportcsarnok kialakítása a
Hunyadi tér sportterületeinek és zöldfelületeinek
rendezésével
Akcióterület 3: Hegy-völgy akcióterület (AT3)
Szabadidős, extrém sportcentrum kialakítása az Berhida Város Önkormányzata
50
egykori homokbánya területén a természeti értékek védelmének fokozott figyelembevételével
Gazdaképző kialakítása az elpusztult malomépüle- Berhida Város Önkormányzata
50 TOP 1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés
tek és környezetük ökotudatos rekonstrukciójával
2.1.2.
Zöld
város
kialakítása
(Városrehabilitáció)

2015-2020
2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020
2015-2020
2015-2020
2015-2020

2015-2020
2015-2020
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AT3/3

HP1/1

HP1/2

HP1/3

HP1/4

HP2/1

HP2/2
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TOP 4.3.1. Leromlott városi területek
rehabilitációja
TOP 2.1.1. Barnamezős területek rehabilitációja
5 TOP 1.1.3. Helyi gazdaságfejlesztés
2015-2020

Pinceprogram, kiskerti gazdálkodás és szőlőter- Berhida Város Önkormányzata
melés támogatása
Hálózatos projektek
Hálózatos projekt 1: Megújuló energia használata, energiatudatos épületmegújítás (HP1)
Ady Endre Általános Iskola energetikai korszerűsí- Berhida Város Önkormányzata
260 KEHOP-5.10.0. Helyi hő és hűtési igény
tése
kielégítése megújuló energiaforrásokkal
TOP 3.2.1. Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az
önkormányzatoknál
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde energetikai kor- Berhida Város Önkormányzata
180 KEHOP-5.10.0. Helyi hő és hűtési igény
szerűsítése, felújítása
kielégítése megújuló energiaforrásokkal
TOP 3.2.1. Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az
önkormányzatoknál
Petőfi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Berhida Város Önkormányzata
210 KEHOP-5.10.0. Helyi hő és hűtési igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal
TOP 3.2.1. Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az
önkormányzatoknál
Önkormányzati intézmények komplex energiakor- Berhida Város Önkormányzata
10 KEHOP-5.10.0. Helyi hő és hűtési igény
szerűsítése
kielégítése megújuló energiaforrásokkal
TOP 3.2.1. Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az
önkormányzatoknál
Hálózatos projekt 2: Városszervezés, városüzemeltetés (HP2)
Szociális Gondozóközpont kialakítása
Berhida Város Önkormányzata
120 TOP 4.2.1. Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
3.2.1. Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál
TESZ telephely létrehozása
Berhida Város Önkormányzata
20

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020

2015-2020
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HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkor- Berhida Város Önkormányzata
mányzati intézménynél
HP2/4 Belterületi utak, járdák hiányzó részen történő
kiépítése, meglévők felújítása,utólagos akadálymentesítése
HP2/5 Térfigyelő rendszer fejlesztése
HP2/6 Ívóvíz és szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése
HP2/7 Temetői épületek, utak felújítása, urnafülkék létesítése, kerítés építés
HP2/8 Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, a hiányzó rész kiépítése
HP2/9 Közszolgáltatások elérését segítő informatikai
fejlesztések

5 TOP 3.1.1. Fenntartható közlekedésfej- 2015-2020
lesztés

Berhida Város Önkormányzata

150 TOP 3.1.1. Fenntartható közlekedésfej- 2015-2020
lesztés

Berhida Város Önkormányzata
Berhida Város Önkormányzata

5
2015-2020
600 TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi 2015-2020
infrastruktúra-fejlesztések
150
2015-2020

Berhida Város Önkormányzata
Berhida Város Önkormányzata
Berhida Város Önkormányzata

50 TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi 2015-2020
infrastruktúra-fejlesztések
10
2015-2020

Hálózatos projekt 3: Zöld város (HP3)
HP3/1 Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi Berhida Város Önkormányzata
50 TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi 2015-2020
hálózat hiányzó elemeinek kiépítése
infrastruktúra-fejlesztések
HP3/2 Fasortelepítési program a közutak mentén
Berhida Város Önkormányzata
5 TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi 2015-2020
infrastruktúra-fejlesztések
TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása
(Városrehabilitáció)
HP3/3 Közterületi virágültetési program

Berhida Város Önkormányzata

3 TOP 2.1.2. Zöld város kialakítása
(Városrehabilitáció)

2015-2020

*A stratégia az egyes projektekhez indikatív jellegű (nagyságrendi pontosságú) költségbecslést tartalmaz, de nem minden projekt esetében.
Indoklás: A stratégia alapját, a Településfejlesztési Koncepció és az európai uniós forrásokra épülő operatív programok céljai együttesen határozzák meg. Ugyanakkor a
stratégia készítése idején még nem ismert, hogy mikor és milyen pályázati források válnak elérhetővé, mely kedvezményezetteknek, s milyen kritériumrendszernek kell
megfelelni. Így csak azon projektek költségbecslése szerepel a táblázatban, amelyek esetében az előkészítés már előrehaladott stádiumban van. A többi projektnél a pályázati felhívások megjelenését követően kerülhet meghatározásra a pontos projekttartalom és költségvetés. A stratégia kitér a magánbefektetőkkel való szervezett és strukturált együttműködés lehetőségeire, de esetükben még inkább bizonytalan a források és kritériumok ismerete nélkül a várható beruházások ütemezése és volumene.

BERHIDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

4.

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM

4.1

A település szegregátumainak és szegregáció által veszélyeztetett területeinek bemutatása
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A statisztika szerinti szegregátum, vagyis olyan városrész, amelyekben a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot, és a lakónépesség száma meghaladja az 50 főt Berhidán jelenleg nem található annak
ellenére, hogy a településen megyei viszonylatban viszonylag magasnak mondható a roma kisebbség aránya.
Településfejlesztési politika következményeként mára a korábbi szegregációk (Berhida-Kertváros déli része,
Kiskovácsi) határai elmosódtak, új lakásépítések, költözések következtében a korábbi szegregált lakosság aszszimilálódott a megváltozott lakókörnyezetben élőkkel.
A KSH 2001-es adatai még azt mutatják, hogy három városrészben a hátrányos társadalmi helyzetű lakosság a
városi átlagnál koncentráltabb mértékben van jelen. Az akkori statisztikák kirajzolták a szegregált lakókörnyezetnek számító területeket (lásd az alábbi térképet). Ezek nem fedtek le teljes városrészeket, hanem egyes városrészeken belüli kisebb-nagyobb területi egységeket jelentettek miután néhány lakóingatlan/család mint koncentrált
szegregáció jelent meg az adott környéken. A legkiterjedtebb szegregátum Berhida-kertváros városrészben jelent
meg a Dankó P. u.-Jókai M. u. – Bartók B.u. – Arany J. u. – Munkácsy M.u. - Kállai É. u. – belterületi határ területen belül.

A 2001-es népszámlálási adatok további szegregátumot mutattak ki Kiskovácsi városrészben is, a Kiskovácsi u.
– Akác köz – József A. u. – Kiskovácsi u. – Névtelen u. által határolt területen. A lakónépesség száma ezen a
területe 68 fő volt, ami a település összes lakosságának 1%-a. A kartogram Peremarton-Kertváros északi részén
megjelöl egy harmadik területet is, mely ugyan eleget tett a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony
népességszáma miatt akkor sem volt tekinthető valódi szegregátumnak (Erkel Ferenc utca). Az Erkel Ferenc
utcában mindösszesen 48 fő lakott, 5 házban, kivétel nélkül mind nagycsaládosok.). A 2011-es népszámlálás
városi viszonylatban 19,3 %-ban mutatta ki a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők arányát az aktív korúakon belül.

BERHIDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

43

Kiskovácsit 1926-ben csatolták Berhidához, és még ma is érződik a településrész különállása, amihez a történeti
okokon kívül a Berhidát és Kiskovácsit elválasztó vasútvonal is hozzájárul. Kiskovácsi hagyományosan szegényebb része a településnek, régebben is alacsonyabb jövedelműek lakták. Nincs ide irányuló intenzív beköltözés.
A berhidaiak Kiskovácsira nem tekintenek úgy, mint szegregátumra, sokkal inkább, mint a város perifériális területére, zárt közösségére. A szegregátumot a köznyelv a roma lakosság fokozott jelenlétével azonosítja, és még a
romakisebbségi vezetők sem érzékelik a társadalmi hátrányok különösebb halmozódását Kiskovácsi városrészben. Az IVS Kiskovácsit még szegregátumként kezelte.
4.2

A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét érintő és
az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása)

Az előző pontban vázolt szegregációval veszélyeztetett terület hiányában konkrét szegregáció megszűntetésére vonatkozó intézkedési tervet nem kell készíteni, cselekvési programot nem kell kidolgozni.
A 4.3 és 4.4 pontokban pedig részletezésre kerültek a szegregáció kialakulását megelőző intézkedések.
4.3

A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések

Az egyes fejlesztések, intézkedési tervek végrehajtása során felmerülő szegregációs hatások megelőzését, illetve kezelését a területileg illetés társadalmi felzárkózási országos hatáskörű szerv bevonásával, a helyi esélyegyenlőségi referensnek, ennek hiányában a helyi szakmai vezetőnek kell megoldania, betartva a vonatkozó
jogszabályokat, valamint a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia szakmai céljait.
Az esetlegesen jelentkező szegregációs hatások kivédésére stratégiai szintű megoldást a Helyi Esélyegyenlőségi
Program (HEP) szükségszerű módosítása, fejlesztése során lehet kialakítani, beleértve a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Terve módosítását, majd az annak megfelelő végrehajtását.
A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak.
Az ITS 3. fejezetében ismertetett beavatkozások várhatóan nem járnak szegregációs hatással, nincs olyan tervezett intézkedés, mely a szegregációs szint újra történő megjelenését okozná bárhol a városban. A legtöbb projekt
egyértelműen pozitív társadalmi-gazdasági hatása miatt inkább elősegíti a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását.
A projektfejlesztés során Berhida Város Önkormányzatának elemi érdeke a tervezett tevékenységek társadalmi
elfogadottsága. Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítani kell a társadalmi párbeszéd lehetséges formáit. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatot is értelem szerűen be kell vonni ezen folyamatokba.
Célirányos kampányt kell folytatni minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény, illetve a
településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a hátrányos helyzetű csoportok
tájékoztatására.
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A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések

Annak érdekében, hogy a település elkerülje szegregátumok létrejöttét az alábbi, társadalmi szegregációt csökkentő intézkedéseket szem előtt kell tartani:


Segély helyett munka: közhasznú és közcélú munkák;



A pénzbeli szociális juttatások egyre nagyobb részének természetbeni ellátásként való biztosítása (pl.:
rendkívüli szociális segély, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében különösen);



A pénzbeli ellátások mellé szociális szolgáltatás (pl.: adósságkezelési szolgáltatás);



Megfelelő információk beszerzése a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról;



Az oktatási infrastrukturális fejlesztések összekapcsolódása a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel;



A kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása (és ehhez a
pedagógusok képzése);



Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása érdekében az oktatási szektorban dolgozók
szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, azaz befektetés az oktatási ágazat humánerőforrás-fejlesztésébe;



Az oktatási intézmények vezetői szabályozzák a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók nyilvántartásának rendjét, az adatszolgáltatás tartalmát és gyakoriságát;



A város, az általa fenntartott intézményekben többlet-forrásokat biztosít azoknak az intézményeknek,
amelynek a tanulói között nagyobb számban vannak jelen a hátrányos helyzetűek;



A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal összhangban törekedni kell a kirívóan magas fogyatékossá minősítési arányok visszaszorítására, az alacsony óvodáztatási arányok további javítására, az oktatási
szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés biztosítására és a halmozottan hátrányos helyzetűek
lemorzsolódásának csökkentésére;



Egyenlőség az egészségért egészségügyi program bevezetése.

Fentiek mellett kiemelten kell kezelni a településen élők foglalkoztathatóságát. Olyan munkát kell biztosítani, ami
segíti a többségben alacsony iskolai végzettségűek munkavállalását. A programnak elsősorban az érintettek
mentális és társadalomban elfoglalt helyzetén kell változtatnia. Célja, hogy a résztvevők hosszútávon, lépésrőllépésre jobb élethelyzetbe kerüljenek.
Közvetett beavatkozásokkal csökkenthetőek a negatív térbeli folyamatok. A fejlesztések térbeli mintázatát úgy
kell megtervezni, hogy a szegregáció kialakulását mérséklő intézkedések prioritást élvezzenek.
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A fejezet célja annak bemutatása, hogy az ITS tematikus céljai hogyan illeszkednek az EU kapcsolódó stratégiájához, valamint az országos és a Veszprém megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz és az egyéb városi
fejlesztési és rendezési dokumentumokhoz.
5.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez
Az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai célkitűzései alapján kidolgozott és
elfogadott EU 2020 Stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést érdekében kitűzött öt alapcélját úm.
a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és a klíma/energiapolitika ügyét az ITS
tervezet folyamatosan követi.
Magyarország Kormánya és Brüsszel által is elfogadásra került az EU 2020 stratégiához igazodóan a
Partnerségi Megállapodás, amely a hazánkban elérhető uniós források, az Európai Strukturális és Beruházási
Alapok eredményes és hatékony felhasználásának hazai alapfeltételeit rögzíti. A Partnerségi Megállapodás az
alábbi 11 tematikus célt állapítja meg:
1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása
3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat
(az ETHA keretében) versenyképességének javítása
4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása
6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrákban
8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása
9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni
küzdelem
10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése
és az egész életen át tartó tanulás érdekében
11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás.
A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. Az ITS keretében a városra megfogalmazott
középtávú fejlesztési célok EU tematikus célkitűzésekhez való illeszkedését mutatjuk be.

BERHIDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

46

A középtávú tematikus célok illeszkedése az EU 2020 céljaihoz:
EU 2020 stratégiában megfogalmazott célok

Városi tematikus cél
G-1

G-2

G-3

L-1

L-2

L-3

K-1

K-2

K-3

E-1

E-2

E-3

S-1

S-2

S-3

1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció
erősítése
2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és
minőségének a javítása
3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az
EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat
(az ETHA keretében) versenyképességének javítása
4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
5) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása
6) a környezet megóvása és védelme és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítása
7) a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban
8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás támogatása
9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az
egész életen át tartó tanulás érdekében
11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulás
A kapcsolat erőssége:

erős kapcsolat:

közepes kapcsolat:

gyenge vagy nincs kapcsolat:

T-1

T-2

T-3

BERHIDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

47

Ha egybevetjük az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakának támogatáspolitikai célkitűzéseit a
város tematikus céljait tartalmazó, a kapcsolatok erőssége szerint színezett táblázattal azt a megállapítást tehetjük, hogy legszorosabb kapcsolódás a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása és a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban esetekben mutatható ki.
Második legszorosabb kapcsolódási pont az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása és a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása esetében figyelhető meg.
A harmadik, és még jelentősebb kapcsolódás a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése és az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban tekintetében
mutatkozik.
Ekképpen tehát az ITS céljai az EU 2020 stratégia
1. környezetvédelmi,
2. fenntartható közlekedés előmozdítása,
3. éghajlatváltozás,
4. fenntartható mobilitás és foglalkoztatás,
5. alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság és
6. kutatás, technológiai fejlesztés
prioritásai mentén fogalmazható meg. Emellett kapcsolat mutatható ki a kis és középvállalkozások illetve a mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása esetében.
Összefoglalás:
A fentiek hűen tükrözik azt, miszerint Berhida törekszik a „patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison,
nagyvállalati partnerségben” elv megvalósítására. Cél, hogy a magyar gazdaság újra-pozicionálása, nemzetközi
versenyképességének és gazdaságszervezési szerepének az erősítése megtörténhessen. Ennek egyik kulcsa az
ország különböző területein hatékonyan működő gazdasági társaságok száma, eredményei. Másik kulcsa az
export maximalizálásában és az importkiváltó gazdasági termelés ösztönzésében rejlik. Ezek a tevékenységek
egyre nagyobb mértékben kell, hogy támaszkodjanak a hazai kis- és közepes vállalkozásokra, szoros együttműködésben egymással és a hazai gazdaságban jelen lévő és komoly fejlesztési potenciállal rendelkező nagyvállalatokkal és multinacionális vállalatokkal. Ehhez szükséges a nagyobb hozzáadott értéket előállító tevékenységek
súlyának növelése, az ország újraiparosítása, a még kihasználatlan iparterületek „benépesítése”. Fontosak az
ösztönzések, együttműködések is. (Ösztönzés egyik módja: iparnak megfelelő infrastruktúrát épít a város.)
Fontos továbbá, hogy amennyibe lehetséges, akkor a fejlesztéseinket a lehető legnagyobb mértékben helyi illetve hazai erőforrásokra kell építeni: hazai alapanyagokra, a meglévő értékekre, a munkaerőre és a tudásra, azaz
az adaptált vagy helyben alkotott innovációkra.
Ezt hatékonyan és környezetkímélő módon egészíti ki Berhida azon jövőbeni törekvése, hogy erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé mozdítsa el a fejlesztések irányait. Kiemelt cél az épületek
(önkormányzati feladatokat és kulturális feladatokat ellátó középületek) komplex energetikai korszerűsítései, így
illeszkedve az EU 2020 klímapolitikai elvárásaihoz: azaz el kívánjuk érni a megújuló és alternatív energiaforrások
szélesebb körű, fenntartható használatával, az energiatudatosság fokozásával, az energiatakarékosság és –
hatékonyság növelésével, hogy csökkenjen hazánk energiafüggősége, illetve jelentős megújuló energia potenciáljával felelősen és hatékonyan gazdálkodó magyar társadalom és gazdaság jöhessen létre.
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Az ITS-ben megfogalmazott célok (kulcs-akcióterületi és hálózati projektek) tartalmazzák az energiahatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem központi elemeit, úgy mint:


az energiahatékonyság javítását,



a megújuló energiaforrások súlyának növelését,



a természeti erőforrások mennyiségét és minőségét megőrző fenntartható erőforrás-használatot,



a környezet- és tájgazdálkodás, kiemelten a vízgazdálkodás szerepét (pl.: HP2/8 és HP3/1 hálózati projektek),



a klímaváltozással kapcsolatos, és az ebben érintett térségek felkészülését,



a környezet minőségét megőrző és javító környezetvédelmi beavatkozásokat.

Az ITS projektjei ekként komplex választ adnak a XXI. század klíma- és környezetvédelemi kihívásaira.

5.1.2 Illeszkedés az országos és a megyei területfejlesztési dokumentumokhoz
A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy hosszú távú –
2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.
Szakpolitikai célok:








Versenyképes, innovatív gazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme

Területi célok:







Az ország makro-regionális szerepének erősítése
A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása
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A középtávú tematikus célok illeszkedése az OFTK céljaihoz:
OFTK-ban megfogalmazott specifikus célok

Városi tematikus cél
G-1

G-2

G-3

L-1

L-2

L-3

K-1

K-2

K-3

E-1

E-2

E-3

S-1

S-2

S-3

Szakpolitikai célok

Versenyképes, innovatív gazdaság
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és
ellátás, az élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztése
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I
Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme
Az ország makro-regionális szerepének erősítése

Területi célok

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás
és gazdaságösztönzés elősegítése
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

A kapcsolat erőssége:

erős kapcsolat:

közepes kapcsolat:

gyenge vagy nincs kapcsolat:

T-1

T-2

T-3
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Összefoglalás:
Megállapítható, hogy az elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) négy hosszú
távú – 2030-ig szóló – átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét
szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg, mely egybevetése a kapcsolathálózati táblázattal érdekes
eredményeket mutat.
A kapcsolatokat bemutató táblázatból leszűrhető, hogy a szakpolitikai célok terén egy erőteljes gazdaságfejlesztési törekvés és egy értéktudatos, szolidáris, öngondoskodó a stratégiai erőforrások és a megújuló energiákat
előnyben részesítő társadalmi igény azonosítható. Ezt egészíti ki az egészséges társadalom (egészség, sport,
szórakozás) iránit fejlesztési igény. Látható, hogy a városfejlesztés (funkciók megőrzése vagy bővítés) mellett
lépten-nyomon a gazdaságfejlesztés is tetten érhető. A stratégia célkitűzései nagyban egybecsengnek a város
tematikus céljaival.
A területi célok esetében tehát egy „Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése” – „Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése” – „Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása” tengely mentén szerveződnek az ITS-ben bemutatott kulcs-akcióterületi és hálózati projektek.

Szakpolitikai célokhoz történő illeszkedés:
A „KP1/1 Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése, meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)”;
„KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés, város marketing, informatikai és szakérői támogatás”; „KP2/1 A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét
segítő közlekedési hálózat fejlesztés”; „KP2/2 4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása” kulcsprojektek egy
nagymértékű részben innovatív, részben már a meglévő eredményeken alapuló gazdaságfejlesztést vizionál.
Fontos megjegyezni, hogy az adottságokhoz mérten Berhida vezetése elő kívánja segíteni az „Életképes vidék,
egészséges élelmiszertermelés és –ellátás” szakpolitikai célt is az „AT3/2 Gazdaképző kialakítása az elpusztult
malomépületek és környezetük ökotudatos rekonstrukciójával” és „AT3/3 Pinceprogram, kiskerti gazdálkodás és
szőlőtermelés támogatása” akcióterületi projekttel.
A pozitív gazdasági fejlődést egészíti ki az önkormányzati fejlesztések azon elképzelése, hogy el kell érni
-

a klímabiztonság megteremtését,
a települési és intézményi klímavédelem, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást,
a környezetvédelem és a környezetbiztonságot,
megújuló energiaforrások előnyben részesítését, és az ezekhez kapcsolódó
környezeti oktatás, nevelés és szemléletformálás erősítését.

A „HP1/4 Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése” projektelem egyértelműsíti: az önkormányzat hosszabb távon csakis az energiaracionalizálással együtt járó felújításokban gondolkodik.
A szakpolitikai célok esetében célként határozza meg az ITS, hogy ki kell alakítani az egészséges életmódot, a
rekreációt, a sportot, a mozgást, az egészséges életet lehetővé tevő közösségi tereket, biztosítani kell az egészségtudatosság ösztönzésére irányuló társadalmi és településfejlesztési programok megvalósítását, az egészségügyi ellátások minőségének javítását, végül az egészségügyi, gyermek- és idősellátással, szociális ellátással és
mentálhigiénével kapcsolatos közösségi szolgáltatások bővítését.
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Területi specifikus célokhoz történő illeszkedés:
A gazdaságösztönzés és gazdaságfejlesztés mellett a város infrastruktúrája is nagy változásokon menne végbe,
ha minden betervezett beruházás meg tud valósulni. Ugyanis széleskörűen került sor azon jövőbeli projektek
megtervezésére, ahol a fő cél egy élhető vidéki város létrehozás volt a cél. Ennek egyik feltétele (pillére) a munkahelyek jelenléte, melyre a betervezett gazdaságfejlesztési projektek kellő alapot adnak. Második pillér, hogy a
területi különbségek csökkentése, térség felzárkóztatása megtörténjen. Erre is számos projektötlet azonosítható
a K-1, E-1, T-2 és T-3 városi tematikus célok eredményeként.
Éppen ezért kijelenthetjük, hogy a területi specifikus célok esetében a „A többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózat” az egyik kulcspont ugyanis, csakúgy mint az OFTK-ban, Berhida is minden fejlesztésében törekszik az egységes és fenntartható várospolitika megteréremtése, a funkcionális várostérségek, mint módszer és
elv alkalmazására. A nagyvárosok fejlesztéseit figyelemmel kísérve, ügyelve a már kialakult kapcsolatokra, a
térségközponti és térségszervező szerepük tovább gyűrűző hatásának erősítésével, a megújuló településhálózattal és az elérhetőség megújuló rendszereivel a városhálózat területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztésének megvalósítása történhet meg. (Lásd pl.: KP1/1 Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése, meglévő területek
kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)
Megvalósul Berhida sajátos gazdasági profillal történő fejlesztése, s a város-vidék kapcsolatok erősítése. (Úgy,
hogy a korábbi városszerkezeti részek, mint például Berhida-kertváros, Peremarton ófalu, Peremarton-kertváros,
ipari park és Kiskovácsi is meg tudják őrizni jellegüket.)
A másik kulcspont a területi specifikus célok vonatkozásában a komplex szemléletmód esetében megkerülhetetlen „Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés” illetve az „Összekapcsolt
terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása”.
A kapcsolaterősségeket bemutató táblázatból egyértelműen kitűnik: a gazdaságfejlesztés mellett ez a második
legjelentősebb ITS-ben meghatározott cél. Az ITS-ben bemutatott projektekkel célunk egy olyan közlekedési
struktúra kialakítása, ami elősegíti
 a társadalmi mobilitást,
 a különböző területi szintek gyors és könnyű elérhetőségét, ezáltal kialakítva egy
 munkahelyek-szolgáltatások (hivatalok, kulturális épületek, szabadidős szolgáltatások) dinamikus térségi kapcsolatrendszerét, amelynek révén
 valamennyi szolgáltatás elérhetővé válik Berhida és a térség szűkebb és tágabb környezetének egyaránt.
Biztosítottá válik, hogy a Berhida és térsége képes legyen hatékonyan kiaknázni gazdasági potenciálját, ezzel
erősítve a piaci versenyképességét.
Beavatkozási területek egybecsengnek a területi specifikus célokkal:
KP2/1 A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a
munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés
KP2/2 4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása
KP2/4 Belterületi kerékpárutak kialakítása, csatlakozás a más településről jövő kerékpárutakhoz
KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása
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Veszprém megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési programja 4 prioritástengelyt jelöl ki, melyek összesen 20
intézkedést tartalmaznak. A város ITS-ének tematikus céljai az alábbiak szerint illeszkednek Veszprém megyei
prioritásaihoz:
1. Prioritástengely: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos
foglalkoztató központjaiban illetve vidéki térségeiben
2. Prioritástengely: A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása,
fenntartható erőforrás gazdálkodás
3. Prioritástengely: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra
fejlesztése
4. Prioritástengely: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése.
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A középtávú tematikus célok illeszkedése a Veszprém megyei prioritásokhoz:
Városi tematikus cél

Megyei prioritások

G-1 G-2 G-3

L-1

L-2

L-3

K-1

K-2

K-3

E-1

E-2

E-3

S-1

S-2

S-3

1. Prioritástengely: A térségi és a helyi gazdaság
fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos foglalkoztató központjaiban illetve vidéki
térségeiben
2. Prioritástengely: A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás
3. Prioritástengely: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
4. Prioritástengely: A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése.
A kapcsolat erőssége:

erős kapcsolat:

közepes kapcsolat:

gyenge vagy nincs kapcsolat:

T-1

T-2

T-3
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A városi tematikus célok, hasonlóan a stratégiáknál megfigyeltekhez, kiemelten kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program (ITP) 1. prioritástengelyéhez. Az ITP-ben ugyanis a meghatározott gazdaságfejlesztési projektcsomagok a megyei területfejlesztési koncepció „A gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés” átfogó céljait illetve a kapcsolódó stratégiai célok elérését segítik
elő.
Az ITP gazdaságfejlesztési részprogramjának projektcsomagjait túlnyomó részben a „Gazdasági növekedés,
versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó
ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével” stratégiai cél eléréséhez hozzájáruló projektek alkotják,
csakúgy mint igaz ez Berhida esetében is. Kiemelt figyelmet kapnak a gazdaságélénkítést szolgáló beruházások
(tervezetei), úgy mint a „G-1 - A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság növelése”; „G-2 - Vonzó befektetői
környezet megteremtése”; és a „G-3 - Barnamezős gazdasági területek rehabilitációja, fejlesztése” tematikus
célok „KP1/1 Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése, meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása, fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)”; „KP1/2 Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés,
potenciál felmérés, város marketing, informatikai és szakérői támogatás”; „KP2/1 A város elérhetőségét, térségi
alközponti szerepének erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés”; „KP2/2 4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása” kulcsprojektjei.
A gazdasági előrelépés, a fejlesztés Berhida esetében tehát egyértelmű irány. Ugyanehhez kapcsolódik a prioritástengely megerősítését szolgáló foglalkoztatás bővülése, ami egyértelműen a megye fejlődését eredményezheti. Berhida esetében azért is figyelemreméltó a gazdasági fejlesztés előtérbe helyezése, mivel nem egy új gazdasági környezetet kell kiépíteni, hanem egy már működő, ismert központ további bővítésére kerülne sor. (Lásd.: 7.
Peremarton Ipari Park városrész fejlesztési céljai)
A 2. prioritástengelyhez történő illeszkedés a területi potenciálok kiaknázásában és a fenntartható erőforrás gazdálkodásban mutatható ki. A „KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi létesítmények
kialakítása” fejlesztés egy komplex turisztikai fejlesztésre, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások bővítésére, fejlesztésére, és már meglévő jelentős turisztikai területek, mint például a térségben található várak fejlesztésére ad
példát.
Fontos volt, hogy a turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó helytörténeti múzeum, tájház, többfunkciós városi terek,
szabadidőcentrum, sportcentrum kialakítása összevont projektcsomag egyszerre ötvözze a helyi társadalom
szempontjából jelentős kulturális törekvéseket a turizmusfejlesztési elképzelésekkel.
A klasszikus értelemben vett zöld turizmushoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések megvalósítása a város térszerkezete miatt kevésbé jelentős, így az ökológiai tanösvények, a gyalogtúra útvonalak kialakítása, az
ökoturisztikai látogatóközpontok létesítése és a falusi szálláshelyek fejlesztése kevésbé hangsúlyos a stratégiában. Ezzel szemben a projektek között nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális programok szervezésére, s többféle
projekt keretében helyet kapott a helyi identitás és kohézió erősítése, mely a kulturális szolgáltatásokhoz való
hozzájutást és a kulturális örökség megismerését is szolgálja (Berhida AZ ÖNTUDATOS VÁROS: a település az
az öntudatos kisváros, amely feltárja, őrzi és ápolja történelmi örökségét, erősíti a településrészek szellemiségét
és összetartozását, biztosítja az élhető környezet, a lakható kompakt város harmóniáját, a természet és a gazdaság fenntartható együttélését, tudást, munkát és felüdülést ad lakóinak, esélyt, felemelkedési lehetőséget a rászorulóknak.)
A 3. prioritástengely kapcsán részben a gazdaságfejlesztéshez, részben a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódnak a mobilitást, az elérhetőség javítását, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló projektek: (E-1) KP2/1 A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének erősítését, a foglalkoztatás bővítését
valamint a munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés; KP2/2 4 szám-
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jegyű kül- és belterületi utak felújítása; KP2/4 Belterületi kerékpárutak kialakítása, csatlakozás a más településről
jövő kerékpárutakhoz; KP2/5 Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása. Az ITS ekként a mobilitás és közlekedési infrastruktúra projektjeit is tartalmazza. Egyik központi elem a kerékpárút hálózat fejlesztését megcélzó projekt, ugyanis a megyei stratégia célkitűzései szerint erre a 3. prioritástengelyen belüli források 90%-át szeretnék fordítani. Így – csakúgy mint az ITP-ben, - az ITS-ben is a fenntartható közlekedésfejlesztés lényegi eleme a kerékpáros közlekedés, melyek külön-külön kulcsprojektben jelennek
meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a kerékpáros útvonalak bővítése nem csak turizmusfejlesztési célokat szolgál a vidékies térségekben, illetve a nagyobb települések vonzáskörzetében a kerékpár a helyi lakosság egyik fontos
közlekedési eszköze is, így a kialakított kerékpárutak a munkába járást segítik, mely mellett nagyon fontos közlekedésbiztonsági feladatot is ellátnak ezek a projektek a térségekben.
A 4. prioritástengelyhez történő illeszkedés kiemelten biztosított: mind az egészséges környezet kialakításához,
mind az egyes leromlott területek, lakókörnyezetek rehabilitációjához tartoznak projektek, s központi elemet képez a városrehabilitációs fejlesztés. Emellett külön projektcsomagként megjelenik a középületek akadálymentesítése is (HP2/3 Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati intézménynél). Az épített örökség védelméhez kapcsolódik például a AT1/4 Árpád-kori templom és környezetének közterületi rendezése; AT1/6 Hősök
tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása; AT1/7 Kiskovácsi faluközpont funkcióbővítő megújítása;
és a AT1/8 Kálvin tér közterületi megújítása projekt, mely jellemzően a kultúrtörténeti szempontból is jelentős
épületek, együttesek felújítására, rekonstrukciójára és örökségvédelmére koncentrál.
Összességében látható, hogy az ITS tematikus céljaival a legszorosabb illeszkedés a Veszprém megye 2014ben elfogadott területfejlesztési programjának 4 prioritástengelye mentén mutatkozik. Mind a négy prioritástengely azonosítható a stratégia kulcs-akcióterületi- és hálózatos projektjeinek valamelyikéhez, sőt mint az a táblázatból is egyértelműen kiderül többségben vannak az erős kapcsoltok, melyeket szorosan követ a közepes kapcsolatok mennyisége.
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5.1.3 Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz és a településrendezési eszközökhöz

Az ITS 2.1 pontja az átfogó és tematikus célok meghatározásakor részleteiben elemzi, hogy a hatályos
településfejlesztési koncepció átfogó céljai és az ITS átfogó céljai azonosak. A tematikus célok pedig a
településfejlesztési koncepció részcéljaiból kerültek levezetésre.
A város hatályos településrendezési eszközeit a településfejlesztési koncepció alapján dolgozták ki,
tehát az ITS, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és az annak mellékletét képező szabályozási tervek koherenciája biztosított.
A településszerkezeti terv tervezett területfelhasználása a fejlesztések számára biztosítja a szükséges
területeket figyelembe véve az egyes területfelhasználási egységek egymásra gyakorolt környezeti
hatásait. Az infrastruktúra hálózat szerkezeti elemei a közlekedési és közmű fejlesztésekhez szükséges
önkormányzati döntéseket kellően megalapozzák.
A szabályozás szintjén az építési tevékenység építésjogi feltételeit az önkormányzat megteremtette oly
módon, hogy a település koordinációs tevékenysége is lehetőséget kapjon.
5.1.4 Illeszkedés egyéb települési programokhoz

Berhida Város Önkormányzatának 2015-2020 időszakra szóló gazdasági programja 2015 áprilisában
került elfogadásra. A program helyzetértékelése részben felhasználja a megalapozó vizsgálat adatait és
megállapításait. A SWOT analízis eszközrendszerével rávilágít a program megvalósításának körülményeire és a lehetséges veszélyekre. A stratégia fejezet célkitűzései és a program mellékletében felsorolt
fejlesztések mind beleintegrálódtak az ITS konkrét fejlesztési igényeibe. Az projektek között mindegyik,
a gazdasági programban megjelölt fejlesztés megtalálható.

5.2

Belső összefüggések

Az ITS-ben megfogalmazott célok logikai összefüggéseit a 2.1 fejezet, szemléletesen az ott található táblázat
mutatja be.
A megalapozó vizsgálat Hiba! A hivatkozási forrás nem található. "Hiba! A hivatkozási forrás nem található." c. fejezetben részleteztük a beépítésre szánt területek problémás, konfliktusforrást jelentő területeit. A Hiba!
A hivatkozási forrás nem található. fejezet Hiba! A hivatkozási forrás nem található. és a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. fejezet Hiba! A hivatkozási forrás nem található. fejezetek ismertetik a környezeti,
tájhasználati konfliktusokat.
A problémák térbeli ábrázolása a VE-1 Épített környezet vizsgálata, problématérkép és a TK-2 Környezeti állapotvizsgálat mellékleteken követhetők végig.
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VE-1

Épített környezet vizsgálata, problématérkép
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TK-2

Környezeti állapotvizsgálat
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Az országos közúthálózat rendkívüli környezeti terhelést jelent
a belterületen.
A belterületi úthálózat leamortizálódott, a felújítás mellett sok
helyen teljes rekonstrukciót igényel, átkötő szakaszok hiányoznak.
A kerékpárút hálózat fejletlen és nincs hálózatba integrálva.
A közösségi közlekedés járműparkja elavult, egyes területek
ellátása elégtelen.
A csapadékvíz hálózat nem teljes, egyes területe vízelvezetése rendezetlen.
A nagyvárosi lakóterületek, vegyes területek parkolási, gépjármű elhelyezési igényei nem megoldottak.
A városi zöldfelületek, közparkok állapota beavatkozást
igényel.
Az Ipari Park környezeti rehabilitációja nem fejeződött be.
Az épített környezet és a régészeti örökség értékeinek védelme elégtelen.
Hiányos a település szabadidős, rekreációs szolgáltatásainak
köre.
Az Ipari Park környezeti hatása egyes lakóterületeket veszélyeztet.
A Séd-völgy és az egykori zártkertek környezete rendezetlen.

T-3 Térségi infrastruktúra hálózat fejlesztése

ködés

T-2 Térségi gazdasági és innovációs együttmű-

T-1 Turisztikai programcsomagok fejlesztése

S-3 Fokozott közbiztonság

nek biztosítása

S-2 Egészséges társadalom feltételrendszeré-

S-1 Szociális ellátó rendszer fejlesztése

szolgáltatások fejlesztése

E-3 Sport, szabadidős, rekreációs és turisztikai

megújítása

E- 2 Épített és természeti örökség komplex

E-1 Települési infrastruktúra fejlesztése

kulturális programjainak támogatása

K-3 Nemzetiségi, vallási vagy egyéb közösségek

tól a nyugdíjaskorig

K-2 Nyelvtanulás, informatikai képzés az óvodá-

gatása

K-1 Felnőttképzés, átképzés, szakképzés támo-

örökség értékeinek feltárása és védelme

L-3 Helytörténeti, régészeti, kulturális és épített

sek tevékenységének támogatása

L-2 Hagyományőrző néprajzi csoportok, együtte-

L-1 Közösségi helyek fejlesztésének támogatása

ciója, fejlesztése

G-3 Barnamezős gazdasági területek rehabilitá-

G-2 Vonzó befektetői környezet megteremtése

Városi problémák

növelése

Tematikus célok

G-1 A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság

A középtávú tematikus célok és a városi problémák kapcsolatai
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A lakóterületi fejlesztések közmű ellátása nincs biztosítva.
A kereskedelmi szolgáltatások köréből hiányzik a bevásárlóközpont.
Sok a szakképzetlen vagy átképzést igénylő munkaerő.
Jelentős az alacsony iskolai végzettségűek száma.
A szociális intézményi ellátó rendszer fejlesztésre szorul.
A közösségi helyek, települési alközpontok fejlesztésre
szorulnak.
Az önkormányzati intézményrendszer üzemeltetési, fenntartási költsége magas.

A kapcsolat erőssége:

erős kapcsolat:

közepes kapcsolat:

gyenge vagy nincs kapcsolat:
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A stratégia megvalósíthatósága, a tematikus célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása
G-1
G-1

A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság növelése

G-2

Vonzó befektetői környezet megteremtése

G-3

Barnamezős gazdasági területek rehabilitációja, fejlesztése

L-1

Közösségi helyek fejlesztésének támogatása

L-2

Hagyományőrző néprajzi csoportok, együttesek tevékenységének
támogatása

L-3

Helytörténeti, régészeti, kulturális és épített örökség értékeinek
feltárása és védelme

K-1

Felnőttképzés, átképzés, szakképzés támogatása

K-2

Nyelvtanulás, informatikai képzés az óvodától a nyugdíjaskorig

K-3

Nemzetiségi, vallási vagy egyéb közösségek kulturális programjainak támogatása

E-1

Települési infrastruktúra fejlesztése

E-2

Épített és természeti örökség komplex megújítása

E-3

Sport, szabadidős, rekreációs és turisztikai szolgáltatások fejlesztése

S-1

Szociális ellátó rendszer fejlesztése

S-2

Egészséges társadalom feltételrendszerének biztosítása

S-3

Fokozott közbiztonság

T-1

Turisztikai programcsomagok fejlesztése

T-2

Térségi gazdasági és innovációs együttműködés

T-3

Térségi infrastruktúra hálózat fejlesztése

A kapcsolat erőssége:

erős kapcsolat:

G-2

G-3

L-1

L-2

L-3

K-1

K-2

közepes kapcsolat:

K-3

E-1

E-2

E-3

S-1

S-2

S-3

gyenge vagy nincs kapcsolat:

T-1

T-2

T-3
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A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI

Egy stratégia nem lehet teljes, ha nem számol azokkal a kockázatokkal és ezek következményeivel, amik adott
esetben meggátolhatják a stratégia egyes elemeinek megvalósulását. Mivel a megvalósítandó stratégiában kiemelkedő számban szerepelnek a különböző infrastrukturális beruházások, így a főbb kockázatok is ezek közé
szerveződtek. Továbbá fontos, hogy Berhida integrált településfejlesztési stratégiája tartalmazza a stratégia szintjén azonosított kockázatokat, tehát azon történéseket, eseményeket, melyek esetleges bekövetkezte a stratégia
céljainak elérését veszélyezteti.
Ezen túlmenően azonban fontos kiemelni, hogy azokat a kockázatokat, melyek az egyes konkrét beavatkozások,
projektek megvalósítását veszélyeztetik, az egyes fejlesztések kapcsán kell majd a megvalósításhoz kapcsolódóan meghatározni és kezelni, főleg mivel ezek sokszor most még nem azonosítottak.
Ekként jelen fejezetben bemutatásra kerülnek azok a kockázatok, ezek bekövetkezésének valószínűségei és
hatásainak mértékei. Természetesen a kockázatokkal szembeni intézkedések is helyet kapnak, hogy a stratégia
megvalósítását ténylegesen segítse a kockázatok elemzése.
A főbb, azonosított kockázatok:
1. pénzügyi-gazdasági: finanszírozási kérdések, bizonytalan vagy kedvezőtlen makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati tényezők
2. jogi-intézményi kockázatok (jogszabályok változása, közigazgatás átalakulása)
3. műszaki kockázatok (előírások, idő közben felmerült műszaki problémák)
4. társadalmi kockázatok (lakosság igénye)
A financiális (pénzügyi-gazdasági) kockázatok nemhiába kerültek az első helyre, hiszen posztulátum, hogy a
közszféra részben állami támogatás, részben (hazai és EU-s, vagy éppen vegyes támogatású) pályázati források
nélkül jelentős fejlesztésekre nem képes. És mivel a fejlesztések mennyiségé mindenkoron az anyagi lehetőségek határozzák meg, így a gazdasági oldalról történő megközelítés képezi a kulcspozíciót a kockázatok elemzése során. Tudvalevő, hogy a közszféra tervezett beruházásaira nagy hatással van az országos, de tágabb értelembe véve a világgazdasági helyzet, hiszen gazdasági válság idején (illetve utána) csökkenek az önkormányzatok adóbevételei, amelyeket költségvetési elvonások is tetéznek, mindezek által pedig csökken a beruházásokra fordítható saját források mértéke. Ebben a helyzetben azoknak a beruházásoknak kedvezőbb a helyzete,
amelyek megvalósításához pályázati források vehetők igénybe, illetve sikerül azokat megszerezni, sőt előnyös,
ha egyből projektszemléletű stratégia születik, hiszen ennek következtében pályázati felhívásokra „szabott” stratégiai irányok születhetnek meg. Apróbb, de megemlítendő, hogy az építőipart különösen érzékenyen érintő
gazdasági válság(ok) hatása(i) növeli(k) a beruházások kockázatát, mivel egyrészt a megtérülés időtartama növekszik, másrészt a hitelhez, vagy pályázati önerőhöz jutás feltételei is romlanak.

A „Berhida város integrált településfejlesztési stratégia” megvalósításának főbb kockázatai
Kockázat megnevezése

Kockázat valószínűsége
(Magas-közepesalacsony)

Kockázat mértéke
(jelentős - közepes alacsony)

Kockázatkezelési módszerek, beavatkozások

Finanszírozási, likviditásprobléma a hazai illetve
Európai Uniós fejlesztési
források kifizetésének csúszása miatt

közepes

jelentős

A forrás lehívás késedelmére való felkészülés,
halasztott önerő intézményének kialakulása
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A projektek megvalósításához szükséges pályázati
forrás nem áll rendelkezésre

közepes

jelentős

A tervezett projektek megvalósítási költsége jóval meghaladja a tervezett mértéket

alacsony

közepes

Gazdasági potenciál és a
versenyképesség növelése,
innováció nem valósul meg

A rehabilitációs folyamatok
és a területfejlesztés egyensúlya felborul

alacsony

alacsony

Stratégia frissítése, projektadatlapok aktualizálása, illetve a kockázat elkerülése érdekében
folyamatosan egyeztetni szükséges a forrást
biztosító szervezetekkel, intézményekkel.
Nyomon kell követni a frissen megjelenő
pályázatokat. Amennyiben szükséges, további
finanszírozási lehetőségeket kell felkutatni.
Stratégia költségekről külön nem rendelkezik,
azonban a részletes projekttervek elkészítésekor átgondolt műszaki tervek, költségvetések
készítése szükséges.
Fontos, hogy tartalékkeret is rendelkezésre
álljon

jelentős

A stratégia több gazdaságfejlesztési irányt is
megjelöl. (G-1, G-2, G-3) Ezek illeszkednek a
város adottságaihoz. A kockázat mértéke
alacsony, azonban esetleges bekövetkezése
jelentős problémákat generálhat: finanszírozás
veszélybe kerülhet.

közepes

Élettér és az élhető környezet jelentős hangsúlyt kap a stratégiában, csakúgy mint a rehabilitációs tevékenységek részletezése. Ezek
hangsúlya a stratégia megvalósítása során
végig fennmarad.

A startégi készítése során
használt (aktuális) pályázati
rendszer megváltozik

közepes

közepes

A jogszabályi környezet
kedvezőtlen irányba változása

magas

jelentős

Ezen kockázat eshetősége fennáll, mivel a
pályázati rendszer részben hazai részben EUs elvárásokhoz igazodik. Ezek folyamatosan
változnak, ezeket a statikus (egy időpontban
elkészülő) stratégia nem tudja, nem tudhatja
lekövetni. Viszont a stratégiában meghatározott projektek sokszínűsége a megváltozott
pályázati struktúra esetében is megfelelő
kiindulási alapot adhat a sikeres pályázáshoz.
A jogi és szabályozási követelményeket meghatározó intézményekkel folyamatosan szoros
együttműködésre kell törekedni. Ezen túlmenően a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek módosításait folyamatosan figyelemmel
kell kísérni.

Előre nem látható műszaki
problémák

közepes

jelentős

A stratégia alapján részletes projektadatlapok
készíthetőek. Melyekben az alapos helyzetfelmérésre lehet építeni a különböző pályázati
anyagokat. A megvalósításkor folyamatos
monitoring tevékenység indokolt.

Az indikátorok teljesítése
nem lehetséges

alacsony

jelentős

Teljesíthető és mérhető indikátorok meghatározása már a tervezés fázisában szükséges.
Fontos a reális tervezés.
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A fejlesztéseket érintő esetleges régészeti feltárások
elhúzódása miatti csúszás

Közbeszerzési eljárásokból
adódó kockázatok (időbeli
elhúzódások)

Hatósági dokumentumok
hiánya, késése

alacsony

közepes

közepes

64

közepes

Jelentősebb régészeti területek nem lennének
érintettek a tervezett fejlesztések során

közepes

A közbeszerzési dokumentumok megfelelő
szakmai előkészítettségének biztosítása
Az eljárásrend szigorú betartása minden
érintett részéről

közepes

A hatsági dokumentumok ügyintézési időkereteinek figyelembe vétele, ezekkel történő
számolás.
Esetleges késésre, csúszásra előre felkészülés már az előkészítés során

Kivitelezői határidő csúszása

közepes

közepes

A megújított vagy új zöldfelületek elhasználódása, kipusztulása

közepes

közepes

A megvalósításhoz szükséges szakemberek hiánya

alacsony

közepes

Társadalmi szempontok
kockázatai I. - Lakossági
ellenállás, negatív közvélemény a projektek megvalósítása előtt

közepes

közepes

Társadalmi szempontok
kockázatai II. - Lakossági
ellenállás, negatív közvélemény a projektek megvalósítása során

közepes

közepes

A fejlesztések kivitelezésekor megfelelő végrehajtási ütemtervet kell meghatározni. A
nyertes kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésben a kivitelezőnek felróható határidő
csúszás miatt olyan kötbért kell meghatározni,
ami fedezi az Önkormányzat kockázatát.
A tervezés fázisában nagy hangsúlyt kell
helyezni arra, hogy a városi klímát jól türó,
honos növényfajok kerüljenek telepítésre a
fejlesztések keretében a közterületeken. Kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy a
növények a legmegfelelőbb időpontban kerüljenek telepítésre és a gondozás szakszerű
legyen.
Az Önkormányzat feladata, hogy megfelelő
szakmai hátteret biztosítson mind létszám,
mind kompetencia vonatkozásában.
A lakosság és a civil szervezetek már a stratégia alkotásának folyamatába be vannak
vonva a társadalmasítás eszközeivel, a fejlesztések előkészítése során a lakosságnak
lehetősége volt a fejlesztési javaslatait eljuttatni a város vezetése számára.
A lakosság szempontjából kiemelkedő fejlesztési elemek kapcsán további egyeztetéseket
kell folytatni a lakosság és a civil szervezetek
képviselőivel a konkrét tervek készítésekor,
illetve a kivitelezés (megvalósítás) során is
fenn kell maradni az együttműködésnek.
Hatékony kommunikáció.
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A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE

7.1

A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek
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Az önkormányzatok alapvető feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény szabályozza, mely többek között 2013. január 1. napjától hatályba lévő új előírásainak következtében jelentős változáson ment keresztül.
Az önkormányzatok közfeladat-ellátási szerepe továbbra is fennmaradt, úgy mint:

•

1. településfejlesztés, településrendezés;

•

2. településüzemeltetés (köztemetők, a közvilágításról, kéményseprő-ipari szolgáltatás, a helyi közutak
fenntartása, közparkok, közterületek fenntartása, parkolás biztosítása);

•

3. a közterületek, közintézmény elnevezése;

•

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmódot segítő szolgáltatások;

•

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, rovar- és rágcsálóirtás);

•

6. óvodai ellátás;

•

7. kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás; filmszínház, a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

•

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

•

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

•

10. hajléktalanná vált személyek rehabilitációja, a hajléktalanná válás megelőzése;

•

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

•

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

•

13. helyi adóval, gazdaságszervezés, turizmus;

•

14. a kistermelők, őstermelők számára helyi piac, hétvégi árusítás lehetősége;

•

15. sport, ifjúsági ügyek;

•

16. nemzetiségi ügyek;

•

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

•

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

•

19. hulladékgazdálkodás;

•

20. távhőszolgáltatás;

•

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A félkövérrel szedett és aláhúzott részek mutatják, hogy melyek azok a területek, ahol az integrált településfejlesztési stratégia intézkedései kiemelt eredményt érhetnek el, illetve a megvalósuló beavatkozásokkal elősegíthetik az önkormányzati közfeladat-ellátási feladatok megvalósulását.

Éppen ezért kijelenthető, hogy az önkormányzat elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott és előírt eszközökkel segíti a településfejlesztést.
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Ehhez az önkormányzatnak az alábbi eszközei adottak:
-

képviselőtestület által hozott rendeletek (pl. szabályozási terv, építési szabályzat, vagyonrendelet, költségvetési rendelet stb.)

-

jogi (és részben fizikai, illetve pénzügyi) lehetőségét megteremtő helyi jogszabályok.

-

Ehhez kapcsolódnak a különböző, jogszabályi kötelezettséget nem feltétlenül jelentő stratégiák, koncepciók, amelyek a társadalmi, gazdasági élet egy-egy részterületének fejlesztési irányait határozzák
meg.

Kiemelt a gazdaság fejlesztése, ösztönzése is:
Befektetés, ösztönzés
Elősegítendő a helyi vállalkozások versenyképessége, ösztönzés a további foglalkoztatásra, új munkahelyek
teremtésére, új modern technikák és technológiák bevezetésére.
Kis-és középvállalkozások fejlesztése
Működési terük, foglalkoztatás bővítésük elősegítése.
Turizmusfejlesztés
Berhida város a Balaton egyik háttértelepülése – néhány km-re a tótól. Meglévő értékeink bemutatásán túl –
törekedni kell a települést meglátogató turisták számára olyan programokat biztosítani amely hosszabb idejű itt
tartózkodásra ösztönzi őket.
A stratégiában lefektetett célok elérését szolgáló fejlesztési (nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek) a következőképpen azonosíthatóak:
I.

A település számára fontos együttműködések megkötése, a jelenlegi együttműködések megtartásával, illetve az itt működő vállalkozások segítése: Ennek egyik gyakran alkalmazott eszköze a településrendezése, amikor az önkormányzati partnerségen alapuló, magánkezdeményezésű fejlesztői projekteket az önkormányzat szabályozásokkal segít elő és így jön létre a helyi szereplők és az
önkormányzat közötti viszonyt meghatározó együttműködések.

II.

A fejlesztési projektek volumenének és komplexitásának nagyfokú eltérése miatt a berhidai önkormányzat mindig az egyes fejlesztéseket képviselőkkel egyedileg kíván a településrendezéshez kötődő módosításokat végrehajtani.

III.

Kedvezmények, ösztönzők:
a. adópolitika: a helyi adópolitika a jövőben is része kell, hogy legyen a gazdaságfejlesztésnek, a
korábbi programok felülvizsgálatával hatékony és rugalmas ösztönző rendszer kiépítése szükséges.
b. Fiatal szakemberek helyben tartása: olyan jogszabályi környezet kialakítása, mely előnyös
eszközökkel nyújthat lakhatási feltételeket, illetve elő kell segíteni a fiatalok munkahelyeikhez
és a településhez való kötődésüket.

IV.

Gyakrabban kell a helyi közösségszervező akciókat megszervezni, kezdeményezni, ezeknek széles
összefogáson kell alapulniuk: a települési környezet szépítése, élhetőbbé tétele szempontjából
hasznos és emellett szemléletformáló hatással bír egy-egy köztisztasági program szervezése, lakossági virágosítási kampány lebonyolítása, ösztönzése. Egyértelmű, hogy az ilyen önkormányzati
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kezdeményezésű akciók a helyi civilszervezetek széleskörű bevonásával valósulhat meg hatékonyan. Azonban a közintézmények vezető (kezdeményező) szerepe nélkülözhetetlen.
V.

Hatékony városmarketing folyamatokat kell elindítani, melynek eredményeképpen
a. egységes arculati elemek és reklámra van szükség: egyértelműen beazonosíthatóvá kell tennie
a várost.
b. A reklámokkal, megjelenéssel további befektetőket kell vonzania a városba.
c.

Turisztikailag vonzóvá kell tennie a várost. (Nemcsak a beruházásokkal, hanem a kommunikáció révén is.)

d. Egységes adatbázist kell létrehozni, amiben a város összes kulturális- gazdasági- oktatási, stb.
szereplőjének adatai elérhetőek, és célzottan lehet a népszerűsítési folyamatokat megindítani
e. A megválasztott városvezetés népszerűségét (ismertségét) kell növelnie az állampolgárok körében.
f.

Magas szintre kell emelni a városvezetés kapcsolatrendszerét a város kulturális, tudományos,
oktatási intézményeivel és a városban működő vállalkozásokkal.

g. Pozitív hatást kell gyakorolnia a városhoz köthető termékekre és szolgáltatásokra, azaz elő kell
segítenie a helyi termékek reklámozásának fokozását, így javítva azok minőségét és értékesítési volumenét.
h. Növelnie kell a város polgárainak büszkeségét, identitástudatát meg kell teremteni.

A hatékony városmarketing eredményeként Berhida a
-

város és a környező települések,

-

a városban befektetésekben gondolkodók,

-

a már itt működő gazdasági-kulturális szereplők és nem utolsó sorban a

-

városba látogató turisták számára is ismert lesz.
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Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása

Egyértelmű, hogy az ITS-ben megfogalmazott célok megvalósítása csakis úgy lehetséges, ha rendelkezésre áll
egy olyan szervezet, mely szervezet minden tagja, minden szervezeti egysége megfelelő kompetenciákkal rendelkezik és képes arra, hogy folyamatosan ellenőrizze és nyomon kövesse a stratégia változásit, illetve adott
esetben képes legyen arra, hogy a szükséges korrekciós intézkedéseket meghozza.
Különösen szükség van a folyamatos kontrollra, ugyanis az integrált településfejlesztési stratégia egy olyan stratégia melyet folyamatosan külső hatások érnek például új pályázati kiírások megjelenése, jogszabályváltozások,
vagy éppen a város társadalmi gazdasági és szabályozási környezetének változásai. Ugyanilyen hatás lehet a
pályázati rendszer struktúrájának finomabb változásai is. Éppen ezért szükséges egy úgynevezett stratégiai
menedzsment szervezetet is létrehozni.
A stratégiai menedzsment szervezet egyik ágát képezik az önkormányzat dolgozói közül azon munkavállalók,
akik a korábbi pályázati időszakban kellő tapasztalatokat gyűjtöttek össze. Őket egészítheti ki egy olyan (külsőő)
projektmenedzsment csoport, akik a pályázatok megírásával, támogatási szerződés megkötésével és a projektmenedzsment sikeres véghezvitelével foglalkoznak. De a stratégiai menedzsment látja el a pályázatok megvalósulását követő monitoring adatszolgáltatási feladatokat is.
Természetesen a stratégiai menedzsment szervezet szoros együttműködésben dolgozik Berhida város önkormányzatának képviselő testületével illetve az önkormányzat különböző bizottságaival, úgy mint gazdasági bizottság és a településfejlesztési bizottság.
A településfejlesztési, településrendezési feladatait a település jelenleg főépítész megbízásával látja el. A feladatok megvalósításában a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban TESZ) közreműködik.
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Stratégiai menedzsment és az ITS kapcsolata (hatások)

ITS létrejötte

ITS utóélete (megvalósulása)

USZT 2020 stratégia
tematikus
célkitűzései

(Új) pályázati
kiírások
Egyéb országos
és megyei területfejlesztési dokumentumok

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(OFTK)

ITS létrejöttekor
aktuális jogszabályok

ITS eredményeinek
elemzése,
következtetések
levonása

A
megvalósulás
folyamatos
nyomonkövetése
Jogszabályi
változások

Veszprém megye
2014-ben elfogadott területfejlesztési programja

Helyi építési szabályzat,
szabályozási és településszerkezeti terv karbantartása

A tervezett beruházások, felújítások
előkészítése, terveztetés, engedélyeztetés, költségvetések, ütemezések összeállítása

Új stratégiai célok felmerülése esetén ezeknek
az ITS-sel történő összhangba hozása

Város
társadalmi,
gazdasági és szabályozási környezetének
változásai

A településfejlesztési és
településrendezési ügyekben
a közérdekű bejelentések,
javaslatok fogadása

Város
társadalmi,
gazdasági új igényei

BERHIDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

7.3

70

Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok

Berhida város önkormányzata elkötelezett a térségi együttműködés és településközi koordináció elmélyítésében.
Ekként a város a kistérségben partnerségi viszonyban, a kistérségi munkamegosztást szem előtt tartva kívánja
kapcsolatait fejleszteni, illetve a kistérség többi településével ki kívánja venni részét a szociális és egészségügyi
ellátás, az oktatási intézményrendszer biztosításában, és szükség esetén kiépítésében és működtetésében.
Fontos, hogy olyan szinergiák megteremtése történhessen meg, mely szinergikus hatásoknak köszönhetően
nemcsak Berhida, de város közvetlen környezete is hasznosíthatja például az integrált településfejlesztési stratégiában megfogalmazott közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos projektek eredményeit. Fontos, és kiemelt cél, hogy
más szomszéd települések is részesülhessenek a településen végbemenő folyamatok eredményeiből.
A településközi koordináció és együttműködés kapcsán három fontos koordinációs szintet kell megemlítenünk.
Az egyik a megyék illetve a megyei önkormányzatok településfejlesztési szerepe. Az új Területfejlesztési Operatív Programok kapcsán felértékelődött a megyék szerepe, mivel a korábbi struktúra megváltozott. A TOP-os forrásokat a megyei szintekhez rendelték hozzá, így ezen források szétosztásában is kiemelt szerepet kaptak a
megyék. Ennek következtében felértékelődött a megyei önkormányzatokkal történő kapcsolattartás, kommunikáció és egyúttal az újonnan kialakult rendszer megköveteli, a sokkal sűrűbb, rendszeresebb egyeztetéseket.
Éppen ezért az Integrált Településfejlesztési Stratégia projektjeit, célkitűzéseit a megyei önkormányzattal folyamatos együttműködésben kell megvalósítani.
A településközi koordináció másik szintje az úgynevezett járási szintű együttműködés, mely biztosítja, hogy az
egy járásban lévő települések polgármesterei érdekegyeztető és konzultációs fórumokat tartsanak. Ezeken a
fórumokon lehetőség nyílik arra, hogy a szomszédos települések projektötleteiket egymással ismertetik, tapasztalatokat cserélhetnek, és végső soron össze tudják hangolni fejlesztéseiket. A összehangolt fejlesztésekkel pedig
kiküszöbölhető a pontszerű fejlesztések kisebb hatékonysága. (Berhida a várpalotai járásba tartozik. A járás
illetékességi területe: Berhida, Jásd, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota, Vilonya)
A harmadik szint a járások közötti koordináció. Itt a járásokon belüli egyeztetések nyomán létrejövő együttműködést terjesztik ki a járások közötti szintre és hangolják össze a fejlesztéseket.

Összefoglalva:
A településközi koordináció esetében három szintet különböztethetünk meg:
Az első szint, a megyei szint, amikor Berhida város önkormányzata a megyei önkormányzat vezetésével tartja a
kapcsolatot és ezen kapcsolattartás során hangolja össze a projektjeit.
A második szint, amikor a járáson belüli kapcsolatfelvételre kerül sor egymáshoz közeli települések között.
A harmadik szint pedig a járások közötti együttműködések biztosítása. Természetesen a járások közötti együttműködés csak akkor valósulhat meg, hogyha a járásom belüli önkormányzatok tudnak egymás projektjeiről,
látják egymás fejlesztési irányait és adott esetben képesek csatlakozni a szomszédos település fejlesztéseihez,
ki tudják használni azok eredményeit.
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Településközi koordináció dimenziói és együttműködésének rendszere - 1. (megyei) és 2. (járáson belüli) szint

Megye

Berhida
Kistérség
települései
(Jásd, Ősi, Öskü,
Pétfürdő, Tés,
Várpalota, Vilonya)

7.4

Monitoring rendszer kialakítása

7.4.1. Indikátorok elméleti háttere
Az EU 2020 stratégiában a monitoring rendszerre vonatkozó szabályok indikatív jellegűek, jórészt ajánlásoknak
minősülnek, és az egyes stratégiát kiegészítő dokumentumokban (munkaanyagok, iránymutatások, operatív
programokban) határozzák meg őket részletesebben. Az Európai Bizottság útmutatója az alapmutatók használatához három nagy csoportba sorolt beavatkozási területen (produktív környezet, humán erőforrások, alapinfrastruktúra) tizenegy fő beavatkozási célterületet határozott meg. Ezek a következők:
1. foglalkoztatás,
2. közlekedési infrastruktúra-hálózat,
3. energiainfrastruktúra-hálózat,
4. információ-, kommunikációtechnológia és információs társadalom,
5. környezet,
6. K+F, valamint technológia és innováció.
7. kis- és középvállalkozások,
8. humán erőforrások fejlesztése,
9. esélyegyenlőség,
10. városfejlesztés
11. halászat

BERHIDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

72

Ehhez kapcsolódóan kidolgozásra került egy indikatív lista kulcs- és alapindikátorokból, melyek a következőek:
- output- eredmény- és
- hatásindikátorok
A kimenet vagy más néven output-mutatók az elvégzett tevékenységet számszerűsítik. Ezek jellemzően fizikai
elemeket mérnek (például megépített út hossza, megújított épületek száma)
Az eredményindikátorok a projekt azonnali és közvetlen hatásait szemléltetik. Eredménymutató lehet, például egy
elkészült kerékpárúton áthaladó kerékpárosok számának növekedése.
A hatásindikátorok a projekt output és eredményindikátorai által számszerűsített következményeinek hatásait
elemzi. Jellemző, hogy az indikátor értelmezése főként hosszabb időtávon belül jelentkeznek. Hatásindikátor
például: gazdaságfejlesztési beruházás nyomán a bevételek növekedése. A hatásindikátorok sokszor az output
és eredményindikátorok mellett háttérbe szorulnak, mivel a hatások bekövetkezése túlnyomó többségben függ a
projekten kívül álló tényezőktől is függ pl.: egy turisztikai szálláshelyfejlesztés hiába teremt lehetőségeket, ha egy
esős nyár hatására a turistaszámok nem emelkednek. Látszólag ebben az esetben nem érte el hatást a fejlesztés. Ugyanez vonatkozhat szélsőséges esetben egy energetikai felújításra is: kemény vagy éppen nagyon enyhe
tél hatására a megtérülés (mint az energetikai beruházás hatása) nem feltétlenül függ a beruházás számszerűsíthető eredményeitől.
Fontos kiemelni, hogy az USZT 2020 kiírásai – folytatva a 2007 és 2013 közötti programozási periódusban megkezdett folyamatot – próbálják olyan irányba orientálni a pályázókat, hogy erőfeszítéseiket az eredményindikátorok javítására koncentrálják.

7.4.2. Monitoring rendszer sajátosságai
A monitoring rendszer két részből áll:
i.

monitoring rész (ellenőrzés, megfigyelés)

ii.

értékelés

A monitoring rendszer monitoring, azaz ellenőrző, megfigyelő része elsősorban output- és – kisebb számú eredménymutatót igényel. Ezzel szemben a monitoring rendszer második része, azaz az értékelés középpontjában az eredmény- és hatásmutatók állnak.
Az indikátoroknak, és ezen keresztül a monitoring rendszernek kapcsolódnia kell a lisszaboni (versenyképességi)
és göteborgi (környezetvédelmi és a fenntartható fejlődést elősegítő) célkitűzések végrehajtásához is.
Fontos megkülönböztetni továbbá két indikátorcsoportot is, melyek az Európai Uniós pályázatok esetében
különülnek el legfőképpen.
Az egyik indikátorcsoporthoz tartoznak a horizontális jellegű indikátorok, melyek horizontális jellegű célokat (környezetvédelem, esélyegyenlőség) mérik, és melyek előtérbe helyezése a programozási időszakok előrehaladtéval egyre inkább tetten érhető.
A másik csoport a konkrét pályázatokhoz köthető „projekt számszerűsíthető eredményeit” összefoglaló indikátorok. Ezek meghatározásáról és módszertanáról jelen fejezet „Módszertan” részében esik bővebben szó. Itt most
azt kell csak rögzítenünk, hogy a második csoport indikátorai nemcsak a projektek által kiváltott anyagi jellegű
eredményeket értékelik, hanem az érintettek szemléletének megváltozását, ismereteinek bővülését is mérni kívánja. (Utóbbi esetében értékelődnek fel a hatásindikátorok).
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Indikátorok mennyisége
Érdekesség, hogy az indikátorok számát nem szabályozza közösségi jogszabály, ugyanis megfigyelhető, hogy
egy-egy intézkedés, vagy egy-egy intézkedésen belüli konkrét projekt logikai keretmátrixáról van szó, az indikátorok száma kettő és öt között van. A korábbi programozási időszak gyakorlati tapasztalatai alapján kialakult az,
hogy a Bizottság minden intézkedés esetében három-négy output-, eredmény- és hatásindikátort határoz meg.
A külön-külön projektek esetében az átlagban 4-5 indikátor kellő mértékben le tudja írni egy projekt sikerességét,
anélkül, hogy elveszne a részletekben és mindazonáltal a lényegi tényezőket figyelmen kívül hagyná. Egy indikátor nagy valószínűséggel nem tudja kellő részletességgel leírni az adott program jellemzőit, a túl sok indikátor
pedig kezelhetetlen, miközben az átláthatóságot is rontja és plusz adminisztratív terheket ró a pályázó projektgazdára. Mivel nem könnyű a konkrét projektekhez a megfelelő indikátorokat megválasztani, így fontos kiemelni,
hogy a 4-5 indikátor esetenként természetesen lehet magasabb számú is, illetve ebbe a horizontális indikátorok
nem tartoznak bele!

7.4.3. Módszertan
Az integrált településfejlesztési stratégia során 3 projekt típus került megfogalmazásra: az első az úgynevezett
kulcs projektek, második az akcióterületi projektek, míg a harmadik a hálózatos projektek.
A projekttípusok meghatározása mellett szükséges egy olyan monitoring rendszer kialakítása, ami képes lehet a
stratégia tervezés során keletkezett feltevéseket igazolni, és a stratégia megvalósítása során az elért eredményeket mérni. Szükséges, hogy képesek legyünk mérni az elért eredményeket, ugyanis a kitűzött célok megfogalmazása nem elég. Kellenek olyan indikatív mutatók, amik számszerűsítik a projekteket, s elhelyezik őket az
output és eredményindikátorok rendszerében. (Az Integrált Településfejlesztési Stratégia esetében az egyes
akcióterületi beavatkozásokra és intézkedésekre vonatkozó output és eredményindikátorok kerültek meghatározása.)
Az integrált településfejlesztési stratégia során szükséges az egyes projektelemekhez a releváns mértékegységeket hozzárendelni. Elengedhetetlen az indikátor mérésének helyét (forrását) is meghatározni, ahhoz, hogy
tudjuk majd a megvalósulás során az elért eredményeket ellenőrizni. (Pl.: gazdasági növekedés mérése KSH-s
adatbázisok, kimutatások alapján).
Végül fontos a mérés gyakoriságának meghatározása is, hiszen a mutatók indikátorainak teljesülését egy-egy
adott időtávon belül kell vizsgálni, illetve látni kell azt is, hogy évről-évre milyen eltérés mutatkozik.
Éppen ezért az integrált településfejlesztési stratégia során megfogalmazott célokhoz tartozó projektadatlapok
során az alábbi indikátormérési kulcsfogalmakat kell meghatározni:
-

Indikátor megnevezése

-

Számítás módja (kumulált)

-

Mértékegység

-

Indikátor tendencia (Növekvő, csökkenő, szinten tartás)

-

Változás célértéke

-

Összes változás a tárgyidőszakig

A szükséges visszacsatolások (feedback) tehát a monitoring rendszer kialakulásával lehetségesek csak. A viszszacsatolásokra a projektek megtervezésekor is nagy szerep hárul, de főként a megvalósulás során van kiemelkedően nagy szerepe. A megvalósítást kísérő folyamatos információ és adatgyűjtés lehetővé teszi a projektek
eredményességének megállapítását is. A folyamatos nyomon követés eredménye, hogy látszanak az előre elter-
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vezett céloktól való eltérések is. Ha pedig látszik, hogy az előre meghatározottakhoz képest eltérések vannak,
akkor a monitoring rendszer képes az eltérések okait is feltárni. Sőt ha egy projekt során több indikátor került
meghatározásra, akkor arra a differenciált megfigyelésre is képesek lehetünk, hogy látjuk, melyik projektelem
halad sikeresen, és hol vannak elakadások, lemaradások.
Mivel az indikátorok esetében 80-90%-ban számszerűsíthető eredményekről (km, fm, m2, stb.) beszélünk, így
nemcsak a lemaradás ténye állapítható meg, hanem az is, hogy mekkora mértékű, (mekkora százalékú) az elmaradás. Ha ismert az elmaradás mértéke, akkor meghatározhatóak a korrekciós eljárások mértékei is.
Fontos, a monitoring rendszer felügyelete is. A felügyelet főként a 7.2. fejezetben bemutatott stratégiai menedzsment szervezet feladata. A monitoring rendszer működése akkor hatékony, ha folyamatos a megvalósítás
kontrollja, előrelépések mérése, elemzések elkészítése.
Az indikátorokhoz szükséges adatok forrása származhat:
-

önkormányzat statisztikai adataiból, kimutatásaiból (pl.: költségvetés: kiadások, bevételek, hitelek, megvalósított beruházások)

-

helyi szervezetek adatai (pl.: TDM: turisták száma, KSH: vállalkozások száma, idegenforgalmi bevételek, kulturális rendezvények száma, munkanélküliség, elvándorlás, beköltözés, stb.)

A monitoring rendszer során még egy sajátságról kell szót ejtenünk. Ez pedig az a stratégiai menedzsment által
végzett folyamat, ami az indikátorok nyomon követése mellett az általánosan vett monitoring, azaz megfigyelőnyomon követő munkát jelenti. Ezek lehetnek:
-

Forráslehetőségek nyomon követése

-

Partnerségi folyamatok, együttműködések nyomon követése

-

Külső környezetben beállt változások figyelése (pl.: környezetvédelmi, közbeszerzési előírásokban)

-

Belső környezetben beállt (szervezet) változások nyomon követése és ennek összhangba hozása a külső feltételekkel (pl.: átalakuló önkormányzati osztályok-csoportok képesek legyenek a megjelenő pályázatokra azon nyomban reagálni.)

7.4.4. Indikátorok jellemzői, típusai
Milyen a jó indikátor? A válasz összetett:
-

legyen specifikus (illeszkedjen a mérni kívánt projekthez)

-

a kizáróság nem feltétel (azaz nem muszáj egy indikátornak egyértelműen kizárni a másikat, például egy
kerékpárút fejlesztésnél lehet egy indikátor a „megépített kerékpárutak hossza”, de lehet további egyegy indikátor az, hogy mennyi ebből a „forgalomtechnikai kijelöléssel érintett kerékpárút hossza” és
mennyi „az új létesítés nyomán létrejött kerékpárút hossza” indikátor.

-

legyen objektíven mérhető (hossz, négyzetméter, fő, darab, stb.)

-

legyen folyamatosan mérhető

-

legyen lehetőleg könnyen és kis költségen elérhető

-

legyen releváns, adjon valódi értékes adatokat az előrelépésről

-

lehetőleg legyen külső forrásból is ellenőrizhető (pl.: KSH)
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Indikátorok főbb mérési területei
1. Gazdaság, gazdaságfejlesztés
2. Kereskedelem, szolgáltatás
3. Közlekedés, infrastruktúra
4. Közigazgatás, államigazgatás
5. Oktatás
6. Egészségügy, szociális ellátás
7. Kultúra, turizmus, rekreáció, szabadidős elfoglaltságok

Az ITS célrendszeréhez illeszkedő indikátorok
Az alábbi táblázat az ITS-ben szereplő kulcs- akcióterületi és hálózatos projektek projektjavaslatait ismerteti,
melyekhez hozzárendelésre kerülnek a legfőbb kimeneti (output illetve eredményindikátorok).
Meghatározásra kerül a legfontosabb kimeneti értéket jellemző mértékegység, az indikátor (ellenőrzési) forrása
és a mérés gyakoriságára is javaslat kerül megfogalmazásra.
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Projektjavaslat
jele

Kulcsprojektek

KP1/1

KP1/2

KP2/1
KP2/2
KP2/3
KP2/4
KP2/5

Projektjavaslat megnevezése

Vegyipar erősödésének, betelepülésének elősegítése, meglévő területek kármentesítése, létesítményeinek hasznosítása,
fejlesztése (Várpalota - Pétfürdő - Berhida - Papkeszi - Balatonfűzfő vegyipari tengely)
Ipartelepítési program – területrendezés, infrastruktúra fejlesztés, kapcsolatépítés, igényfelmérés, potenciál felmérés, város
marketing, informatikai és szakérői támogatás
A város elérhetőségét, térségi alközponti szerepének erősítését, a foglalkoztatás bővítését valamint a munkahelyek és a
szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés
4 számjegyű kül- és belterületi utak felújítása
Iparterületet elkerülő út építése
Belterületi kerékpárutak kialakítása, csatlakozás a más településről jövő kerékpárutakhoz
Turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése, kerékpárforgalmi
létesítmények kialakítása
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Projektjavaslatra
jellemző indikátor
típusa

Mértékegység

Indikátor jövőbeli
forrása

Mérés javasolt
gyakorisága

output

db

KSH; Projekt jelentés

Éves

eredmény

db

KSH; Projekt jelentés

Éves

eredmény

km

KSH; Projekt jelentés

Éves - Kétéves

otput

km

Projekt jelentés

Éves

otput

km

Projekt jelentés

Éves

eredmény

km

Projekt jelentés

Éves

otput

km

Projekt jelentés

Éves

Akcióterületi projektek
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AT1/1

Kultúrház Ház felújítása, energetikai korszerűsítés, bővítése,
városi könyvtár létrehozása

output

db, GJ

Projekt jelentés

Éves

AT1/2

Süni Óvoda korszerűsítés, felújítás befejezése

output

db

Projekt jelentés

Éves

AT1/3

Helytörténeti múzeum illetve tájház létesítése

output

db

Projekt jelentés

Éves

AT1/4

output

m2

Projekt jelentés

Éves

eredmény

m2

Projekt jelentés

Éves

eredmény

m2

Projekt jelentés

Éves

AT1/7

Árpád-kori templom és környezetének közterületi rendezése
Többfunkciós városi köztér létrehozása az egykori csecsemőotthon területén
Hősök tere, Szabadság tér funkcióbővítő közterületi megújítása
Kiskovácsi faluközpont funkcióbővítő megújítása

eredmény

m2

Projekt jelentés

Éves

AT1/8

Kálvin tér közterületi megújítása

output

m2

Projekt jelentés

Éves

AT2/1

Új telkeknél infrastruktúra kiépítés véglegesítése

output

m2, fm

Projekt jelentés

Éves

output

m2

Projekt jelentés

Éves

output

db

Projekt jelentés

Éves

output

db

Projekt jelentés

Éves

output

db

Projekt jelentés

Éves

eredmény

db

Projekt jelentés

Éves

eredmény

db, fő

Projekt jelentés

Éves

AT1/5
AT1/6

AT2/2
AT2/3
AT2/4
AT3/1
AT3/2
AT3/3

Gördülő sportpálya létrehozása (Tulipán és Rozmaring utca
közötti területen)
Városi fűszerkert létrehozása az egykori magtár épületéhez
kapcsolódóan
Többfunkciós (lovas, rekreációs, labdajáték) szabadidő centrum, városi sportcsarnok kialakítása a Hunyadi tér sportterületeinek és zöldfelületeinek rendezésével
Szabadidős, extrém sportcentrum kialakítása az egykori
homokbánya területén
Gazdaképző kialakítása az elpusztult malomépületek és
környezetük ökotudatos rekonstrukciójával
Pinceprogram, kiskerti gazdálkodás és szőlőtermelés támogatása
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HP1/1

Hálózatos projektek

HP1/2

Ady Endre Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése,
felújítása
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output

GJ, m2, db

Projekt jelentés

Éves

output

GJ, m2, db

Projekt jelentés

Éves

HP1/3

Petőfi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

output

GJ, m2, db

Projekt jelentés

Éves

HP1/4

Önkormányzati intézmények komplex energiakorszerűsítése

output

GJ, m2, db

Projekt jelentés

Éves

HP2/1

Szociális Gondozóközpont kialakítása

output

db

Projekt jelentés

Éves

HP2/2

TESZ telephely létrehozása
Utólagos akadálymentesítés valamennyi önkormányzati
intézménynél
Belterületi utak, járdák hiányzó részen történő kiépítése,
meglévők felújítása, utólagos akadálymentesítése

output

db

Projekt jelentés

Éves

output

db

Projekt jelentés

Éves

output

m2

Projekt jelentés

Éves

HP2/3
HP2/4
HP2/5

Térfigyelő rendszer fejlesztése

output

db

Projekt jelentés,
Rendőrség

Éves

HP2/6

Ívóvíz és szennyvíz elvezető rendszer korszerűsítése

output

fm

Projekt jelentés

Éves

HP2/7

Temetői épületek, utak felújítása, urnafülkék létesítése, kerítés építés

output

m2

Projekt jelentés

Éves

HP2/8

Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, a
hiányzó rész kiépítése

eredmény

fm

Projekt jelentés

Éves

HP2/9

Közszolgáltatások elérését segítő informatikai fejlesztések

eredmény

db

Projekt jelentés

Éves

HP3/1

Városi zöldfelületek rehabilitációja, a zöldfelületi hálózat hiányzó elemeinek kiépítése

eredmény

m2, fm

Projekt jelentés

Éves

HP3/2

Fasortelepítési program a közutak mentén

eredmény

db

Projekt jelentés

Éves

HP3/3

Közterületi virágültetési program

eredmény

m2

Projekt jelentés

Éves

