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1 Bevezetés 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési 
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az 
önkormányzat által jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján. 

Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési 
tevékenységeinek eredményességét. 

A stratégia akkor eredményes, ha: 

 annak segítségével a város a tervezett mértékben ki tudja használni fejlődési potenciálját a 
2014-2020 közötti időszakban; 

 a célok és azok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek (projektek) jelentős része 
megvalósul; 

 az ITS a városfejlesztés különböző szereplői közötti kommunikáció eszközévé válik; 

 hozzájárul ahhoz, hogy a városban megvalósuló fejlesztések térben és időben egymással 
összehangoltan valósuljanak meg; 

 az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra 
fejlesztéseit is képes ösztönözni. 

Jelen dokumentum előzményének tekinthető Integrált Városfejlesztési Stratégiát a 146/2008. 
(V.15.) KT számú határozatával fogadta el Gyula Város Képviselő-testülete.  Ezt 2010-ben 
aktualizálták. A Stratégia jelenlegi felülvizsgálatának aktualitását számos külső és belső tényező 
együttes változása is indokolja. 

Belső tényezők változásai: 

 az IVS kidolgozása óta eltelt időszakban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások (pl.: 
gazdasági világválság hatásai, piaci, befektetői környezet változása, demográfiai adatokban, 
tendenciákban érzékelhető változások) 

 a korábbi IVS-ben megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósításának tapasztalatai, a 
fejlesztések eredményei 

 a város irányításában bekövetkező változások, változó fejlesztési elképzelések 

Külső tényezők változásai: 

 A szakpolitikai és jogszabályi környezet indokolta változások. Különös tekintettel: 

 az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi elvárásait rögzítő 314/2012. (XI.8) 
Korm. rendelet megalkotására, melynek értelmében a Stratégia tartalmi követelmény 
rendszere jogszabályban rögzítésre került, a korábbiakhoz képest bővült, változott. 

 Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket 
meghatározó dokumentumok elfogadására, azokban történt változásokra (így az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - 1/2014 (I.3) OGy. határozattal 
való elfogadása; valamint az Országos Területrendezési Terv (OTrT) 2014. február 
1-től hatályos módosításaira. 

 A Megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014-ben történő 
felülvizsgálatára, megalkotására. 



Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 9 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

 Megalkotásra és kidolgozásra kerültek az EU 2014-2020 közötti támogatási időszakának új 
támogatáspolitikai célkitűzései, forráslehetőségei; új eljárásrendjei és az ezekhez kapcsolódó 
jogszabályok: 

 Elfogadásra került EU 2020 Stratégia; amelyben az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedést, mint fölérendelt cél szem előtt tartva az EU öt nagyszabású célt 
tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás 
és a klíma/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani. 

 az EU2020-hoz igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került hazánk 
Partnerségi Megállapodása (2014. szeptember), amelyben Magyarország a 2014-
2020 időszakra vonatkozóan azonosította a legfontosabb kihívásokat és kitűzte a fő 
fejlesztési prioritásokat, melyek alapvetően meghatározzák az Európai Strukturális 
és Beruházási Alapok forrásainak eredményes és hatékony felhasználásának hazai 
feltételeit. 

 a Partnerségi Megállapodásban foglalt irányok mentén kidolgozásra kerültek és 
Brüsszel által részben elfogadásra kerültek, illetve elfogadás előtt állnak a következő 
támogatási időszak Operatív Programjai. 

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

A külső és belső tényezők együttes változásai miatt a Megyei Jogú Városok számára 2014-2015 
során biztosított támogatást követően, a Belügyminisztérium a járásszékhelyek számára is EU-s 
támogatási forrás igénybevételével biztosítja, valamint szakmailag is támogatja az ITS készítését. 
Ennek keretében az ország összes járásszékhelyére egy időben, egymással párhuzamosan 
történik az Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítése, a korábbi IVS-ek felülvizsgálata. 

A jelenleg készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia szakmai-tartalmi felépítését: 

 a 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről és egyes 
településrendezési jogintézményekről tartalmi elvárásai; 

 a Városfejlesztési Kézikönyv (Második javított kiadás, NFGM 2009. január 28.) tartalmi 
javaslatai, szakpolitikai iránymutatásai; 

 Belügyminisztérium részéről jelen munka támogatására kidolgozott „Útmutató a kis-, és 
középvárosok és a fővárosi kerületek Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak 
elkészítéséhez 2014-2020” c. módszertani dokumentum segíti. 

A Stratégia elkészítését a jogszabályi elvárások szerint részletes helyzetfeltáró, helyzetelemző és 
helyzetértékelő munkarészekből álló Megalapozó vizsgálat, valamint a Településfejlesztési 
Koncepció hosszú távú célrendszerének felülvizsgálata előzte meg. 

A Megalapozó vizsgálat számos tématerületet elemezve, számszerű adatokra, tendenciákra 
támaszkodva mutatja be a város térségi szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, 
településrendezési hátterét, a stratégia alkotás számára meghatározva a város és városrészek 
legfőbb erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. 
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A Stratégia tervezési fázisában (különösen a megalapozó vizsgálati fázisban) a szakértők 
támaszkodhattak a KSH 2011. évi Népszámlálás eredményeire mind a városi, mind a városrészi 
elemzések során, valamint a Belügyminisztérium részéről a szakértői munkát támogató TEIR ITS 
modul adatállományára, hosszabb idősorok elemzésére is lehetőséget nyújtva. 

A központi elvárásokon, módszertani segédleteken túl az ITS készítői nagymértékben építettek a 
települési szintű adat- és információszolgáltatásra: 

 a megalapozó vizsgálat jogszabályi elvárások szerinti kidolgozása érdekében helyi adatokra, 
ágazati koncepciókra, dokumentumokra; 

 a stratégia alkotás fázisában a településfejlesztési koncepcióra, a 2014-2020 időszakra 
releváns helyi koncepciókra és programokra, így a 2015 tavaszán elkészült Gazdasági 
Ciklusprogramban foglaltakra,  

 a hatályos Településszerkezeti Tervre, valamint 

 a stratégiai tervezés folyamatát végigkísérő partnerségi lépések (szakmai konzultációk, 
munkacsoport-ülések, workshopok) keretében a helyi társadalom véleményét, elképzeléseit 
tartalmazó „soft” információkra. 

2 Helyzetelemzés összefoglalása 

2.1 A városi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

A város megyei jelentőségét mutatja, hogy Békés megye területfejlesztési koncepciója a települést 
a KBC (Közép-Békési Centrum) meghatározó városaként definiálja, és a megyén belül 
Békéscsaba, mint megyeszékhely után Gyulán található meg a legtöbb városi funkció. Ugyanakkor 
a városok eltérő érdekei, sajátos fejlődési pályája és rivalizálása következtében a három város 
ereje, lehetősége nem adódik össze, a térség nem egy szereplőként jelenik meg a hazai és 
nemzetközi szereplők szemében, hanem különálló elemekként. Igaz ez akkor is, ha valójában 
Gyula városa megyei társközpont számottevő regionális szerepkörrel. 

A gyulai járásba tartozó települések megegyeznek a legutóbbi lehatárolású, gyulai kistérségbe 
tartozó településekkel. A járás lakosságának 75,06%-át a város népessége adja, a járás 
urbanizációs indexe, vagyis a városi lakosság aránya 86,73%.  

Gyula Békés megye második legnépesebb városa; csupán a megyeszékhely, Békéscsaba 
lélekszáma nagyobb a megye települései közül. Gyula kedvező helyzetére, népességvonzó és 
népességmegtartó erejére utal, hogy – ellentétben a megye legtöbb településével – a 
lakónépesség meghaladja az állandó népességet. Összességében megállapítható, hogy az 
ezredforduló utáni időszak egészét tekintve a népességfogyás – kisebb ingadozásokkal – jellemző 
folyamat volt. Bár a rendkívül kedvezőtlen megyei trendnél lassabb ütemű fogyás mutatkozott 
Gyulán, azonban a tendencia folytatódása esetén előfordulhat, hogy a következő népszámlálás 
alkalmával 30 ezer főnél kisebb lesz a város állandó népessége.  

A város migrációs mutatói meglehetősen kedvező képet mutatnak, mind a 1991 és 2001 közötti, 
mind a 2001 és 2011 közötti időszakban felülmúlta a bevándorlók száma az elvándorlókét. Békés 
megye járásközpontjait tekintve csak Gyulán mutatkozott vándorlási nyereség. Aggasztó azonban, 
hogy az éves adatok szerint 2011-től 2014-re negatívvá vált az egyenleg. Számos, főként kvalifikált 
fiatal költözik el, vagy tanulmányai befejezését követően nem költözik vissza. 

A város térségi 
szerepkörei 

Demográfiai 
viszonyok 
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A megyén belül Békéscsaba után Gyula népessége a legképzettebb. Ugyanakkor az előző trend 
megmaradásával ez változhat. Mivel a produktív korban levő népesség elköltözése jellemző, ezért 
csökken a születésszám, fokozatosan öregszik a város lakossága. Ez a folyamat ráadásul 
gyorsabb, mint a megyei átlag, amely egyébként is meghaladja az országos átlagot. 

Gyula nemzetiségi összetételét tekintve sokszínű város. A katolikus és református magyarság 
mellett igen jelentős számú katolikus németet és ortodox román anyanyelvű lakosságot telepítettek 
a városba. Ezek a népcsoportok a XX. század elejéig szegregáltan éltek, ugyanakkor maga a 
szegregáció biztosította azt, hogy olyan települési sajátosságok alakuljanak ki, melyek ma a város 
környezeti értékét is jelentik. A szegregációra utal a városrészek elnevezése is, továbbá ez 
jelentette alapját a kiterjedt testvérvárosi kapcsolatoknak is. 

Mára a szegregáció megszűnt, a lakosságon belül nincsenek nemzetiségi ellentétek. Gyula a hazai 
románság központja, a német nemzetiségi hagyományok továbbélése is egyre erőteljesebb. Ezek 
a nemzetiségi közösségek, a számtalan civil szervezet – melyek számára ún. Civil Házat tart fenn 
az Önkormányzat – tovább erősítik a városra mindig is jellemző erős lokálpatriotizmust. 

A lakosságon belül meglevő összetartásra mindig építhetett a város vezetése, és nincs ez ma se 
másként. Ez az érzés oly erősen volt és van még ma is jelen a város lakosságában, amely sok 
esetben nehezíti a betelepülők beilleszkedését, bár ma már egyre kisebb mértékben. 

A város intézményrendszere rendkívül kiterjedt. Több olyan terület van, ahol a megyei feladatokat 
is a Gyulán működő intézmények végzik. Ez egyértelműen abból adódik, hogy 1950-ig Gyula volt 
Békés megye székhelye, és minden erőfeszítés ellenére sem sikerült valamennyi intézményt 
„áttelepíteni” Békéscsabára. Kijelenthető, hogy Gyulán minden olyan intézmény megtalálható, 
amely a járásközponti feladatellátáshoz szükséges. Ezen túl viszont az oktatás, az egészségügy, 
az igazságügy, a sport, a kultúra területén olyan funkciók működnek a városban, melyek megyei, 
országos és különösen a legutóbbi esetében nemzetközi vonzerővel is rendelkeznek. 

A városüzemeltetési feladatokat városi intézmények, Kft-k látják el. 

A gazdaság szerkezetét tekintve elmondható, hogy elsősorban a tercier szektor adja a 
munkahelyek legnagyobb részét. Ez mindig is jellemezte a várost, hiszen hagyományosan megyei 
tisztviselők számára biztosított munkát. Ehhez adódott hozzá a XX. századtól a folyamatosan 
fejlődő kórház és szanatórium a maga munkahelyeivel, majd különösen a Várfürdő létesítését 
követően a turisztikai iparág fellendülése tapasztalható napjainkban is. 

A termelő üzemek közül ki kell emelni a gyulai húsipart, mely nemzetközi hírű; a valamivel több 
mint 200 főt foglalkoztató Gyulahús Kft. ma már önkormányzati tulajdonban működik. Ugyanakkor 
tény, hogy volt olyan időszak, amikor a húsipar több mint 1000 főnek adott munkát. 

A Henyei úton kialakult iparterület Ipari Park címmel rendelkezik. Az Ipari Park cím adta 
lehetőségeket nem használta ki fejlesztésre a város, ám ennek ellenére a területen működő 
vállalkozások jól prosperálnak. A terület további fejlesztését akadályozhatja, hogy azt közúton csak 
a város belterületi részén keresztül lehet megközelíteni. Éppen ezért is gondolkodik abban a város 
vezetése, hogy az elkerülő út melletti déli területeken újabb gazdasági felhasználású területeket 
alakít ki és fejleszt. Az Önkormányzat mezőgazdasági programja, elsősorban a közmunka terültét 
is bekapcsolva, termeléssel, feldolgozással foglalkozik. 

Mindenképpen említést kell tenni arról is, hogy Gyulára a környező településekről többen járnak be 
dolgozni, mint ahányan innen eljárnak. Ez most is így van, annak ellenére, hogy a könnyűipari 
üzemek bezártak, és a húsiparban foglalkoztatott létszám ötödére esett vissza. 

Az Önkormányzat bevételeinek nagy része az átengedett központi adókból, normatív támogatásból 
és normatív állami hozzájárulásból tevődik össze. A helyi adók szerepe is jelentős, és annak 
ellenére, hogy a mértékét nem változtatták az utóbbi években, folyamatosan emelkedő tendenciát 

Települési közösség 
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Az Önkormányzat 
vagyoni helyzete és 
gazdálkodása 



Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 12 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

mutat. A költségvetés egyensúlyban van, ami nagyrészt az állami adósságkonszolidációnak, a 
helyi szervezetfejlesztéseknek és az utóbbi 4-5 év fegyelmezett gazdálkodásának köszönhető.  

A helyi Gazdasági Program fő célkitűzései: versenyképes vállalkozói környezet kialakulásának 
elősegítése, a turizmus szerepének erősítése, a város népességmegtartó erejének növelése, az 
életminőség javítása. Ennek érdekében olyan projektek megvalósítása a cél, amelyek, az 
önkormányzati feladatellátás hatékonyságát javítják, korszerű technikai eszközök alkalmazásával 
és megújuló energia felhasználásával csökkentik az önkormányzati feladatellátás költségeit, új 
munkahelyeket teremtenek, infrastrukturális fejlesztésekkel vonzóbbá és élhetőbbé teszik a 
települést. 

Településszerkezeti terv Gyula város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
településszerkezeti tervét a 19/2004. (I. 26.) KT számú határozatával fogadta el. A 
településszerkezeti terv a város teljes igazgatási területére készült. Ez a szerkezeti terv az Étv. 
2006-os módosítását megelőzően, alapvetően az 1997-es szabályozó rendszer körülményeinek 
figyelembevételével készült. 

Alapvetően a 2006-os Étv. módosítás végrehajtása miatt 2008-ban készült egy teljes körű 
felülvizsgálat. Ebben az Önkormányzat időközben felmerült módosításai is helyet kaptak. A 2008-
as módosítást a 276/2008. (IX. 25.) KT számú határozatával fogadta el a képviselő-testület. Ezt 
követően gyakorlatilag minden évben történt a településszerkezet is érintő módosítás. A legutóbbi 
ezek között a 193/2014. (IX.25.) határozattal elfogadott módosítás. 

A településszerkezeti terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően egységes szerkezetben van, 
annak minden módosítása össze lett dolgozva. 

Mivel a Városfejlesztési Koncepció (ami itt a településfejlesztési koncepciónak felel meg) nem 
tartalmaz örökségvédelmi hatástanulmányt, a 2008-as módosításkor felmerült ennek 
szükségessége. A régészeti munkarész elkészült, de valamennyi tartalmi követelménynek 
megfelelő hatástanulmány eddig nem készült el.  

A Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) és a mellékletét képező Szabályozási Tervet a város 
képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv elfogadását követően a 3/2004. (I. 30.) számú 
rendeletként alkotta meg. Ahogyan a Településszerkezeti Tervet, úgy a HÉSZ-t is 2008-ban teljes 
felülvizsgálat alá vonták, melynek eredménye a 32/2008. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Ezt az 
eredeti rendelet módosításaként hozták létre és egységes szerkezetbe foglalva élt tovább az 
eredeti rendelet. 

Ahogyan a Településszerkezeti Tervet, úgy a HÉSZ-t is minden évben módosították 2008 és 2014 
között, és volt olyan év, amikor több területre és több alkalommal történt módosítás. Ugyanakkor 
minden módosításra igaz, hogy azt az eredeti 2004-es rendeletet módosító rendeletként alkották 
meg, és mindig megtörtént azok egységes szerkezetbe foglalása. A mellékletet képező 
Szabályozási Terv egybedolgozása is minden esetben megtörtént.  

A település a Berettyó-Körösvidék középtájon, ezen belül a Körösvidék tájegységen, illetve a 
Körösmenti-sík kistájon belül, annak is a D-i részén található. 

A térség mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. A napsütéses órák évi összege 2000. Áprilistól 
szeptemberig az északi, egyébként a déli szél a leggyakoribb. Gyula térségében a Fekete- és a 
Fehér-Körös halad keresztül, illetve számos csatorna szeli át. A XVIII. századi csatornázásokig, 
illetve folyószabályozásokig ezt a térséget a lápos és mocsaras területek uralták. Az ősi vegetáció 
ma Gyula területén csak másodlagos társulásokban fordul elő. Az erdőirtás, a föld mezőgazdasági 
megművelése, a vízrendezések, a lakóterületek bővülése ellenére a természetes növényzet még 
viszonylag nagy területeken megtalálható. Ilyenek a Fekete-Köröshöz csatlakozó kultúrerdők, 
amelyekben az eredeti társulás elemei mindhárom szintben megtalálhatók.  

Településrendezés 
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A várostól D-re, DNY-ra lévő eredeti löszpuszták, löszsztyepp-rétek, cserjések helyén ma főként 
másodlagos szárazlegelők; kőris-szil ligeterdők és tatárjuharos-tölgyesek helyén ürmöspuszták, 
sziki kaszálók és mocsárrétek terülnek el. 

A térség meghatározó tájalkotóelemei a folyóvizek, a füves puszták, az erdőségek, a 
szántóterületek és a tanyák. A külterület három jellegzetes tájegységre osztható fel. Északon 
mélyfekvésű, árvízveszélyes területek találhatóak nagyobb erdőfoltokkal, délen, főleg a Körös 
Maros Nemzeti Park területén és szomszédságába füves puszták, közöttük a belterülettől délre és 
nyugatra tanyás térségek helyezkednek el. Az igazgatási területet a 44-es út vágja északi és déli 
térfélre, a kisebb utak elválasztó-összekapcsoló szerepe kisebb. Napjainkban Gyula Város 
külterületének mintegy 51%-át szántóterületek borítják, míg a megyei átlag 73,5%. Kiemelt 
feladatként kell kezelni az önkormányzati dűlőutak fásítását őshonos fa és cserjefajok 
alkalmazásával, mely a szélerózió csökkentését, a mezőgazdasági területek kondicionálását 
szolgálná. 

A város jelenlegi zöldfelületi rendszere néhol tudatosan, néhol spontán módon alakult ki, 
fejlesztése napjaink aktuális feladata. Kijelenthető, hogy a város elegendő zöldfelülettel 
rendelkezik, mely a város karakterét is meghatározza, azonban amellett, hogy a fenntartást 
színvonalasan kell végrehajtani, folytatni kell a zöldfelület-fejlesztési koncepció szerinti feladatok 
elvégzését. E téren az elmúlt évek pályázati lehetőségei nyomán jelentős előrelépések történtek a 
belvárosban, de még számos további ilyen feladat vár megvalósításra. A beavatkozások 
mértékének, minőségének meghatározásánál mindenkor törekedni kell a város és a különböző 
nemzetiségű településrészek egyedi atmoszférájának megőrzésére, hangsúlyozására, így válhat 
az eddig is vonzó város még érdekesebbé, értékesebbé az idelátogatók és az itt élők számára.  

Gyula városában a zöldfelületek minőségi fejlesztései két fő problémakör köré csoportosulnak: az 
egyik a rekonstrukció, rehabilitáció, a másik a fejlesztés (létesítés). A legjelentősebb, 
rekonstrukcióra váró területek: Almásy-kastély kertje, Szent Miklós-park, Múzeumkert, Várkörnyék. 
A parkosításra váró hiányzó zöldfelületi elemek a következők: Ferencesek tere, Epreskert utca 
eleje, összes belvároson kívüli közkert, ill. a körtöltés rendszere és a tavak környéke. 

Gyulát az országos közúthálózatba Békés megye legfontosabb főútja, a 44. sz. elsőrendű főút 
illeszti be, amely a nemzetközi, az országos és a térségi kapcsolatokat is biztosítja. A várost a 
135-ös számú országos törzshálózati vasútvonal érinti, amely csatlakozik a román vasúthálózathoz 
is. A település számára a közúti térszerkezeti potenciál a meghatározóbb. A várost a környező 
településekhez hat további, mellékúti kategóriájú országos közút kapcsolja. Gyula több mint 
kétszer annyi bejáró dolgozót vonz, mint amennyi az innen eljárók száma. A helyben közlekedők 
közel fele kerékpározik, közel ötödük gyalogol, és negyedük személygépkocsit használ. A helyközi 
közlekedésben az autóbuszos közösségi közlekedés az utazók több mint felét veszi fel, a 
személygépkocsis egyéni közlekedés több mint egynegyedet képvisel, a vasút szerepe elenyésző. 
Autóbuszos közösségi közlekedés szempontjából a hálózati lefedettség lényegében megegyezik 
az országos közúthálózatéval, fizikailag minden környező település elérhető. Gyulán az 1.000 főre 
eső személygépjárművek száma az utóbbi évtizedben tendenciájában lekövette mind az országos, 
mind a regionális, mind pedig a megyei trendeket, a város e jellemzője szinte mindenkor 
meghaladta az országos átlagot, így a területi összehasonlításban a legmagasabb (307 szgk/1.000 
lakos). 

Gyula közúthálózta részben hálós, részben szabálytalan jellegű. A 222,5 km-nyi belterületi 
önkormányzati utak kétharmada kiépített. A településen 14,5 km kerékpárút hálózat épült ki, 
főképpen a jelentősebb forgalmú utak mentén. Csillapított zóna kialakítására a városközpontban 
került sor. A városban több mint 1.850 db parkolóhely került kiépítésre, ennek több mint 
háromnegyede fizetős övezetben található. Két külön tarifa érvényes a motorkerékpár / 
személygépkocsi, valamint az autóbusz / tehergépkocsi díjkategóriák részére. A város parkolási 
rendszere része az országos mobilparkolási szolgáltatásnak.  

Zöldfelületek 

Közlekedés 
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A városban kijelölt intézményi zónában csak hétköznap, míg a turisztikai zónákban minden nap 
napközben kell leróni a parkolási díjat. A közúti áruszállítás az északi ipari parknál és a délnyugati 
kereskedelmi övezetben komolyabb mértékű, a városon belüli úthálózaton pedig három útvonal 
terheltebb ilyen módon. A tranzitforgalom nem meghatározó. A nyilvántartás szerint a járdák több 
mint 99%-a kiépített, ezek hossza meghaladja a 233 km-t. A város 2013-ban az út-, 
kerékpárhálózat és a járdák fejlesztésére 161,2 MFt-ot, fenntartására 8,8 MFt-ot és üzemeltetésére 
1,3 MFt-ot fordított. A 2011-2013. évi baleseti statisztikai adatok alapján baleseti sűrűsödési zónák 
vannak a városban, közlekedésbiztonsági szempontból legveszélyesebbnek a Vértanúk útja – 
Ajtóssy Albert utca – Madách utca vonala – mint legmagasabb forgalmú útszakasz – mutatkozik. 
A fejlesztési elképzelésekben az országos közúthálózati fejlesztésekhez sorolva a Város északi 
elkerülőjének megvalósítása, míg a városi szintű projektek tekintetében a Külső-Törökzugi út és a 
Körgáti út megépítése, valamint külterületi turisztikai kerékpárút hálózat kialakítása jelentene 
komoly fejlődést a város életében. 

Gyula Városának ivóvízellátása felszín alatti vizekből történik, az ivóvíz szolgáltatást a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. működteti Gyula Város területén. Az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt 
lakások száma 2013-ban elérte a 98%-ot. 

Gyulán 2006-ban befejeződött a 1,5 milliárd forint összértékű városi szennyvíz-csatornázási 
program. A szennyvízcsatornára történő rákötéseket kötelez tevő Képviselő-testületi rendelet 
miatt, a szennyvízgyűjtő hálózatba kapcsolt lakások száma folyamatosan emelkedik, amely 2015-
re elérte a 94%-ot. A csatornázási szolgáltatás az ivóvízhez hasonlóan a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. működteti. 

A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az 
elvezetésével foglalkozik. A belterületi csatornahálózat részben nyílt árkos, részben zárt 
csatornahálózat. A meglévő  csapadékvíz-elvezető rendszer védekezési szempontból kedvező 
a nagyszámú záportározó és a várost átszelő Élővíz-csatorna fekvése miatt, illetve a belterület 
határa mentén vagy annak közelében meglévő külterületi belvízcsatornák elhelyezkedése okán. 
A külterületről belvizek a belterületet nem terhelik. 

A város villamosenergia-ellátását a DÉMÁSZ Zrt. végzi. Feladata a fogyasztói hálózat és a 
közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása. A városban a villamosenergia-ellátás szintje 
általánosságban megfelelő, minden feszültségszinten elegendő tartalékteljesítmények állnak a 
város ipari és kommunális továbbfejlődése esetén is rendelkezésre. A villamos vezetékek 
terhelését folyamatos mérésekkel ellenőrzik. A hibaelhárítás jól szervezett formában történik.  

A város földgázellátását a GDF SUEZ Zrt végzi. Feladata a város földgázelosztó és -fogyasztói 
csatlakozó hálózatának karbantartása, üzemeltetése. Az elosztóvezetéki-rendszerek 
megfelelően biztosítani tudják a fogyasztói igények kielégítését. 

A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, két 
szolgáltató a Digi Kft és a Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területe szinte lefedi az egész 
települést. 

A városban több internetszolgáltató is működik: Magyar Telekom Nyrt, Invitel Zrt, Digi Kft. 
Mindegyikük saját hálózatán keresztül szolgáltat, szinte minden esetben szolgáltatás-
csoportosítással (internet, TV, telefon). 

A környezetvédelem területén az elmúlt évek fejlesztései miatt az ország ill. a megye 
településeihez képest Gyula kedvező helyzetben van. A vezetékes infrastruktúrák csaknem 100%-
os kiépítettségűek a belterületen, sőt kapcsolódó külterületek is el vannak látva. Ugyanakkor több 
olyan, sűrűn lakott vagy sűrűn beépített külterülete van a városnak, ahol hiányos az ellátás (pl.: 
Városerdő, Dénesmajor).  

Közművek és 
elektronikus 
hírközlés 

Környezetvédelem, 
energiahatékonyság 
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Levegőminőségi szempontból fontos tényező, hogy a megyén belül viszonylag magas az 
erdősültség, továbbá a 44-es déli elkerülő szakasza is sokat javított a helyzeten. Ugyanakkor ez 
utóbbi zajproblémákat is generált. 

Az önkormányzati fejlesztéseknél egyre szélesebb körben jelenik meg a megújuló energiák 
használata az intézményeknél vagy a közvilágításban, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket. 
ugyanakkor ezen a területen önkormányzati és lakossági oldalon egyaránt számtalan kiaknázatlan 
lehetőség van. 
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1. térkép: Gyula értéktérképe 

 

Forrás: saját szerkesztés  
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2. térkép: Gyula problématérképe 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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1. táblázat: SWOT analízis: erősségek, gyengeségek 

Erősségek Gyengeségek 

1. társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 magas szintű iskolázottság 
 helyi, sokrétű szakképzés 
 átlagnál alacsonyabb munkanélküliség 

 alacsony születésszám 
 megyei átlagnál is nagyobb mértékben 

öregedő lakosság 

 fiatal, magasan képzett munkavállalók 
elvándorlása egyre gyakoribb 

 „szűk körű” munkahely-kínálat 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 lokálpatriotizmus igen erős 
 erős, hagyományőrző nemzetiségek, 

polgárság 
 számos, önkormányzattal együttműködő civil 

szervezet 

 egy-egy védett épület üresen áll 
 védett épületek üzemeltetése többletköltséget 

jelent 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 kiterjedt, járáson túlmutató 
intézményrendszer 

 csaknem valamennyi városi funkció megléte 

 elmaradt akadálymentesítés 
 védett épületben működő intézmények 

fenntartása többletköltséget jelent 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  

 Ipari Park 

 új, szabad gazdasági területek 

 nagy hagyománnyal rendelkező szántóföldi 
termesztés és állattartás  

 öntözésre alkalmas folyóvizek (Fehér-Körös, 
Élővíz-csatorna) 

 Uniós forrásból a helyi gazdák fejlesztései 
finanszírozhatóak (korszerű géppark 
kialakítása) 

 térségközpont szerepkör  

 szolgáltatások diverzitása  

 vizekben gazdagság  

 turisztikai együttműködés (TDM szervezet) 

 számos építészeti örökség 

 külföldi vendégek magas száma 

 növekszik a vendégéjszakák száma 

 országos és nemzetközi hírű rendezvények 

 mikro- és kisvállalkozások nem elég 
tőkeerősek 

 hagyományos iparágak megszűntek vagy 
visszafejlődtek (húsipar, ruhaipar) 

 meglevő munkahelyek nem fednek le elég 
széles gazdasági területet 

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 IPA folyamatos emelkedése 
 magas idegenforgalmi adóbevétel 
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Erősségek Gyengeségek 

6. táji és természeti adottságok  

 számos helyi vízfolyás (Fehér és Fekete 
Körös, Élővíz-csatorna, stb.) és (hallal 
betelepített) tó 

 védett erdők 

 védett gyepek 

 magas napfénytartam 

 termálvíz-készlet 
 gyógyvíz 

 védett területek szigetszerű elhelyezkedése 
 árvízveszély 

7. zöldfelületek 

 számos állóvíz 
 sok elem tudatos kialakítása 
 megvalósult rekonstrukciók 
 számos helyi védett érték 

 egy-egy elem kiépítése elmaradt 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 identitást kifejező városrészek 
 nemzetközi és országos hírű műemlékek 
 helyi örökségvédelmi rendelet 
 elkészült belvárosi rehabilitáció 

 lakótelepek felújítási deficitje 
 lakásként megépített apartmanok 
 intézmények koncentráltsága 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 a legnagyobb átmenő forgalmú irányban a 
már elkészült elkerülő tehermentesíti a várost 
(átmenő forgalom csak az észak-déli irányú 
összekötő úti szakaszon tapasztalható) 

 kedvező és megfelelő a helyi városi úthálózat 
szerkezete továbbá a kerékpáros és a 
gyalogos közlekedési infrastruktúra 
kiépítettsége és színvonala a belterületen 
magas a kiépített utak aránya; 

 megfelelő autóbuszos ellátottság, 
korszerűsített autóbusz állomás a 
városközpontban, és elfogadható külső vasúti 
kapcsolat 

 magas a kerékpárosok részaránya a helyi 
forgalomban, közlekedési feltételeik 
jellemzően jók, ami segít a helyi 
gépjárműforgalom mérsékelten tartásában is 

 gyalogosbarát, fejlődő és vonzó városközpont 

 számottevő átmenő forgalom nem terheli a 
várost 

 a településen az áruszállítás kérdésköre nem 
jelent komoly problémát 

 a belterületi kerékpáros infrastruktúra még 
nem teljes mértékben alkot összefüggő 
hálózatot 

 a vasútállomás és az utasforgalmi 
létesítmények műszaki állapota a városhoz 
méltatlanul gyenge 

 bizonyos autóbuszmegállók kiépítettsége, 
felszereltsége gyenge, fejlesztésre szorul 

 gyalogos és kerékpáros közlekedést jobban 
segítő műtárgyak, utcabútorok hiánya 

 gyorsforgalmi út hiánya 

 

10. közművek és elektronikus hírközlés  

 belterületen 100%-os a közművek 
kiépítettsége a kábel tv és az internet 
kivételével  

 mobilellátás teljes lefedettségű 

 kábel tv és internet szolgáltató 
monopolhelyzete 
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Erősségek Gyengeségek 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 nincs ipari szennyező forrás 
 termálvíz energiájának teljes körű 

hasznosítása (hulladékhő is) 

 megújuló energiák használata elenyésző 
 energetikai szempontból korszerűtlen 

lakásállomány 

 

2. táblázat: SWOT analízis: lehetőségek, veszélyek 

Lehetőségek  Veszélyek  

1.társadalom: demográfiai viszonyok és tendenciák  

 aktív népesség megtartása 

 2014-2020 között az EU gazdaságfejlesztési 
és foglalkoztatást elősegítő támogatások 
lehívása 

 közmunkaprogram hatékonyságának 
erősítése 

 szakképző intézmény képzési struktúrájának 
helyi gazdasági igényekhez adaptálása 

 támogatott képzési lehetőségek 

 országosan és megyei szinten is csökkenő 
munkanélküliség 

 a népesség tovább öregszik 
 agyelszívás fennmaradása 

2. települési közösség (kohézió, kultúra, hagyományok, civilek) – a közösség, mint 
településfejlesztési erő  

 fokozódó civil szervezeti aktivitás 

 sporttal kapcsolatos támogatási intenzitás 
növekedése 

 erős lokálpatriotizmus 

 csökkenő lokálpatriotizmus 
 fiatal nemzedék számára közvetített 

„értéktelen” kultúra 

3. intézmény-rendszer (közszolgáltatások) és városüzemeltetés  

 Uniós pályázati lehetőségek a 
közszolgáltatások, közösségépítés területén 

 Megújuló energiák használatának növekvő 
volumene (hatékonyabb (olcsóbb) intézményi 
működtetést eredményez) 

 ellátásra, gondozásra szoruló idősek, 
növekvő száma (kapacitáshiányok)  

 szakképzés társadalmi presztízse alacsony 

4. gazdaság szerkezet és dinamika  

 gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos EU-s 
pályázati lehetőségek (2014-2020) 

 megújuló energiaforrások kihasználásának 
lehetőségei 

 román határ közelsége  

 helyi specifikumok, kézműves termékek, 
hungarikumok iránt megnő az érdeklődés  

 speciális termékpályák (pl. biogazdálkodás) 
konjunktúrája, keresletnövekedés 

 öntözési lehetőségek szélesítése 

 turizmus globális erősödése 
 
 
 

 földrajzi kirekesztődés 

 elmaradó közlekedési fejlesztések 
 nemzetközi válságok 

 a helyi specifikumok jó marketing nélkül 
eladhatatlanok 
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Lehetőségek  Veszélyek  

5. önkormányzat vagyoni helyzete és gazdálkodási egyensúlya  

 önkormányzatok számára új pályázati 
lehetőségek lesznek elérhetők 

 mód lesz fenntarthatóságot erősítő, hatékony 
működtetést eredményező fejlesztésekre 

 önkormányzatok önállósága tovább gyengül 

 helyi adóbevétel nem nő tovább 

6. táji és természeti adottságok  

 termálvíz további hasznosítása 
 védett területek látogathatósága, beépülés a 

turisztikai kínálatba 
 szabadstrandok fejlesztése 
 ökoturizmus bővítése 

 tájidegen mezőgazdasági kultúrák 
fennmaradása 

 tájidegen fafajták megmaradása, telepítése 

7.zöldfelületek 

 új területek kialakítása 
 értékes területek rekonstrukciója 

 elmaradó fejlesztések 
 „túlhasználat” 

8. épített környezet (épített örökség is) 

 Szigeterőd program megvalósítása 
 Világfürdő program megvalósítása 
 intézmények korszerűsítése 
 illeszkedési szabályok fokozott érvényesítése 
 pályázati lehetőségek kihasználása 

 belvárosi üres épületek nem hasznosulnak 
 Szigeterőd és Világfürdő program elmarad 
 különösen a Kórház környezetében a 

megüresedő telkeket parkolónak használják, 
így „seb” keletkezik az utcaképekben 

9. közlekedési hálózat és minősége (belső és külső)  

 az országos és nemzetközi forgalom igényei 
szerint épült közlekedési területek városi 
igényeknek megfelelő átalakítása 

 a kerékpárutak és -tárolók bővítése 
 a térségi kerékpárút hálózat részeként a 

szomszédos településekig és a turisztikai 
célpontig való összefüggő kiépítés, a 
kerékpáros turizmus erősödése 

 erősödő mikrotérségi, kistérségi szerepkör 
 Uniós pályázati lehetőségek lesznek 

elérhetők a közlekedési feltételek javítására 

 a motorizáció növekedése általában a 
gépjármű közlekedés elsőbbségét követeli a 
fejlesztések során, az ilyen igények korlátlan 
kielégítése mellett is növekedhetnek a 
forgalmi nehézségek 

 a meglévő közúti közlekedési infrastruktúrán 
a forgalom, ezáltal a baleseti 
veszélyeztetettség és a környezetszennyezés 
növekedése 

 az állami közútkezelő forráshiánya miatt a 
fenntartási tevékenységek és a fejlesztések 
csúszása 

 a leromlott vasúti infrastruktúra kor 
színvonalára való fejlesztésének forráshiány 
miatti csúszása 

 a közösségi közlekedés az állami 
szolgáltatóktól függ, a közlekedés 
finanszírozásának bizonytalanságai 
kihathatnak a tömegközlekedési 
szolgáltatásokra (volán és vasút is) 

 a növekvő közúti forgalom miatt csökken a 
kerékpározási kedv és növekvő parkolási 
problémák jelentkeznek 

 a pályázatokhoz szükséges önrész hiánya 
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Lehetőségek  Veszélyek  

10. közművek és elektronikus hírközlés  

 a csapadékvíz elvezető hálózat 
befogadóképességének növelése 

 nagysebességű internethálózat kiépítése 
 külterületi hálózatfejlesztés 
 Városerdőn hiányzó hálózatok megépítése 

 tervezett fejlesztések elmaradnak 
 hálózatfejlesztéssel párhuzamosan nem nő a 

rákötések száma 

11. környezetvédelem - klímatudatosság/ energiahatékonyság  

 termálvíz további hasznosítása 
 megújuló energiák felhasználásának 

kiszélesítése 
 erdő körgyűrű kialakítása 

 a megújuló energiaforrásokat továbbra is 
főleg az Önkormányzat használja a magas 
beruházási költségek miatt 

2.2 A városrészi szintű helyzetelemzés összefoglalása 

1. ábra Városrészek ábrázolása külterületen 

 

1-8:  Központi belterület 
9: Dénesmajor 
10: Városerdő, szanatórium 
11: Szanazug 
12: Körös-köz 
13: Dél-Nyugati külterület 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2. ábra Belterületi városrészek ábrázolása  

 

1:  Belváros 
2: Nyugati városrész 
3: Keleti városrész 
4: Északi városrész 
5: Déli városrész 
6: Újvári, Paradicsom 
7: Gyulavári 
8: Kálvária környéke 
 
 

Forrás: saját szerkesztés 

  



Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 23 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

3. táblázat: Gyula városrészeinek lehatárolása 

Városrész Lehatárolás 

1.Belváros 

Eötvös utca  – Béke sgt. – Erdélyi Sándor u. – az Ecsedi és Szegedi 
Kiss István utcákat összekötő köz – a 61 és 53 hrsz keleti határa (a 
Szegedi Kiss. I. u. 41. és Hajnal u. 44. sz. ingatlanok kívül esnek)  – 
Hajnal utca – Horváth Ferenc utca – Szent László u. – Semmelweis 
u. – Szt. István u. – Mágocsi u. – Honvéd u. – Bartók Béla u. – K. 
Schriffert u. – Dürer utca 

2. Nyugati városrész 
Vasút –Ajtóssy u. – Dürer u. – K. Schriffert u. – Bartók Béla u. – 
Vértanúk útja – Kétegyházi út – 44-es elkerülő út – Kamilla utca 
melletti csatorna – Kamilla utca – Csabai út – Élővíz-csatorna 

3. Keleti városrész 

Vasút – Dobozi út – Csókos út – Körtöltés – Sittye utca körgáton 
túlnyúló vége –0991/13 árok – 0991/14, 4,6 földrészlet északi határa 
– 0990 út – 01008 csatorna – 01005 út – körtöltés – Élővíz-csatorna 
– Szent László u. – Horváth Ferenc utca – Hajnal utca – Szegedi 
Kiss István utca Ecsedi utcára átkötő része – Erdélyi Sándor u. – 
Béke sgt. – Eötvös utca – Ajtóssy u. 

4. Északi városrész 

Csikoséri csatorna 0711, 7385, 7321 – 0717/13 nyugati határa – 
0717/14 út – Dobozi út – belterület határa – vasút – Fehér-Körös – 
0991/13 csatorna – Sittye utca körgáton túl nyúló vége – Körtöltés – 
Csókos út – Dobozi út – Vasút – Élővíz-csatorna – 7826, 7823 – 
0695/97 keleti határa, Gyöngyösi Lázár u. – 0698/93 csatorna – 
Hódi köz – belterületi határ 

5. Déli városrész 
Honvéd u. – Mágocsi u. – Szent István u. – Semmelweis u. – Szent 
László u. – Élővíz-csatorna – Péli-csatorna (8501, 9078) – Körtöltés 
– Árok (0165/3,2,1) –Kétegyházi út – Vértanúk útja 

6. Újvári – Paradicsom 
01005 út – Fehér Körös – Temesvári út – Erdő sor (9186/3) – Péli 
csatorna (039/3, 9078, 8501) – Körtöltés 

7. Gyulavári belterület  

8. Kálvária környéke 
44-es elkerülő út – Kétegyházi út – 0256 út – 0263/19 – 0268/3 
csatorna – 0280 csatorna – Kígyósi út 

9. Dénesmajor 
Mályvádi tározó töltése (01267) – Lokalizációs töltés (01276) – út 
(01367) – csatorna (01373) – töltés (01374) 

10. Városerdő és József 
szanatórium 

Fekete-Körös – közigazgatási határ – vasút – árok (7235) 

11. Szanazug  

12. Külterület Körös-köz 

közigazgatási határ – államhatár – Fehér-Körös. A terület nem 
tartalmazza Városerdő, Szanatórium, Dénesmajor és Gyulavári 
városrészeket, kiegészül viszont a Fehér Köröstől délre eső azon 
területtel melyet az északi városrész keleti, a nyugati városrész 
észak-keleti, az Újvári-Paradicsom városrész északi határa zár 
körbe. 

13. Dél-nyugati külterület 
közigazgatási határ – Fehér Körös – államhatár. A terület nem 
tartalmazza Szanazug városrészt, Kálvária környéke, déli városrész  
és északi városrész külterületi ingatlanjait. 

 



Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 24 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

3. ábra Gyula város városrészeinek gazdasági-szociális mutatói 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés 
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4. táblázat: Városrészek funkciói 
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Keleti 
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 kiegészítő funkció 
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3 Középtávú célok és azok összefüggései  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban: ITS) a település méretének, 
sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének, a korábbi tervek, a 
településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a területfejlesztési koncepciók és 
programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével került kidolgozásra. 

Az ITS célrendszerének kidolgozása során mind a külső, mind pedig a belső összefüggések 
hangsúlyosak. A belső összefüggések tekintetében fontos, hogy a célok logikai összefüggései, a 
helyzetértékelésben beazonosított problémákra adjanak megoldást, a stratégia megvalósítható 
legyen, valamint olyan tevékenységeket tervezzünk, amelyek a célok megvalósítását hivatottak 
elérni. A külső összefüggések tekintetében a stratégia illeszkedik az Európai Uniós fejlesztési 
stratégiákhoz, programokhoz, a hazai településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákhoz, 
az önkormányzat gazdasági programjához, a települési környezetvédelmi programhoz és más 
környezetvédelmi tervekhez, a területfejlesztési tervdokumentumokhoz. 

A 2014-2020-as Európai Uniós pénzügyi időszak tekintetében legmeghatározóbb, területfejlesztési 
irányokat, alapelveket lefektető dokumentum az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája”, amelyet az Európai Bizottság 2010-ben fogadott el. Az Európa 
2020 dokumentumban meghatározott prioritásokat és célkitűzéseket figyelembe véve alkotta meg 
az Európai Parlament és a Tanács az 1303/2013/EU rendeletet, mely kijelöli a 2014-2020-as 
időszak fő tematikus céljait, amelyek megvalósítása fő iránynak tekintendő az Európai Unióban. 
Mivel Magyarország európai uniós tagállam, így minden egyes fejlesztési dokumentumnak 
illeszkednie kell ehhez a fő dokumentumhoz, mind nemzeti, mind megyei szinten. A városi szintű 
Stratégiai céloknak is összhangban kell lenniük az uniós célokkal annak érdekében, hogy 
Magyarország teljesíteni tudja vállalásait és Európa a kijelölt irányok mentén fejlődjön 

A célok ismerete mellett nagyon fontos, hogy ismerjük azok valódi tartalmát, ehhez nyújtanak 
segítséget az egyes tematikus célokhoz rendelt beruházási prioritások és a célok elérését mérő 
indikátorok. A célok meghatározásánál ezeket is figyelembe vettük annak érdekében, hogy lássuk, 
melyek azok a fejlesztési elképzelések, amelyek ténylegesen és közvetlenül hozzájárulnak az 
uniós célok eléréséhez, és melyek azok, amelyek bár a település szempontjából fontos fejlesztési 
irányok, ugyanakkor az uniós célokhoz nem, vagy csak közvetetten járulnak hozzá. 

A stratégiai tervezés további fontos hazai dokumentumai az alábbiak, amelyekkel szintén vizsgálni 
szükséges az összhangot: Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok, Megyei 
Területfejlesztési Koncepció. 

Az Önkormányzatok jellemzően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban: TOP) forrásaiból valósíthatják meg fejlesztési elképzeléseiket, melyek alapját 
képezi a Megyei Területfejlesztési Koncepció, többek között ezért is fontos, hogy a települési szintű 
stratégia összhangban legyen a megyei Koncepcióval és Programmal. 

Békés megye Területfejlesztési Koncepciójában az alábbi célrendszert határozta meg: 
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5. táblázat: Békés megye jövőképe, fejlesztésének átfogó és stratégiai céljai,ill. prioritásai 

 

Forrás: Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja 

A Program a stratégiai célrendszert tovább bontotta. Ezt mutatja be a következő táblázat. 

 

6. táblázat: Békés megye stratégiai céljainak lebontása 
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Értékalapú 
gazdaságfejlesztés 

Térség specifikus 
brandek kialakítása a 

periférián 

Társadalmi, gazdasági kohézió 
erősítése a megye perifériális 

helyzetű településein 

Természeti és épített 
értékek, a szellemi és 

kulturális örökség meg- 
óvása, alkotó innovatív 

fenntartható 
továbbfejlesztése 
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aktivitási ráta növelése foglalkoztatás javítása helyi gazdaságfejlesztés 
energiafelhasználás 

hatékonyságának javítása 

munkanélküliségi ráta 
csökkenése 

eltartó képesség javítása humán fejlettségi index javítása 
energiafogyasztás 

csökkentése 

hozzáadott érték növelése képzettség javítása 

szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség által 

veszélyeztetettek arányának 
csökkentése 

megújuló energia 
felhasználási arányának 

növelése 

tőkeállomány növelése 
hungarikumok 
kifejlesztése 

elérhetőség javítása 
széndioxid kibocsátás 

csökkenése 

beruházási ráta növelése 
gasztroturizmus 

fejlesztése 
munkaerő ingázás feltételeinek 

javítása 
ökológiai funkciójú területek 

arányának megtartása 

K+F ráfordítás növelése 
kulturális turizmus 

fejlesztése 
települések közötti szolidaritás 

erősítése 
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Értékalapú 
gazdaságfejlesztés 

Térség specifikus 
brandek kialakítása a 

periférián 

Társadalmi, gazdasági kohézió 
erősítése a megye perifériális 

helyzetű településein 

Természeti és épített 
értékek, a szellemi és 

kulturális örökség meg- 
óvása, alkotó innovatív 

fenntartható 
továbbfejlesztése 

szakképzés 
hatékonyságának javítása 

 
perifériális helyzetű térségek 

megtartó erejének megteremtése 
 

technológiai transzfer 
fogadókészségének 

megteremtése 
 

szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítása 

 

logisztikai feltételek 
javítása 

 közösség építés  

megye elérhetőségének 
javítása 

 helyi piacok működtetése  

Forrás: Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja 

 

Gyula város a településfejlesztési koncepcióját 2000. XI. 21-én fogadta el „GYULA 
VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA” címmel. Az elfogadás a 365/2000. (XI.21.) sz. képviselő-
testületi határozattal történt. 

A 16 oldalas dokumentum tartalmaz helyzetfeltáró részt, megfogalmazza a célokat és tartalmaz 
ezek eléréséhez szükséges programokat is. A város alapcélja a dokumentum szerint: Gyula 
versenyképességének, a lakosság életkörülményének javítása, a gyógy-idegenforgalmi és 
rekreációs jelleg továbbfejlesztése, esztétikus, vonzó környezet biztosítása a kulturális és 
természeti értékek megőrzésével és stabil gazdasági háttérrel. 

Gyula város Önkormányzata az IVS-t a 146/2008. (V.15.) KT számú határozattal fogadta el. Ezt 
aktualizálták 2010-ben, amit a 60/2010. (III.11.) KT számú határozattal fogadtak el. 

Az IVS célrendszerét, az egyes városrészekre vonatkozó elképzeléseket az eredeti 2010-es 
dokumentumból származó ábra mutatja meg. A jelen dokumentum elkészítésénél az eredeti 
elképzelés az volt, hogy a városrészi lehatárolásokat átvesszük annak érdekében, hogy az 
információk, adatok összehasonlítása könnyű legyen. Ugyanakkor a KSH szegregációval 
kapcsolatos adatszolgáltatása során kiderült, hogy a végleges dokumentumban az eredeti 
városrészi lehatárolásokat általunk nem ismert módszerrel változtatták meg, így a lehatárolások 
információtartalma bizonytalan. Ezért született meg az a döntés, hogy a jelenlegi folyamatban új, 
a város szerkezetéhez, funkcionális egységeihez jobban igazodó városrészi lehatárolást 
alkalmazunk. 
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4. ábra: IVS célrendszere, 2010 

 

3.1 Jövőkép 

A jövőkép pozícionálja a várost a régióban, a tágabb térségben, meghatározza a társadalmi, 
gazdasági és épített környezet domináns folyamatait és a tervezett állapotot. (2030-ra elérendő 
elvárt állapotot jelent). Gyula által alkotott jövőkép, amely tulajdonképpen eddig minden stratégiai 
dokumentumban megjelent, ám továbbra is aktuális: 

 

 

 

 

 

A helyzetfeltárásból egyértelműen megállapítható, hogy Gyula városa a XX. század második 
felében és a rendszerváltozásból bekövetkezett eseményeknek elszenvedője, vesztese volt. 
Ugyanakkor az utóbbi 5-6 évben megindult folyamatok már egyértelműen pozitív irányba 
változtatták a város lehetőségeit, így arra kell törekedni, hogy ezek a folyamatok 
kiteljesedhessenek az értékek megőrző használatában, végső soron a lakosság 
életkörülményeinek egyértelmű javulásában. 

 

 

 

 

Gyula már most is a Dél-Alföld egyik turisztikai, idegenforgalmi centruma az épített örökségi és 
természeti adottságai miatt. A vendégforgalma fokozatosan nő. Ennek a folyamatnak a további 
erősítése különösen a nemzetközi piacon mindenképpen elengedhetetlen, ugyanakkor ennek 

Gyula Város Jövőképe 

„Gyula versenyképességének, a lakosság életkörülményének javítása, a gyógy-
idegenforgalmi és rekreációs jelleg továbbfejlesztése, esztétikus, vonzó környezet 
biztosítása a kulturális értékek egyediségének megőrzésével, visszaállításával, a 

természeti értékek megőrzésével, stabil gazdasági háttérben.” 

Átfogó cél 1: Gyula rekreációs és turisztikai jellegének megőrzése és 
továbbfejlesztése, egy ezt erősítő egységes városi arculat kialakítása és fenntartása, a 

kulturális és természeti értékek jobb kiaknázása, megőrzése, a város pozícióinak 
jelentős erősítése a nemzetközi turisztikai piacokon. 
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érdekében a városban is további beruházások szükségesek. Ez fejleszti a vonzerőt, egyúttal növeli 
a munkahelyek számát, javítja a lakosság életkörülményeit is. 

 

 

 

 

Gyulán nagy hagyományai vannak a húsiparnak. Ezt azonban – és a többi élelmiszeripari 
létesítményt – bezárták vagy jelentősen visszafejlesztették. Cél ezek „visszaépítése” az eredetihez 
hasonló nagyságrenddel. 

 

 

 

Nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat elsősorban indirekt eszközökkel tudja segíteni a 
vállalkozásokat. Ez a cél ennek tömör megfogalmazását jelent, amibe beletartozhatnak direkt 
beruházások és soft elemek egyaránt. 

 

Átfogó cél……………………. 

 

Az Önkormányzat igen sok intézményt működtet. Ezek működési költségeit szeretné csökkenteni 
energetikai beruházások különböző formáival, amelyek megújuló energiák felhasználásával 
termelésére irányulnak (villamos-energia, hőenergia „előállítása”). 

 

 

 

A városban levő alap-és középfokú oktatási-nevelési intézmények jelentős részét a város 
működteti. Ezek folyamatos fejlesztése tervezett a már megkezdett folyamatok továbbvitelével. 

3.2 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

Gyula Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű 
tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukba. Az alábbiakban 
röviden áttekintésre kerülnek Gyula Város középtávú – specifikus – fejlesztési céljai, amelyeknek 
az Európai Uniós tematikus célkitűzésekhez való illeszkedését is bemutatjuk. Jelen fejezetben a 
középtávú fejlesztési célokhoz kapcsolódó városrészi célok részletes ismertetésére is sor kerül. 

  

Átfogó cél 2: Az élelmiszeripar fejlesztése; a húsipari infrastruktúra korszerűsítése, 
bővítése mellett további, elsősorban ipari hagyományainknak megfelelő 

élelmiszeripari ágazatok újraindításának elősegítése. 

Átfogó cél 3: Versenyképes vállalkozói környezet és vállalkozói együttműködési 
formák kialakulásának elősegítse 

 

Átfogó cél 4: Városüzemeltetési költségek ésszerűsítése érdekében energetikai 
korszerűsítések, alternatív energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások 

sorozatán keresztül a városi energiaautonómia megvalósítása 

Átfogó cél 5: Nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése az épületek és 
eszközök folyamatos korszerűsítésével 
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3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok 

A városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú célok alapvetően ágazati bontásban kerülnek 
megfogalmazásra. 

 T1: Szolgáltató önkormányzat, az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának javítása 

 T2: A helyi gazdaság infrastrukturális környezetének fejlesztése, befektetés-ösztönzés 

 T3: Egyedi, nagy vonzerővel rendelkező turisztikai fejlesztések a természeti és kulturális 
erőforrásaink megőrzésére és további hasznosítására 

 T4: Makroszintű közlekedési kapcsolatok minőségfejlesztése, a helyi hálózatok minél 
teljesebb kialakítása 

 

 

 

Ez a cél elsősorban azt fogalmazza meg, hogy az Önkormányzat mind a lakosság mind pedig a 
gazdasági élet szereplői számára magas szintű szolgáltatást nyújt, mely kényelmesen elérhető ill. 
a vállalkozások versenyképességét is növeli. 

 

 

 

Ebbe beletartozik a fizikai értelmű infrastrukturális fejlesztéseken túl – új ipari terület kialakítása, 
az Ipari Park megközelíthetőségének javítása – minden olyan soft elem, melyet az Önkormányzat 
biztosítani tud akár a szükséges államigazgatási szolgáltatásokkal, akár tájékoztatók, 
rendezvények, találkozások szervezésével a vállalkozások számára (erre már ma is van példa). 

 

 

 

Gyula adottságai, eddigi fejlesztései és gyakorlata alapján a Dél-Alföld egyik legjelentősebb 
idegenforgalmi, turisztikai központja. Azonban még ma is vannak olyan adottságai és ehhez 
kapcsolódó tervei, melyekkel az egyedi arculatot tovább lehet fejleszteni nemcsak hazai területen, 
hanem a nemzetközi porondon egyaránt. 

A tervezett fejlesztések ezekre az egyedi adottságokra építenek, melyek között csak egyetlen a 
nemzetközi szinten is elismert, hungarikumként számon tartott Gyulai Kolbász. Természetesen a 
másik súlypont a Gyulai Vár, mely vízivárként egyedülálló lehet egész Európában. 

A fizikai jellegű fejlesztések mellett számtalan olyan lehetőség is van a városban, mely soft jellegű 
(pl: Várszínház, TDM szervezet,…) fejlesztésként tovább erősítheti a város turisztikai pozícióit. 

  

T1: Szolgáltató önkormányzat, az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának 
javítása 

 

T2: A helyi gazdaság infrastrukturális környezetének fejlesztése, befektetés-ösztönzés 

T3: Egyedi, nagy vonzerővel rendelkező turisztikai fejlesztések a természeti és kulturális 
erőforrásaink megőrzésére és további hasznosítására 
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A város makroszintű közlekedési kapcsolatai közel sem megfelelő szinten kialakítottak. Érthetjük 
ez alatt a közúti és a vasúti közlekedést egyaránt. A repülőtéri kapcsolatokban – mivel a 
Békéscsabai Repülőtér fejlesztése jelenleg sajnos nem tervezett a megyei tervekben – akár 
Budapest, akár Debrecen vagy esetleg Arad irányából nagyrészt a közúti kapcsolatok minősége 
jelenti a szűk keresztmetszetet, azaz Gyula városának – hasonlóan a megye többi településéhez 
– elemi érdeke a 44-es út fejlesztése, ill. a vasút villamosítása min. a városig, akár több irányból is. 

A helyi hálózatoknál alapvetően minőségi fejlesztések szükségesek, hiszen szinte valamennyi 
városi út kiépített a belterületen. Ugyanakkor a kapcsolódó ill. sűrűn beépített külterületeken 
vannak hiányok is. Ezek mellett a város területén nem minden irányba van kiépített kerékpárút, így 
a meglevő hálózatok továbbépítése, a különálló elemek összekapcsolása, egyéb kerékpáros 
létesítmények megvalósítása mindenképpen szükséges. 

A helyi hálózatok fejlesztésénél a parkolási problémák – elsősorban a Belvárosban és a Várfürdő 
környezetében – megoldása kiemelt kérdéskör. Ezek mellett nem elhanyagolható, hogy a 
határátkelő miatt sok kamion parkol a 44-es út mentén. Erre a célra kulturált, őrzött parkoló 
megépítése szükséges. 

A gyalogos Belváros nagyrészt már kiépített, ennek teljessé tétele szükséges és tervezett is. 

3.2.2 Városrészi szintű területi célok 

A középtávú területi célok a megalapozó vizsgálat részletes városi és városrészi szintű 
helyzetfeltárása és helyzetelemzése alapján kerülnek megfogalmazásra.  

A városrészi célok meghatározásának alapelvei:  

 A városrészi célok kifejezetten az adott városrészre jellemző problémák megoldását célozzák, 
továbbá elősegítik az egész városra megfogalmazott célok elérését is. 

 A város egészére vonatkozó általánosabb problémák nem specifikusan városrészi, hanem 
városi célként kerülnek megfogalmazásra. 

Városrészi célok: 

V1: Belváros – Városközponti funkciók és a műemléki környezethez illeszkedő turisztikai 
vonzerő fejlesztése 

 V1.1 Igazgatási funkció erősítése 

 V1.2 Intézmények komplex korszerűsítése 

 V1.3 Műemlékek és környezetük felújítása, hungarikumok bemutatása 

 

 

A városban levő igazgatási intézmények csaknem 100%-a ebben a városrészben található. Így 
értelemszerű, hogy ezen a területen itt történhetnek a tervezett fejlesztések. Ez jelenti a fizikai 
értelmű fejlesztések mellett a szervezetfejlesztéseket is. 

  

T4: Makroszintű közlekedési kapcsolatok minőségfejlesztése, a helyi hálózatok minél 
teljesebb kialakítása 

 

V1.1. Igazgatási funkció erősítése 
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Az igazgatási intézmények mellett ebbe a városrészbe koncentrálódik a legtöbb városi vagy térségi 
jelentőségű, önkormányzati fenntartású intézmény. Ezek komplex korszerűsítése 
eszközfejlesztéssel együtt az eddigi folyamatok folytatásaként tervezett és szükséges is. 
Természetesen az itt található alapfokú létesítmények fejlesztése is beleértendő ebbe a 
témakörbe. 

 

 

A műemlékek igen jelentős száma is ebbe a városrészbe koncentrálódik. Ezek korszerűsítése, 
felújítása szükséges annak érdekében, hogy azokba valódi funkció kerülhessen. A funkciók között 
fontos szerephez jutnak a városi hagyományok részér alkotó hungarikumok is. A gyalogos zónák 
kialakítása nagyrészt megtörtént ezek környezetében, ugyanakkor itt is van még teendő a 
közterület igen jelentős részén. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy az intézmények 
környezetében koncentrált állóforgalom alakult ki, ami sokszor kapacitáshiánnyal küzd, így erre is 
megoldást kell találni. 

 

V2: Nyugati városrész – Összehangolt üzleti infrastruktúra-fejlesztés, gazdasági súlypont 
erősítése 

 V2.1 Gazdasági területek infrastrukturális fejlesztése, megújítása 

 V2.2 Turisztikai potenciál fejlesztése a nemzetiségi hagyományok kiteljesítésével 

 V2.3 Lakókörnyezet komplex fejlesztése 

 

 

Ebben a városrészben található egyrészt a volt Húskombinát telephelye, valamint az elkerülő út 
melletti, gazdasági felhasználásra tervezett szabad terület. Mindkettő fejlesztése, kiépítése 
tervezett. A déli területet alap-infrastruktúrával szeretné ellátni az Önkormányzat, míg a másik 
területen az önkormányzati tulajdonú Gyulahús Kft fejlesztéseit tervezik. 

 

 

Ebben a városrészben található az egykori Németgyula, a mai Németváros. Itt a műemlékek 
megújítása, kiegészítő funkciók megtelepítése, az újjáéledő német hagyományok segítése 
tervezett. De a Kisrománváros értékeit is megújítja a város. 

 

 

Mint mindegyik városrész, ez is meglehetősen összetett. A hagyományos lakókörnyezet mellett itt 
fekszik a város legnagyobb lakótelepe, a Törökzugi. Itt az épületeket fel kell újítani, a közterületek 
fejlesztése továbbra is folyamatos, valamint az ott található intézmények fejlesztését is tervezzük. 

  

V1.2. Intézmények komplex korszerűsítése 

 

V1.3. Műemlékek és környezetük felújítása, hungarikumok bemutatása 

 

V2.1 Gazdasági területek infrastrukturális fejlesztése, megújítása 

 

V2.2 Turisztikai potenciál fejlesztése a nemzetiségi hagyományok kiteljesítésével 

 

V2.3 Lakókörnyezet komplex fejlesztése 
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V3: Keleti városrész – A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása és a fogadókapacitások 
bővítése, a külső és belső elérhetőség javítása 

 V3.1 Komplex turisztikai fejlesztés a műemléki és nemzetiségi adottságok megőrzésével 

 V3.2 Közlekedési hálózatok fejlesztése 

 

 

Ebben a városrészben található a Gyulai Vár, a Várfürdő és az Almásy-kastély is. Ezekhez 
kapcsolódóan számtalan fejlesztés, az ún. „Szigeterőd” program megvalósítását tervezzük. Ez a 
turisztikai fejlesztés kulcsterülete. 

Ugyanakkor itt található a Nagyrománváros is, mely a magyarországi románság központja. Ezek 
fejlesztésével is szeretne élni a város. 

 

 

A Vár és a Várfürdő környezetében számtalan közlekedési probléma megoldása szükséges. Ez 
részben a mai gondok megoldását szolgálja, részben pedig a Szigeterőd programhoz kell 
kapcsolódjon – megközelítés, parkolás – . 

 

V4: Északi városrész – A városrész külső és belső közlekedési kapcsolatainak javítása, a 
lakóövezeti funkciók fejlesztése 

 V4.1 Városrészen belüli közlekedési hálózatok fejlesztése 

 V4.2 Gazdasági környezet infrastrukturális környezetének fejlesztése 

 V4.3 Egészséges lakókörnyezet megőrzése, fejlesztése 

 

 

A városrészben hagyományos lakóterületek és az Ipari park is megtalálható. Ugyanakkor a terület 
csak a város sűrűn lakott területein át közelíthető meg, továbbá hiányzik a Kelet-Nyugat irányú 
összeköttetés is. Ezt mindenképpen ki kell alakítani az itt lakók és a város egésze érdekében is. 

 

 

A már említett Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése a területen belüli fejlődés alapja. Ez jelenti 
egyrészt a már említett közlekedési kapcsolatot, jelenti a terület szélén húzódó vasútvonal és 
iparvágány fejlesztését, valamint a beépítetlen területek további infrastruktúrájának kiépítését 
egyaránt. De a Dobozi út mellett levő területek fejlesztésében is érdekelt a város. 

 

 

A városrészben nagytelkes, hagyományos lakóterületek vannak. Ezek megőrzése, fejlesztése 
továbbra is fontos a gazdasági fejlesztés mellett. Ugyanakkor itt található Ajtósfalva védett, egyedi 
szerkezetű területe is. Ennek megőrzéssel együtt történő fejlesztését tervezzük. 

 

V4.1 Városrészen belüli közlekedési hálózatok fejlesztése 

 

V4.2 Gazdasági környezet infrastrukturális környezetének fejlesztése 

 

V4.3 Egészséges lakókörnyezet megőrzése, fejlesztése 

V3.1 Komplex turisztikai fejlesztés a műemléki és nemzetiségi adottságok megőrzésével 

 

 

V3.2 Közlekedési hálózatok fejlesztése 
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V5: Déli városrész – A lakóövezeti, közösségi és rekreációs funkciók összehangolt 
fejlesztése 

 V5.1 Lakókörnyezet fejlesztése 

 V5.2 Sportfunkciók folyamatos bővítése, fejlesztése 

 V5.3 Közlekedési feltételek javítása 

 

 

A városrészben vegyesen van hagyományos, városias és telepszerű lakókörnyezet. A 
hagyományos területeken elsősorban a közterületek fokozott gondosságú kialakítása, a telepszerű 
környezetben a közterületek funkcióval való megtöltése mellett az épületek megújítása is 
szükséges. A városias környezetben a megkezdett fejlesztések területének kiterjesztését 
tervezzük. 

 

 

A városrészben található a város központi sporttelepe. Ennek fejlesztése az elmúlt években a TAO 
sportfejlesztési lehetőségeivel megindult. Ennek folytatása szükséges. Ugyanakkor vannak és 
tervezettek is magántőke bevonásával létesülő fejlesztések. Ezekhez a szükséges önkormányzati 
támogatás megteremtését tervezzük. 

 

 

A városrészt a városi főúthálózat határolja. Szerencsés, hogy a városrészen belül nincs átmenő 
forgalom, ugyanakkor a főúti státusz miatt a kapcsolódó csomópontok veszélyesek, így 
fejlesztésük indokolt. ezen túlmenően városi jelentőségű intézmények is vannak a városrészben, 
melyek környezetében a parkolás egyre inkább szétfeszíti a fizikai kereteket. Ezt meg kell oldani a 
jövőben. 

 

V6: Újvári, Paradicsom – A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása a lakókörnyezeti 
fejlesztésekkel összehangoltan 

 V6.1 Turisztikai kínálat bővítése 

 V6.2 Lakókörnyezet fejlesztése 

 V6.3 Közlekedési terhelés további mérséklése 

 

 

Ebben a városrészben található több szálloda, a Csigakert. Itt van az Üdülőszövetkezet és a 
Kisökörjárás szabad területei. Valamennyi fejlesztése szükséges és tervezett, akár meglevő 
létesítmények fejlesztésével, akár új funkciók kialakításával. Ugyanakkor a Kisökörjárás területén 
több fontos fejlesztés is tervezett, hiszen hatalmas előfásított beépítetlen terület, ahol igen sok 
többletfunkció megjelenhet részben városi, részben vállalkozó fejlesztésként. 

  

V5.1 Lakókörnyezet fejlesztése 

V5.2 Sportfunkciók folyamatos bővítése, fejlesztése 

V5.3 Közlekedési feltételek javítása 

V6.1 Turisztikai kínálat bővítése 
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Hagyományos és telepszerű lakóterületeket valamint beépíthető szabad területeket is találunk 
ebben a városrészben. A hagyományos ill. az új területeken a közterületek felületi fejlesztése, új 
területeken az infrastruktúra kiépítésével együtt tervezett. A telepszerű városrészben elsősorban 
az épületek megújítása szükséges, továbbá hiányolt szolgáltatói vagy intézményi funkciók 
kialakítása szükséges. 

 

 

Bár a városrészben egyrészt a déli elkerülő út megépítésével ill. a Kisökörjárás kapcsolatának 
kiépítésével jelentősen mérséklődött az átmenő forgalom, de az elkerülő útból származó 
zajterhelési probléma megoldatlan a mai napig. E mellett a Temesvári úton a Gyulavári 
városrészbe irányuló forgalom terhelése továbbra is jelentkezik. Ennek szétosztása szükséges. 

 

V7: Gyulavári – A lakóövezetek városi funkcióinak erősítése 

 V7.1 Sportterületi fejlesztések 

 V7.2 Egészséges lakókörnyezet megőrzése 

 V7.3 Intézmények korszerűsítése, fejlesztése 

 

 

Gyulavári mint egykor önálló település rendelkezik saját sportteleppel. Ugyanakkor az ott levő 
létesítmény(ek) mára lepusztultak, ám a pálya maga kiváló. Létesítmények kialakítását tervezzük, 
melyek többfunkciósak, hiszen a kastéllyal együtt nemcsak a sportesemények lebonyolítására 
lehetnek alkalmasak. Ez is elsősorban TAO források bevonásával valósítható meg, ahol csak az 
önrész biztosítása az Önkormányzat feladata. 

 

 

Gyulavári hagyományos lakóterületei kiépített infrastruktúrával rendelkeznek. Ennek a beépítési 
módnak a megtartása tervezett a közterületek folyamatos fejlesztése mellett az egészséges 
adottságok érdekében. Sem a beépítés jellegének megváltoztatása, sem pedig szennyező 
gazdasági funkciók kialakítása nem megengedett. 

 

 

Elsősorban az alapellátás létesítményei vannak jelen a városrészben. Ezek folyamatos fejlesztése, 
megújítása – hasonlóan az Önkormányzat többi intézményéhez – szükséges és tervezett is. 

  

V6.2 Lakókörnyezet fejlesztése 

V6.3 Közlekedési terhelés további mérséklése 

V7.1 Sportterületi fejlesztések 

V7.2. Egészséges lakókörnyezet megőrzése 

V7.3 Intézmények korszerűsítése, fejlesztése 
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V8: Kálvária környéke – Összehangolt lakókörnyezeti, rekreációs és gazdasági fejlesztések  

 V8.1 Infrastrukturális fejlesztések 

 V8.2 Rekreációs és turisztikai potenciál fejlesztése 

 V8.3 Gazdasági infrastrukturális környezet fejlesztése 

 

 

Bár a terület külterület – közvetlenül kapcsolódva a belterülethez – , ám sűrűn beépített és lakott 
is. Egyes területeken kiépített a vezetékes infrastruktúra, ám nem mindenütt. Ezt teljessé kell tenni, 
valamint útépítésre is szükség van.  

 

 

A terület egyik részén található a Kálvária mint műemlék, a másik szélén vannak a volt téglagyári 
tavak. Mindkét terület környezetfejlesztése szükséges a vonzerő fokozása érdekében. A Kálvária 
a vallási turizmusba kapcsolható be, a tavakon a horgászási lehetőség az aktív kikapcsolódást 
segíti. 

 

 

A területen jellemző a mezőgazdasági művelés valamint az ehhez kapcsolódó tárolás és 
feldolgozás. Ez utóbbiak feltételrendszere erőteljesen fejleszthető és fejlesztendő is a lakó- és 
rekreációs környezet tiszteletben tartása mellett. 

 

V9: Dénesmajor – Lakókörnyezet infrastrukturális fejlesztése 

 V9.1 Infrastruktúra teljes kiépítése 

 V9.2 Zsákjelleg megszüntetése 

 

 

A terület hagyományos lakóterület, ám hiányos infrastruktúrával. Elsősorban a szennyvíz 
elhelyezése kérdéses, ennek megoldásáról – nem kihordással – gondoskodni kell, mert fejlődést 
csak így lehet elérni. 

 

 

A magyar-román határ megjelenésével a településrész zsákjellegű lett. Az út újraépítése 
megtörtént, ám a határon nem lehet átjutni. Ennek megszüntetése érdekében elsősorban lobbi-
tevékenység folytatandó. 

  

V8.1 Infrastrukturális fejlesztések 

V8.2 Rekreációs és turisztikai potenciál fejlesztése 

V8.3 Gazdasági infrastrukturális környezet fejlesztése 

V9.1 Infrastruktúra teljes kiépítése 

V9.2. Zsákjelleg megszüntetése 
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V10: Városerdő, Szanatórium – Infrastruktúra fejlesztése  

 V10.1 Vezetékes infrastruktúra teljes kiépítése 

 V10.2 Közlekedési kapcsolódások biztosítása 

 

 

A területen a jó minőségű vezetékes ivóvíz is hiányzik. Ez az ivóvíz-javító programkeretében 
tervezett. Ugyanakkor a szennyvíz elhelyezéséről – aminek a mennyisége valószínűsíthetően nőni 
fog – gondoskodni kell. 

 

 

Itt nem elsősorban a területen belüli hálózatok fejlesztése szükséges – bár az sem elhanyagolható 
– hanem a területek szélein az országos ill. regionális hálózatokhoz történő csatlakozás ill. a 
hiányzó hálózat (kerékpárút Gyula és Békéscsaba felől) kiépítése szükséges. 

 

V11: Szanazug – Lakó- és üdülőkörnyezet infrastrukturális fejlesztése a természeti értékek 
megóvásával 

 V11.1 Infrastrukturális hálózatok kiépítése 

 V11.2 Biogazdálkodás ösztönzése 

 V11.3 Üdülési potenciál bővítése 

 

 

A területen csak villanyvezeték van. Minden további ellátás kiépítése a lakhatási és üdülési 
feltételek javítása érdekében szükséges. 

 

 

A területen sok a tanyás ingatlan a közlekedési út közelében. A viszonylag kis területeken a 
biogazdálkodás meghonosítása jelentős eredményeket hozhat. Ezt az Önkormányzat is 
ösztönözheti. 

 

 

Itt található a Fekete és a Fehér-Körös összefolyása. Elsősorban a gyulaiak és békéscsabaiak 
kedvelt pihenőhelye. A terület fejlesztése bővítheti a látogatói kört, továbbá a helyi lakosság 
számára komfortosabb pihenést tesz lehetővé. 

  

V10.1 Vezetékes infrastruktúra teljes kiépítése 

V10.2 Közlekedési kapcsolódások biztosítása 

V11.1 Infrastrukturális hálózatok kiépítése 

V11.2. Biogazdálkodás ösztönzése 

V11.3. Üdülési potenciál bővítése 
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V12: Körös-köz – Közlekedési hálózatok fejlesztése, árvízi biztonság 

 V12.1 Közlekedési hálózatok fejlesztése 

 V12.2 Árvízi biztonságot nyújtó létesítmények fokozott karbantartása 

 V12.3 Természeti értékek megőrzése, bemutatása 

 

 

Mind a közúti mind pedig a vasúti közlekedési hálózatok fejlesztése szükséges a területen. ezek 
közül ki kell emelni a hidakat, melyek kapacitása igen korlátozott, továbbá az egyre emelkedő 
mértékadó árvízszint miatt lehetetlen a közlekedés árvíz idején. Ezt meg kell oldani. 

Fontos kiemelni, hogy Gyula és Városerdő között nincs kerékpárút, a lakosság az egyébként is 
keskeny közúton közlekedik, ami különösen üdülőszezonban veszélyes. A kerékpárutat ki kell 
építeni. 

 

 

A területet az utóbbi évtizedekben is elöntötték a folyók. Ezért is tűntek el a területről a tanyák. Két 
árvízi tározó megújítása folyamatban van, melyek magas műszaki színvonalát az elkövetkező 
évtizedekben is meg kell őrizni. Ugyanakkor a területen a beépítéseknél elsődleges szempont 
továbbra is a biztonság. 

 

 

Helyi és országos természeti értékekben is gazdag a terület. A Csigás-erdő megtekinthetőségét ki 
kell fejleszteni úgy, hogy közben annak értékei is megmaradjanak. 

 

V13: Dél-Nyugati külterület – Mezőgazdaság fejlesztése 

 V13.1 Mezőgazdasági termelés fejlesztése 

 V13.2 Falusi turizmus elterjesztése 

 

 

A területen elsősorban a mezőgazdasági termelés dominál. Ennek ösztönzése, tárolók és 
feldolgozók létesítése elősegítendő adminisztratív eszközökkel is. 

 

 

Mivel a területen sok a tanya kellemes természetes környezetben ill. védett természeti értékek 
közelében, ezért a falusi turizmus számára jók a fizikai feltételek. Ennek bekapcsolása a város 
kínálatába jelentős eredményeket hozhat. 

  

V12.1 Közlekedési hálózatok fejlesztése 

 

V12.2 Árvízi biztonságot nyújtó létesítmények fokozott karbantartása 

 

V13.1 Mezőgazdasági termelés fejlesztése 

 

V13.2 Falusi turizmus elterjesztése 

 

V12.3 Természeti értékek megőrzése, bemutatása 
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3.3 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 

bemutatása 

A város középtávú tematikus céljai a városrészi célkitűzések egy vagy több városrészben történő 
megvalósításával érhetők el. A területi célok és tematikus célok együttes megvalósítása segíti elő 
a településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.  

A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus célok és területi célok közötti 
összefüggéseket, kapcsolatuk erősségének mértékét. 
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Szolgáltató önkormányzat, az 
önkormányzati feladatellátás 

hatékonyságának javítása 

 

A helyi gazdaság 
infrastrukturális környezetének 

fejlesztése, befektetés-
ösztönzés 

 

 

Egyedi, nagy vonzerővel 
rendelkező turisztikai fejlesztések 

a természeti és kulturális 
erőforrásaink megőrzésére és 

további hasznosítására 

 

Makroszintű közlekedési 
kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a helyi 
hálózatok minél teljesebb 

kialakítása 

 

Gyula rekreációs és turisztikai jellegének 
megőrzése és továbbfejlesztése, egy ezt 

erősítő egységes városi arculat kialakítása és 
fenntartása, a kulturális és természeti értékek 

jobb kiaknázása, megőrzése, a város 
pozícióinak jelentős erősítése a nemzetközi 

turisztikai piacokon. 
 

Az élelmiszeripar fejlesztése; a 
húsipari infrastruktúra 

korszerűsítése, bővítése mellett 
további, elsősorban ipari 

hagyományainknak megfelelő 
élelmiszeripari ágazatok 

újraindításának elősegítése.. 

 

Nevelési-oktatási 
infrastruktúra fejlesztése 
az épületek és eszközök 

folyamatos 
korszerűsítésével 

Városüzemeltetési költségek 
ésszerűsítése érdekében energetikai 

korszerűsítések, alternatív 
energiaforrások alkalmazására 

irányuló beruházások sorozatán 
keresztül a városi energiaautonómia 

megvalósítása 

Versenyképes 
vállalkozói környezet 

és vállalkozói 
együttműködési 

formák kialakulásának 
elősegítse 
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„Gyula versenyképességének, a lakosság életkörülményének javítása, a gyógy-idegenforgalmi és rekreációs jelleg továbbfejlesztése, esztétikus, vonzó 
környezet biztosítása a kulturális értékek egyediségének megőrzésével, visszaállításával, a természeti értékek megőrzésével, stabil gazdasági háttérben.” 

 

5. ábra: Gyula Város fejlesztési célrendszere 2014-2020-ig 
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7. táblázat: A Városrészek és tematikus célok összefüggése 

Városrészek / Tematikus célok 

T1: Szolgáltató 
önkormányzat, az 

önkormányzati 
feladatellátás 

hatékonyságának 
javítása 

T2: A helyi gazdaság 
infrastrukturális 
környezetének 

fejlesztése, 
befektetés-ösztönzés 

T3: Egyedi, nagy 
vonzerővel rendelkező 
turisztikai fejlesztések 

a természeti és 
kulturális erőforrásaink 

megőrzésére és 
további hasznosítására 

T4: Makroszintű 
közlekedési 
kapcsolatok 

minőségfejlesztése, 
a helyi hálózatok 
minél teljesebb 

kialakítása 

1.Belváros     

2. Nyugati városrész     

3. Keleti városrész     

4. Északi városrész     

5. Déli városrész     

6. Újvári – Paradicsom     

7. Gyulavári belterület     

8. Kálvária környéke     

9. Dénesmajor     

10. Városerdő és József szanatórium     

11. Szanazug     

12. Külterület Körös-köz     

13. Dél-nyugati külterület     

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 
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4 A megvalósítást szolgáló beavatkozások 

4.1 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település 

egésze szempontjából jelentős fejlesztések 

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési 
jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikatív listáját. A projektek a Stratégia 
kidolgozásakor rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben, 
vázlatosan és lényegre törően kerülnek ismertetésre. Az ITS operatív jellege nem feltételezi a 
projektek teljes körű és részletekbe menő kifejtését. Így természetesen különböző előkészítettségű 
projektek kerülnek egymás mellé: a csak ötlet szintjén létező és a már engedélyezett vagy akár 
kivitelezési dokumentációval is rendelkező projekt. 

A Stratégiai célok megvalósítását szolgáló beavatkozások számbavételét azonban több tényező is 
indokolja: 

 a célok megvalósítása érdekében összegyűjtésre és rendszerezésre, majd fontossági 
meghatározásra kerülhessenek a különböző szereplőknél, potenciális projektgazdáknál 
körvonalazódó fejlesztési elképzelések; így a megvalósítás fázisában a stratégiai célokhoz 
igazodóan reális lehetőség nyíljon konkrét projektek megvalósítására; 

 az előkészítettség különböző fázisában lévő projekt-elképzelések egymáshoz optimálisan 
illeszkedve a lehető leghatékonyabban járulhassanak hozzá a Stratégia céljainak eléréséhez. 

Az ITS megvalósítását szolgáló beavatkozások tekintetében az alábbi projekttípusokat 
azonosítottuk: 

Kulcsprojektek: 

A 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.  

Hálózatos projektek:  

Azok, amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből állnak, a város 
egészére vagy annak jelentős részére kiterjednek és a projektelemek egy együttműködő rendszer 
elemeit képezik. 

Akcióterületi projektek: 

Olyan, egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések, amelyek 
egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára 
megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, volumenük, így várható hatásuk is 
akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő a kijelölt akcióterületen. 
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Egyéb projektek: 

A fenti kategóriákba nem tartozó fejlesztések, amelyek lehetnek pontszerű, egy vagy több 
városrész, illetve a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között 
beruházási jellegű és soft elemek egyaránt szerepelhetnek. 

A következőkben a fenti logikát követve mutatjuk be azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek az 
ITS középtávú célrendszerében megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják. Ugyanakkor 
vannak olyan akcióterületi projektek, amelyeket más csoportba is be lehet (esetleg be is kell) 
sorolni. 

4.1.1 Kulcsprojektek 

Kulcsprojektek fogalma: "A 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. 

Gyula esetében három kulcsprojekt megvalósítása tervezett, melyek a fejlődés alapjai. Ezek a 
következők: 

 
8. táblázat: Déli iparterület közművesítése 

Projekt neve: Déli iparterület közművesítése 

Tartalma: 
Gyula déli iparterületéhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú területek teljes közművesítése. 
Ezáltal egy olyan 10 ha 5941 m2-es közművesített terület alakul ki, mely alkalmas arra, hogy 
oda termelő üzemek települjenek 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, vállalkozások 

Helyszíne: Gyula Déli iparterület 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. szeptember, 12 hónap 

Költségbecslés: 1.750MFt 

 

9. táblázat: Vágóhíd létesítése, a Gyulahús létesítmények kitelepítése a Kétegyházi útra 

Projekt neve: Vágóhíd létesítése, a Gyulahús létesítmények kitelepítése a Kétegyházi útra 

Tartalma: 
Egy napi 1000 sertés vágására alkalmas, korszerű technikákat alkalmazó vágóhíd létesítése 
Gyulán a Kétegyházi úton, mely a Gyulahús számára biztosít alapanyagot.  
A Gyulahús létesítményeinek kitelepítése a Kétegyházi útra. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság;  

 Kistérségi, térségi sertésprogram: a sertésbeszállítói háttér térségi szintű kiépítése, 
megszervezése, sertéshizlaldák létesítése. 

Helyszíne: Gyula Kétegyházi út 

Projektgazda: Gyulahús Kft. 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. szeptember, 12 hónap 

Költségbecslés:10.000+10.000 MFt 
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10. táblázat: Szigeterőd – komplex gyógyhelyfejlesztési program 

Projekt neve: Szigeterőd – komplex gyógyhelyfejlesztési program 

Tartalma: 
A komplex program első üteme az alábbi elemekre szorítkozik: az egykori vizesárok 
visszaállítása, csónakázó tó, barokk támfal mögötti vendéglátó létesítmény, külső várfal 
rekonstrukciója az ötszögletű bástyákkal, a legkülső várfal (palánk, sánc, cölöpök) 
megjelenítése, öntöző rendszer, vízkormányzás, díszvilágítás, tószínpad, színháztechnika, az 
Almásy-kastély cselédszárnyának hasznosítása. A fejlesztés eredménye egy sajátos, csak 
Gyulára jellemző turisztikai attrakció. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában van 

Helyszíne: Gyula – Keleti városrész 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2017. március, 24 hónap 

Költségbecslés: 20.000 MFt 

 
 

4.1.2 Hálózatos projektek 

A hálózatos projekt fogalma: 

 több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,  

 a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,  

 a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.  

A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző 
jellegűek, más-más megvalósítójuk van. 

Tervezett hálózatos projektek Gyulán: 

11. táblázat: Települési úthálózati elemek fejlesztése: meglévő gyűjtőutak felújítása, új gyűjtőutak 
létesítése Gyula belterületén 

Projekt neve: Települési úthálózati elemek fejlesztése: meglévő gyűjtőutak felújítása, új 
gyűjtőutak létesítése Gyula belterületén 

Tartalma: 
 Tiborc utca, Eminescu u., Pomucz tér, Vár u. útfelújítása (1850 m) 
 Leiningen u. – Csabai út új gyűjtőút létesítése (986 m) 
 Halácsy út – Ajtósfalva – Bodoky major – Csabai út új gyűjtőút létesítése (1790 m) 
 Csókos út – Szélső u. új gyűjtőút létesítése (1625 m) 
 Kisökörjárási feltáró gyűjtőút létesítése (1300 m) 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: Lásd a tartalomnál. 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 36 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 3.691 MFt 
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12. táblázat: Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése 

Projekt neve: Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése 

Tartalma: 
Szanazug–Gyula Dobozi út 4.962 m, Csabai úttól a Fehér Körös hídig 7.668 m, Kétegyházi út 
750 m, Henyei út  816 m, Nagyváradi út 745 m, Nürnbergi út 680 m, Máriafalva-Városerdő 4.450 
m kerékpárutak építése 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: A tartalomnál említett helyszíneken.  

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 36 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 875 MFt 

 

13. táblázat: Gyulai geotermikus hőellátó kaszkádrendszer kiépítése 

Projekt neve: Gyulai geotermikus hőellátó kaszkádrendszer kiépítése 

Tartalma: 
A termálvízből lépcsőzetesen kinyerhető energia biztosítaná a Harruckern iskola, a kórház, a 
könyvtár, a polgármesteri és a járási hivatal, a művelődési ház, a bíróság, a börtön és az Implom 
iskola fűtését. Ehhez szükséges egy termálkút fúrása, egy visszasajtoló kút létesítése, egy 
fűtőműrendszer illetve hálózat kiépítése.   

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: 
Harruckern János Közoktatási Intézmény, Pándy Kálmán Megyei kórház, Mogyoróssy János 
Városi Könyvtár, Polgármesteri Hivatal, Gyula Járási Hivatal, Erkel Ferenc Művelődési Központ, 
Gyulai Járásbíróság, Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Implom József Általános 
Iskola 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2018. május, 24 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 1.500 MFt 

 

14. táblázat: Települési úthálózati elemek fejlesztése: körforgalmú csomópontok kialakítása Gyula 
belterületén 

Projekt neve: Települési úthálózati elemek fejlesztése: körforgalmú csomópontok 
kialakítása Gyula belterületén 

Tartalma: 
Körforgalmú csomópontok létesítése az alábbi helyeken: 
1. Ajtóssy, Nürnbergi, Eötvös utcák csomópont, 2. Béke sgt, Árpád, Eötvös utcák csomópont, 
3. Béke sgt., Jókai utca csomópont 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: A tartalomnál részletezett helyszínek. 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 36 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 190 MFt 
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15. táblázat: Északi elkerülő út megépítése 

Projekt neve: Északi elkerülő út megépítése 

Tartalma: 
A várost elkerülő egyszer kétsávos út a nyugati városkaputól indul, felüljáróval keresztezi a 128-
as vasútvonalat, kelet felé fordulva keresztezi a Dobozi utat (4234), itt kapcsolódik a Gyulai Ipari 
Parkhoz, a Fehér-Körösön egy új közúti hídon át éri el Remetét és csatlakozik a meglévő 4219-
es úthoz. 
A projekt szakaszolható. I. ütem: 44-es és 4234 közötti szakasz 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: Gyula Város É-i külterület – Körös Köz 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2018. május, 24 hónap  

Költségbecslés: 5.500 MFt (becslés, első ütem) 

 

16. táblázat: az Ó-Körös rehabilitációja, turisztikai hasznosítása 

Projekt neve: az Ó-Körös rehabilitációja, turisztikai hasznosítása  

Tartalma: 
A jelenlegi Élővíz-csatorna, régen Fehér-Körös medrének rehabilitációja, turisztikai 
hasznosítása 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 

Helyszíne: az Élővíz-csatorna, régen Fehér-Körös medre 

Projektgazda: 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja:  

Költségbecslés:  

 

17. táblázat: Gasztronómiai Élményközpont létrehozása a Royal Filmszínház épületében magántőke 
bevonásával 

Projekt neve: Gasztronómiai Élményközpont létrehozása a Royal Filmszínház épületében 
a magántőke bevonásával 

Tartalma: 
A projekt két fő eleme: A gyulai kolbász, és a Százéves Cukrászda termékeinek történetével és 
elkészítésének folyamatával, két helyszínen ismerkedhetnek a vendégek. A helyszínek „jobb” 
beillesztése a város turisztikai vérkeringésébe. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 
TDM szervezet fejlesztése 

Helyszíne: Gyula, Béke sgt Royal Filmszínház épülete 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja:  

Költségbecslés: 1.000Mft 
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18. táblázat: Óvodák udvarainak felújítása 

Projekt neve: Óvodák udvarainak felújítása 

Tartalma: 
Óvodai tagintézményekben udvar, játszóudvar felújítása, udvari játékok, utcabútorok 
beszerzése, telepítése, játéktároló, kerékpártároló létesítése, kerítés építése, zöldfelület-
fejlesztése, tornaszoba kialakítása. 

Legfontosabb kapcsolódások 
Önkormányzat, lakosság; 

Helyszíne: Gyula Város 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 4 hónap 

Költségbecslés: 250 MFt 

 

19. táblázat: TDM szervezet fejlesztése 

Projekt neve: TDM szervezet fejlesztése 

Tartalma: 
Gyula, mint komplex turisztikai termék nemzetközi szintű fejlesztése, a városi, nemzetközi 
turisztikai marketing feladatok összehangolása, koordinációja – komplex városi csomagok 
kialakítása, a szolgáltatások minőségének emelése. A humán erőforrás oktatása, képzése, a 
város turisztikai szereplőinek összefogása, hálózatba szervezése, koordinálása.  

Legfontosabb kapcsolódások: 
TDM tagok 

Helyszíne: Gyula Város, térségi turisztikai szereplők 

Projektgazda: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja:  

Költségbecslés: 200MFt 

Lehetséges források: 
GINOP 1. 

 

20. táblázat: Dénesmajor-Ant közúti kapcsolat megteremtésének 

Projekt neve: Dénesmajor-Ant közúti kapcsolat megteremtésének 

Tartalma: 
Gyula (Dénesmajor) – Ant (Románia) közúti kapcsolatának kialakítása, egy 4 méter 
burkolatszélességű 3,4km hosszúságú (ebből Magyaroszágon 2,1km) új úttal, mely tartalmaz 
egy új Körös hidat is. Az út alternatív közúti kapcsolat lehet Sarkaddal, ha ott megvalósul a 
Sarkad – Ant összekötő út. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
lakosság, turizmus; 

Helyszíne: Gyula, Dénesmajor 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja:  

Költségbecslés: 1.900Mft 
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4.2 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás 

indoklása 

Az alábbiakban röviden bemutatásra kerül a Gyulán lehatárolt négy akcióterület. Noha a 
módszertan alapján a tervezés jelenlegi fázisában még nem feltétlenül célszerű az akcióterületek 
végleges és pontos lehatárolása, ezek jellege és elhelyezkedése már tervezhető, vagyis az 
alapvető adottságok alapján előzetesen – a mindenkori módosítás jogát fenntartva – 
lehatárolhatóak a fejlesztési területek. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy az akcióterületi projektek a további kategóriák valamelyikébe is 
besorolhatók, így különösen a kulcsprojektek ill. a hálózatos projektek közé, így egy-egy projekt 
ismételten is megjelenhet. Az egyéb projektek között nincs ismétlődés, oda azokat soroltuk be, 
amelyek a többi kategória egyikébe se tartoznak. 

Az alábbi térkép Gyula város négy akcióterületének elhelyezkedését mutatja be. A lehatárolt 
akcióterületek a következők: 

1. A Gyulai Vár és környezete 

2. Erkel tér, Jókai utca és a Béke sgt keleti oldala 

3. A volt Húskombinát és környezete a Kétegyházi úton 

4. Déli iparterület 

 
Akcióterületi lehatárolások 

3. térkép: Akcióterületi lehatárolás a város egészére 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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4. térkép: 1-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az akcióterület a Gyulai Várat és annak tágabb környezetét, az egykori külső várfallal körülvett 
területet foglalja magába. Itt található az Almásy-kastély, a Várfürdő és a Várhoz északról 
kapcsolódó lakóterület. Az akcióterület a Kossuth Lajos utca északi végét is tartalmazza. 

5. térkép: 2-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az akcióterület a az Erkel tértől indul a Százéves Cukrászdával és környezetével, végigvezet a 
Jókai utcán a Béke sugárútig, ott pedig a keleti oldal beépítésével zárul. Itt van két szálloda és a 
Royal Filmszínház épülete is. 
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6. térkép: 3-as számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az akcióterület tulajdonképpen az egykori Húskombinát Kétegyházi út és Kígyósi út közötti területét 
tartalmazza. 

7. térkép: 4-es számú akcióterület lehatárolása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az akcióterület a 44-es főút déli elkerülő szakasza melletti azon területet foglalja magába, mely a 
Kígyósi úttól ÉNY-ra esik és a Rosu dűlőig tart beépíthető gazdasági területként. Ezt ma már déli 
iparterületként említik. 
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4.3 Az egyes akcióterületeken megvalósítandó 

fejlesztések összefoglaló bemutatása 

4.3.1 1. számú akcióterület: A Gyulai Vár és környezete 

21. táblázat: Szent Miklós-park komplex fejlesztése, rehabilitációja 

Projekt neve: Szigeterőd – komplex gyógyhelyfejlesztési program (ez egyben kulcsprojekt 
is!) 

Tartalma: 
A komplex program első üteme az alábbi elemekre szorítkozik: az egykori vizesárok 
visszaállítása, csónakázó tó, barokk támfal mögötti vendéglátó létesítmény, külső várfal 
rekonstrukciója az ötszögletű bástyákkal, a legkülső várfal (palánk, sánc, cölöpök) megjelenítése, 
öntöző rendszer, vízkormányzás, díszvilágítás, tószínpad, színháztechnika, az Almásy-kastély 
cselédszárnyának hasznosítása. A fejlesztés eredménye egy sajátos, csak Gyulára jellemző 
turisztikai attrakció. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában van 

Helyszíne: Gyula – Keleti városrész 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2017. március, 24 hónap 

Költségbecslés: 20.000 MFt 

 

22. táblázat: Szent Miklós-park komplex fejlesztése, rehabilitációja 

Projekt neve: Szent Miklós-park komplex fejlesztése, rehabilitációja 

Tartalma: 
A zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező műtárgyak 
(szobrok)helyreállító rekonstrukciója, sétautak létesítése, utcabútorok telepítése, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciója. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll. 

Helyszíne: Gyula Város – Keleti Városrész, Szent Miklós Park 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. szeptember, 7 hónap 

Költségbecslés: 200 MFt 

 

23. táblázat: Várkörnyéki játszótér kialakítása 

Projekt neve: Várkörnyéki játszótér kialakítása 

Tartalma: 
A környezetbe illő játszóeszközök telepítés, sétautak rekonstrukciója, zöldfejlesztés. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 

Helyszíne: Gyula Város – Keleti Városrész, a Gyulai vár környéke 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 4 hónap 

Költségbecslés: 190 MFt 

 



Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA 53 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

24. táblázat: új Várkiállítás 

Projekt neve: új Várkiállítás  

Tartalma: 
Új várkiállítás létrehozása a Gyulai Várban. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 

Helyszíne: Gyulai Vár 

Projektgazda: Gyulai Kulturális Nonprofit Kht 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja:  

Költségbecslés:  
 

25. táblázat: Gyulai Várfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése, uszodafejlesztés 

Projekt neve: Gyulai Várfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése, uszodafejlesztés 

Tartalma: 
Gyulai Várfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése, uszodafejlesztés 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 

Helyszíne: Gyulai Várfürdő 

Projektgazda: Gyulai Várfürdő 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: - 

Költségbecslés:  

 

26. táblázat: Volt 1-es iskola ingatlanán egészségturisztikai célú beruházás megvalósítása 
magántőke bevonásával 

Projekt neve: Volt 1-es iskola ingatlanán egészségturisztikai célú beruházás 
megvalósítása magántőke bevonásával 

Tartalma: 
Volt 1-es iskola ingatlanán egészségturisztikai célú beruházás megvalósítása magántőke 
bevonásával 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 

Helyszíne: Gyula, Kossuth Lajos utca 24-26. 

Projektgazda: Vállalkozás 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: - 

Költségbecslés:  
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4.3.2 2. számú akcióterület: Erkel tér, Jókai utca és a Béke sgt keleti 

oldala 

27. táblázat: Gasztronómiai Élményközpont létrehozása a Royal Filmszínház épületében magántőke 
bevonásával 

Projekt neve: Gasztronómiai Élményközpont létrehozása a Royal Filmszínház épületében 
a magántőke bevonásával (Hálózatos projekt is) 

Tartalma: 
A projekt két fő eleme: A gyulai kolbász, és a Százéves Cukrászda termékeinek történetével és 
elkészítésének folyamatával, két helyszínen ismerkedhetnek a vendégek. A helyszínek „jobb” 
beillesztése a város turisztikai vérkeringésébe. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 
TDM szervezet fejlesztése 

Helyszíne: Gyula, Béke sgt Royal Filmszínház épülete 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja:  

Költségbecslés: 1.000Mft 

4.3.3 3. számú akcióterület: A volt Húskombinát és környezete a 

Kétegyházi úton 

28. táblázat: Vágóhíd létesítése, a Gyulahús létesítmények kitelepítése a Kétegyházi útra 

Projekt neve: Vágóhíd létesítése, a Gyulahús létesítmények kitelepítése a Kétegyházi útra 
(Kulcsprojekt is) 

Tartalma: 
Egy napi 1000 sertés vágására alkalmas, korszerű technikákat alkalmazó vágóhíd létesítése 
Gyulán a Kétegyházi úton, mely a Gyulahús számára biztosít alapanyagot.  
A Gyulahús létesítményeinek kitelepítése a Kétegyházi útra. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság;  

 Kistérségi, térségi sertésprogram: a sertésbeszállítói háttér térségi szintű kiépítése, 
megszervezése, sertéshizlaldák létesítése. 

Helyszíne: Gyula, Kétegyházi út 

Projektgazda: Gyulahús Kft. 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. szeptember, 12 hónap 

Költségbecslés:10.000+10.000 MFt 
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4. számú akcióterület: Déli iparterület 

29. táblázat: Déli iparterület közművesítése 

Projekt neve: Déli iparterület közművesítése (Kulcsprojekt is) 

Tartalma: 
Gyula déli iparterületéhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú területek teljes közművesítése. 
Ezáltal egy olyan 10 ha 5941 m2-es közművesített terület alakul ki, mely alkalmas arra, hogy 
oda termelő üzemek települjenek 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, vállalkozások 

Helyszíne: Gyula, Déli iparterület 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. szeptember, 12 hónap 

Költségbecslés: 1.500 MFt 

4.4 Egyéb projektek 

30. táblázat: Zöldségtermesztés és feldolgozás, a közétkeztetés infrastruktúrájának kiépítse 

Projekt neve: Zöldségtermesztés és feldolgozás, a közétkeztetés infrastruktúrájának 
kiépítse 

Tartalma: 
Zöldségfeldolgozó üzem létesítése, mezőgazdasági oktatási központ kialakítása, öntöző 
rendszer létesítése a zöldségtermesztő területen, a közétkeztetést biztosító infrastruktúra 
kiépítés. Új korszerű közétkeztetési intézmény megvalósítása. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, oktatási intézmények, lakosság; 

Helyszíne: Gyula – Körös-Köz (Remete) 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. szeptember, 12 hónap 

Költségbecslés:1.000MFt 

31. táblázat: A Gyulai Polgármesteri Hivatal energia-hatékonyság központú rehabilitációja 

Projekt neve: A Gyulai Polgármesteri Hivatal energia-hatékonyság központú 
rehabilitációja 

Tartalma: 
Homlokzatvakolás, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés megújuló energia felhasználásával. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll. 

Helyszíne: Gyula Város – Polgármesteri Hivatala, Petőfi tér 3. 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 6 hónap 

Költségbecslés: 200 MFt 
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32. táblázat: Gyermekorvosi rendelőközpont felújítása 

Projekt neve: Gyermekorvosi rendelőközpont felújítása 

Tartalma: 
A gyulai „Zöldkereszt” épületének átalakítása, fejlesztése, akadálymentesítése. Az épületben 3 
házi gyermekorvosi rendelő működik, és itt kapott elhelyezést a felnőtt orvosi ügyelet is. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: Gyula, Béke sgt. 39. 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 6 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 50 MFt 

 

33. táblázat: 0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus villanyerőmű létesítése 

Projekt neve: 0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus villanyerőmű létesítése 

Tartalma: 
A napenergia-hasznosító rendszer telepítése a felhagyott és rekultivált hulladéklerakón 
történne, így a fejlesztés kizárólag az erőművi berendezés beszerzésére és telepítésére 
szorítkozik 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: Gyula, Kígyósi út – volt hulladéklerakó 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2017. május, 6 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 500 MFt 

34. táblázat: 0,5 MW teljesítményű biogáz-motoros villanyerőmű létesítése 

Projekt neve: 0,5 MW teljesítményű biogáz-motoros villanyerőmű létesítése 

Tartalma: 
Erőművi berendezés beszerzésére és telepítésére, „alapanyag” beszállítói háttér kiépítése. A 
begyűjtésre kerülő komposztálható zöldhulladékból keletkező gáz egy folyamatos üzemhez 
nem elegendő, más növényi „forrás előállítására” is szükség van. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll 

Helyszíne: Gyula Város 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2019. május, 6 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 500 MFt 
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35. táblázat: id. Christián László Városi Sporttelep fejlesztése 

Projekt neve: id. Christián László Városi Sporttelep fejlesztése 

Tartalma: 
A küzdősportok számára, valamint a labdajátékokhoz, atlétikához és más sportágakhoz 
kapcsolódó erőnléti edzések megtartására megfelelő, többfunkciós épület felépítése szükséges. 
E mellett a fiatalok körében népszerű, ún. extrém sportok számára megfelelő, fedett létesítmény 
felépítése is fontos feladat. A sporttelepen, mára már szinte országosan egyedüliként 
megtalálható salakmotoros pálya, valamint a hozzá kapcsolódó épületek felújítása, 
korszerűsítése – a sportturizmushoz kapcsolódóan is – elengedhetetlen. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: Gyula Kétegyházi út. 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2018. május, 12 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 160 MFt 

36. táblázat: A városi könyvtár akadálymentesítése 

Projekt neve: A Mogyoróssy János Városi Könyvtár akadálymentesítése 

Tartalma: 
A városi könyvtár akadálymentesítése elsősorban lift megépítésével. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság; 
Valamennyi városrehabilitációs projekttel szinergiában áll.  

Helyszíne: Gyula Városi Könyvtár, Városház utca 13. 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május, 12 hónap szakaszolva 

Költségbecslés: 60 MFt 
 

37. táblázat: Vadaspark létrehozása 

Projekt neve: Vadaspark létrehozása 

Tartalma: 
Vadaspark létrehozása a Keleti városrészben a Kisökörjárásban, ezzel is színesítve a város 
turisztikai attrakcióit. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 

Helyszíne: Gyula, Keletei városrész, Kisökörjárás 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja:  

Költségbecslés: 
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38. táblázat: Máriás ház helyreállítása német nemzetiségi Tájház, kulturális központ és közösségi ház 
kialakítása  

Projekt neve: Máriás ház helyreállítása német nemzetiségi Tájház, kulturális központ és 
közösségi ház kialakítása 

Tartalma: 
Az épület hasznosítása során az elsődleges feladat a német kisebbség történetének 
bemutatása egy tájházrész kialakításával, illetve az épület és melléképület további részeinek 
olya módon történő hasznosításával mely elsősorban a német kisebbséggel összefüggő civil 
szervezeteknek, kulturális rendezvényeknek, nyelvoktatásnak, biztosít helyszínt, modern 
feltételekkel korabeli környezetben. 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus, német kisebbség 

Helyszíne: Gyula, K. Schriffert u. 2 sz 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. május 12 hónap 

Költségbecslés: 64,15Mft 

 

39. táblázat: Kálvária környezetének felújítása 

Projekt neve: Kálvária környezetének felújítása 

Tartalma: 
A projekt célja a Gyula külterületén található zarándokhely környezetének felújítása, mely ezáltal 
szervesen bekapcsolódhat a gyulai idegenforgalom vérkeringéségbe 

Legfontosabb kapcsolódások: 
Önkormányzat, lakosság, turizmus; 

Helyszíne: Gyula, Kálvária környéke 

Projektgazda: Gyula Város Önkormányzata 

Tervezett ütemezés, várható indítás időpontja: 2016. szeptember 18 hónap 

Költségbecslés: 53,16MFt 
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4.5 A tervezett fejlesztések illeszkedése a stratégiai céljaihoz 

40. táblázat Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata 

Középtávú városi célok 

(tematikus célok) 
Kulcsprojektek Hálózatos projektek Akcióterületi projektek Egyéb projektek 

T1: Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati feladatellátás 

hatékonyságának javítása 

 

 Gyulai geotermikus hőellátó kaszkádrendszer 
kiépítése 

 Óvodák udvarainak felújítása 
 Önkormányzati intézmények energiahatékonysági 

fejlesztése 
 TDM szervezet fejlesztése 

 

 Gyermekorvosi 
rendelőközpont felújítása 

 id. Christián László Városi 
Sporttelep fejlesztése 

 A Mogyoróssy János Városi 
Könyvtár akadálymentesítése 

T2: A helyi gazdaság 
infrastrukturális 
környezetének fejlesztése, 
befektetés-ösztönzés 

 Déli iparterület közművesítése 
 Vágóhíd létesítése, a Gyulahús 

létesítményeinek kitelepítése a 
Kétegyházi útra 

 

 Déli iparterület közművesítése 
 Vágóhíd létesítése, a Gyulahús 

létesítményeinek kitelepítése a 
Kétegyházi útra 

 Zöldségtermesztés és 
feldolgozás, a közétkeztetés 
infrastruktúrájának kiépítése 

 0,5 MW teljesítményű 
fotovoltaikus villanyerőmű 
létesítése 

 0,5 MW teljesítményű 
biogáz-motoros villanyerőmű 
létesítése 

T3: Egyedi, nagy vonzerővel 

rendelkező turisztikai 

fejlesztések a természeti és 

kulturális erőforrásaink 

megőrzésére és további 

hasznosítására 

 Szigeterőd – komplex 
gyógyhelyfejlesztési program 

 Gasztronómiai Élményközpont létrehozása a Royal 
Filmszínház épületében a magántőke bevonásával 

 TDM szervezet fejlesztése 

 Szigeterőd – komplex 
gyógyhelyfejlesztési program 

 Szent Miklós-park komplex 
fejlesztése, rehabilitációja 

 Várkörnyéki játszótér kialakítása 
 Új Várkiállítás 
 Gyulai Várfürdő gyógyászati 

szolgáltatásainak fejlesztése, 
uszodafejlesztés 

 Volt 1-es iskola ingatlanán 
egészségturisztikai célú beruházás 
megvalósítása magántőke 
bevonásával 

 Vadaspark létrehozása 
 Máriás ház helyreállítása 

német nemzetiségi Tájház, 
kulturális központ és 
közösségi ház kialakítása 

 Kálvária környezetének 
felújítása 

T4: Makroszintű közlekedési 

kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a helyi 

hálózatok minél teljesebb 

kialakítása 

 

 Települési úthálózati elemek fejlesztése: 
körforgalmú csomópontok kialakítása Gyula 
belterületén 

 Települési úthálózati elemek fejlesztése: meglévő 
gyűjtőutak felújítása, új gyűjtőutak létesítése Gyula 
belterületén 

 Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése 
 Északi elkerülő út megépítése 
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4.6 A fejlesztések ütemezése 

A következő táblázat a stratégia időtávján belül tervezett fejlesztések indikatív ütemezését tartalmazza. Az 
ütemezés a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a tervezett 
fejlesztések: 

 Indokoltságát, szükségszerűségét,  

 Jelenlegi előkészítettségi szintjét 

 Az egyes fejlesztések egymásra épülését, a társadalmi és gazdasági multiplikátor hatását 

 Helyi társadalom általi elfogadottságát és támogatottságát, 

 Finanszírozhatóságát.  

 a támogatási források megszerzésének lehetőségeit 

 a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát, 

 a bevonható magánforrások mértékét, 

 a létrehozott kapacitások fenntarthatóságát. 

 a projekttípusokra jellemző korábbi projekt előkészítési és megvalósítási időigényre vonatkozó 
tapasztalatokat 

 

Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő pályázati 
felhívások a várt ütemezéstől eltérően jelennek meg, az ütemterv a változások figyelembevételével módosításra 
kerülhet. 
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41. táblázat: A fejlesztések ütemezése 

Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések tervezett ütemezése 

Szint Fejlesztések Kezdési időpont Befejezési időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

1 Kulcsfejlesztések                

2 Déli iparterület közművesítése 2016. szeptember 2017. szeptember 0 0 0 1 1 1        

2 Vágóhíd létesítése, a Gyulahús létesítmények kitelepítése a Kétegyházi útra 2016. szeptember 2017. szeptember 0 0 0 1 1 1        

2 Szigeterőd – komplex gyógyhelyfejlesztési program 2017. március 2019. március 0 0 0 0 1 1 1 1 1     

1 Hálózatos fejlesztések                

2 
Települési úthálózati elemek fejlesztése: meglévő gyűjtőutak felújítása, új 

gyűjtőutak létesítése Gyula belterületén 
2016. május 2019. május 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0    

2 Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése 2016. május 2019. május   1 1 1 1 1 1      

2 Gyulai geotermikus hőellátó kaszkádrendszer kiépítése 2018. május 2020. május       1 1 1 1 1   

2 
Települési úthálózati elemek fejlesztése: körforgalmú csomópontok kialakítása 

Gyula belterületén 
2016. május 2019. május   1 1 1 1 1 1      

2 Északi elkerülő út megépítése 2018. május 2020. május       1 1 1 1 1   

2 az Ó-Körös rehabilitációja, turisztikai hasznosítása                

2 
Gasztronómiai Élményközpont létrehozása a Royal Filmszínház épületében a 

magántőke bevonásával 
               

2 Óvodák udvarainak felújítása 2016. május 2016. szeptember 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0    

2 Önkormányzati intézmények energiahatékonysági fejlesztése 2017. május 2020. május 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1    

2 TDM szervezet fejlesztése                

2 Dénesmajor-Ant közúti kapcsolat megteremtésének                

1 Akcióterület 1                

2 Szigeterőd – komplex gyógyhelyfejlesztési program 2017. március 2019. március 0 0 0  1     0    

2 Szent Miklós-park komplex fejlesztése, rehabilitációja 2016. szeptember 2017. április              

2 Várkörnyéki játszótér kialakítása 2016. május 2016. szeptember 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0    
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Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések tervezett ütemezése 

Szint Fejlesztések Kezdési időpont Befejezési időpont 

2015. I. félév 

2015. II. félév 

2016. I. félév 

2016. II. félév 

2017. I. félév 

2017. II. félév 

2018. I. félév 

2018. II. félév 

2019. I. félév 

2019. II. félév 

2020. I. félév 

2020. II. félév 

2021. I. félév 

2 új Várkiállítás   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 Gyulai Várfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése, uszodafejlesztés   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 
Volt 1-es iskola ingatlanán egészségturisztikai célú beruházás megvalósítása 

magántőke bevonásával 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

1 Egyéb fejlesztések                

2 Zöldségtermesztés és feldolgozás, a közétkeztetés infrastruktúrájának kiépítse 2016. szeptember 2017. szeptember 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0    

2 A gyulai polgármesteri hivatal energia-hatékonyság központú rehabilitációja 2016. május 2016. november 0 0 1 1 0 0 0 0      

2 Gyermekorvosi rendelőközpont felújítása 2016. május 2016. november 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0    

2 0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus villanyerőmű létesítése 2017. május 2017. november 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0    

2 0,5 MW teljesítményű biogáz-motoros villanyerőmű létesítése 2019. május 2019. november 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1    

2 id. Christián László Városi Sporttelep fejlesztése 2018. május 2019. május 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0    

2 A Mogyoróssy János Városi Könyvtár akadálymentesítése 2016. május 2017. május 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0    

2 új Várkiállítás   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 Gyulai Várfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése, uszodafejlesztés   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 
Volt 1-es iskola ingatlanán egészségturisztikai célú beruházás megvalósítása 

magántőke bevonásával 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 Vadaspark létrehozása   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

2 
Máriás ház helyreállítása német nemzetiségi Tájház, kulturális központ és közösségi 

ház kialakítása 
               

2 Kálvária környezetének felújítása                
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4.7 Az akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos 

pénzügyi terve 

Az ITS-ben kitűzött célok megvalósítását szolgáló fejlesztések finanszírozására elsősorban 
európai uniós ágazati és területi operatív programokon keresztül nyílik lehetőség. 

A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében a következő támogatási időszakban a Gyula városa 
számára releváns források elsősorban a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program), 
továbbá a GINOP, (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program), KEHOP (Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program) és VP (Vidékfejlesztési Program) programokból 
kerülhetnek lehívásra. 

A 2014-2020 közötti EU-s támogatási időszakban Gyula szempontjából is kiemelt figyelmet 
érdemel a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás szerinti 
felhasználása, melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi 
kiválasztási eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a 
források lehívása a 1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret felhasználásával. 
(A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programokhoz tartozó megyék megyei 
önkormányzatai és megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörében utalt források 
megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII.3) Korm. határozat). 

A fentiek alapján 2014-2020 támogatási időszak egészére nézve Békés megye teljes ITP 
forráskerete 57,94 milliárd Ft, ebből Gyula városa kb. 13, 5 milliárd Ft lehívását célozza meg, ami 
a teljes megyei keret kb. 23,3 %-a. 

A megyei Területfejlesztési Koncepció, illetve Program célkitűzéseihez, valamint a TOP 
intézkedéseihez igazodóan az érintett keretösszeg felhasználása érdekében Békés megyei ITP-
jének célkitűzései az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 

 Üzleti környezet komplex fejlesztése a megye teljes területén 

 A települési infrastruktúra integrált fejlesztése a területi kohézió erősítése érdekében 

 A társadalmi integráció feltételeinek javítása, a periférikus térségek felzárkózási esélyeinek 
javítása 

A megyék, így Békés megye számára is elérhető, felhasználható öt TOP prioritástengely 
forrásainak belső arányairól a TOP rendelkezik, melyek betartása a területi szereplők is a megyék 
és a megyei jogú városok számára kötelező. Elvi lehetőség volt azonban arra, hogy a megye a 
reális és valós igényekhez igazítsa a prioritásokon belüli forrásfelhasználás belső arányait. Békés 
megye az ITP 2.0 verziójának kidolgozása során több esetben élt ezzel a lehetőséggel, azonban 
az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetések eredményeként végül az eredetileg ajánlott 
forrásmegoszlás elfogadása várható. Ennek megfelelően: 

  

TOP és az ITP  



Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA  64 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

42. táblázat A tervezett fejlesztések vázlatos pénzügyi terve 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségbecslés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Kulcsprojektek 

Déli iparterület 

közművesítése 
1.750 MFt  

Vágóhíd létesítése, a 

Gyulahús létesítményeinek 

kitelepítése a Kétegyházi 

útra 

10.000+10.000 
MFt Egyedi kormányzati döntés 

Szigeterőd – komplex 

gyógyhelyfejlesztési 

program 

20.000 MFt  

Hálózatos 

projektek 

 

 

Települési úthálózati elemek 

fejlesztése: meglévő 

gyűjtőutak felújítása, új 

gyűjtőutak létesítése Gyula 

belterületén 

3.691 MFt 
TOP 3.1 Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Kerékpárutak felújítása, új 

kerékpárutak építése 
750 MFt 

TOP 3.1 Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Gyulai geotermikus hőellátó 

kaszkádrendszer kiépítése 
1.500 MFt 

KEHOP (Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program ) 

TOP 3.2. (A települési 

önkormányzati 

intézményekben, ingatlanokban 

az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia 

felhasználás, valamint a helyi 

alkalmazkodás támogatása) 

Települési úthálózati elemek 

fejlesztése: körforgalmú 

csomópontok kialakítása 

Gyula belterületén 

190 MFt 

 
TOP 3.1 Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Északi elkerülő út 

megépítése 

5.500 MFt 

(becslés, első 

ütem) 

TOP 3.1 Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

az Ó-Körös rehabilitációja, 

turisztikai hasznosítása 
 

TOP 2.2. (Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés) 

Gasztronómiai 

Élményközpont létrehozása 

a Royal Filmszínház 

épületében a magántőke 

bevonásával 

1.000MFt GINOP 

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771?offset=20
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771?offset=20
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771?offset=20
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségbecslés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Óvodák udvarainak 

felújítása 
250 MFt 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

Önkormányzati intézmények 

energiahatékonysági 

fejlesztése 

750MFt 

TOP 3.2. (A települési 

önkormányzati 

intézményekben, ingatlanokban 

az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia 

felhasználás, valamint a helyi 

alkalmazkodás támogatása) 

TDM szervezet fejlesztése 200MFt GINOP 1. 

Dénesmajor-Ant közúti 

kapcsolat megteremtésének 
1.900MFt  

Akcióterületi 

projektek 

Szigeterőd – komplex 

gyógyhelyfejlesztési 

program 

 
Részleteket lásd a 

kulcsprojekteknél! 

Szent Miklós-park komplex 

fejlesztése, rehabilitációja 
200 MFt 

TOP 2.2. (Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés) 

Várkörnyéki játszótér 

kialakítása 
190 MFt 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

új Várkiállítás  

TOP 2.2. (Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés) 

Gyulai Várfürdő gyógyászati 

szolgáltatásainak 

fejlesztése, uszodafejlesztés 

 

TOP 2.2. (Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés) 

Volt 1-es iskola ingatlanán 

egészségturisztikai célú 

beruházás megvalósítása 

magántőke bevonásával 

 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés; TOP 2.2. 

(Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés); magántőke 

Egyéb projektek 

Zöldségtermesztés és 

feldolgozás, a közétkeztetés 

infrastruktúrájának kiépítse 

1.000MFt 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

A Gyulai Polgármesteri 

Hivatal energia-hatékonyság 

központú rehabilitációja 

200 MFt 

TOP 3.2. (A települési 

önkormányzati 

intézményekben, ingatlanokban 

az energiahatékonyság növelés 

és a megújuló energia 

felhasználás, valamint a helyi 

alkalmazkodás támogatása) 
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Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségbecslés 

(millió Ft) 

Finanszírozás lehetséges 

forrása 

Gyermekorvosi 

rendelőközpont felújítása 
50 MFt 

TOP 4.1 Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése 

0,5 MW teljesítményű 

fotovoltaikus villanyerőmű 

létesítése 

500 MFt 

KEHOP (Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program ) 

 

0,5 MW teljesítményű 

biogáz-motoros villanyerőmű 

létesítése 

500 MFt 
KEHOP (Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program ) 

id. Christián László Városi 

Sporttelep fejlesztése 
160 MFt TAO 

A Mogyoróssy János Városi 

könyvtár 

akadálymentesítése 

60 MFt  

Vadaspark létrehozása  

TOP 2.2. (Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés) 

 Máriás ház helyreállítása 
német nemzetiségi Tájház, 
kulturális központ és 
közösségi ház kialakítása 

64,15MFt 

TOP 2.2. (Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés) 

 Kálvária környezetének 
felújítása 

53,16MFt 

TOP 2.2. (Társadalmi és 

környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés) 

 

  

http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771?offset=20
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771?offset=20
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771?offset=20
http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/771?offset=20
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5 Anti-szegregációs program 

5.1 A település szegregátumainak és szegregáció által 

veszélyeztetett területeinek bemutatása 

Gyulán az alacsony státuszú lakosság száma 1.211 fő volt a 2011. évi népszámláláskor. Aktív korú 
lakosságon belüli arányuk egyetlen városrészben sem éri el a húsz százalékot. A KSH nem talált 
olyan tömböt, tömböket sem a város belterületén, sem a külterületeken, ahol a szegregációs index 
meghaladta volna a 30%-ot, és népességszáma meghaladta volna az ötven főt. A város adatai 
megerősítik a KSH lehatárolásának pontosságát: sem szegregátum, sem szegregációval 
veszélyeztetett terület nem található a városban.  

Az alacsony státuszú lakosok integrációját általános, horizontális beavatkozásokkal lehet 
elősegíteni, megteremteni. 

5.2 Az elmúlt években tervezett, illetve megvalósított, 

alacsony státuszú, hátrányos helyzetű lakosokat érintő 

beavatkozások 

A 2008-ban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia sem talált szegregátumot, 
veszélyeztetett területet a városban. Több horizontális beavatkozást tervezett, melyek elsősorban 
infrastrukturális fejlesztések, illetve azokhoz kapcsolódó szoft elemek voltak. A tervezett 
beavatkozások megvalósultak, melyek a következők: 

 Erkel Ferenc Művelődési Központ felújítása, 

 a Harruckern János Közoktatási Intézmény bővítése, 

 Grosics Futballakadémia, 

 Északi vegyes lakóövezet szociális városrehabilitációja, 

 egészségügyi szűrési, megelőzési programok. 

5.3 Anti-szegregációs intézkedési terv 

5.3.1 A szegregáció kialakulását megakadályozó intézkedések 

5.3.1.1 Anti-szegregációs célok  

A város elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció 
biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez szociális, képzési, 
foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk 
hozzájárulni. 
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43. táblázat Az anti-szegregációs terv horizontális céljai 

Horizontális célok  

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden fejlesztési beavatkozásánál, annak figyelembe 

vételével, hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat hozzá a településen belüli, vagy kívüli 

szegregáció kialakulásához. Az esélyegyenlőség, a szegregáció-mentesség biztosítása a 

településen 

2. Az ifjúsági korosztály segítése 

3. A szociális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, közösségfejlesztés 

 

5.3.1.2 Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések  

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése a fenntartható városfejlődés alapja. Ennek 
tudatában a város messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy 
azok nem okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy 
erősödését. Az önkormányzat az általa működtetett intézményekkel, az egyházakkal és a városban 
és a városért dolgozó civil szervezetekkel együttműködik annak érdekében, hogy a településen az 
esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok része legyen. Az Esélyegyenlőségi 
Kerekasztal (HEP fórum) meghatározott időközönként áttekinti a legrosszabb helyzetű családok 
helyzetét és intézkedéseket javasol a városvezetésnek a helyzet javítására, miközben a civil 
szervezetek is szociális karitatív tevékenységgel részt vesznek a város szegényebb sorban élő 
polgárainak megsegítésében, életkörülményeik javításában.  

A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében a városban 
gyermekvédelmi jelzőrendszer működik. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek 
meghívásra: közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és 
családsegítő munkatársak, igazgatási és foglalkoztatási intézmények munkatársai. 

Az önkormányzat nyári étkeztetést biztosít a hátrányos helyzetű tanulók részére. 

A város a közműszolgáltatókkal együttműködve előrefizetős, kártyás mérőórák kihelyezését 
kezdeményezi azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék miatt lekötésre kerültek az 
ingatlanokról, illetve ahol ennek veszélye fenyeget.  

A szociális ágazatban dolgozó segítő szakemberek számára az önkormányzat támogatást nyújt a 
segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése érdekében, 
szupervízió formájában. 

Tudatos közösségépítő munkával kívánjuk a fiatalokat bevonni a rászorulók, esélyegyenlőségi 
célcsoportba tartozók segítése érdekében. Ennek érdekében egyrészt felkészítjük intézményeinket 
a középiskolások fogadására a közösségi munka kapcsán, másrészt a fiatalok részére olyan 
strukturált tevékenységeket és programokat szervezünk, mely erősíti társadalmi 
felelősségvállalásukat. 
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44. táblázat Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

Horizontális cél 
Megvalósítást célzó 

intézkedés 
Felelős 

Lehetséges 

pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

1. Esélyegyenlőség 

biztosítása 

Esélyegyenlőségi 

kerekasztal 

működtetése 

Polgármester Nem 

releváns 

2015- 

2. Az ifjúsági 

korosztály segítése 

Ifjúsági közösségi 

kezdeményezések 

támogatása 

polgármester Saját forrás 2015- 

Önkormányzati 

intézmények 

felkészítése 

középiskolások 

közösségi munkájára 

polgármester Nem 

releváns 

2015- 

3. A szociális és egyéb 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása, 

közösségfejlesztés 

Gyermekvédelmi 

jelzőrendszer 

működtetése 

szociális 

intézmény 

vezetője 

Nem 

releváns 

2015- 

Szociális 

szakemberek 

részére szupervízió 

biztosítása 

polgármester EFOP 2016- 

Nyári étkeztetés polgármester EMMI 2016- 

Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

 

szociális 

intézmény 

vezetője 

 

Szolgáltató 

költsége 

 

2015- 
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5.3.1.3 Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

45. táblázat Az anti-szegregációs terv intézkedéseinek ütemezése 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Esélyegyenlőségi 

kerekasztal működtetése 
X X X X X X X X X 

Ifjúsági közösségi kezde-

ményezések támogatása 
X X X X X X X X X 

Önkormányzati intézmé-

nyek felkészítése középis-

kolások közösségi 

munkájára 

X X X X X X X X X 

Gyermekvédelmi jelző-

rendszer működtetése  
X X X X X X X X X 

Szociális szakemberek ré-

szére szupervízió 

biztosítása 

 X X X X X X X X 

Nyári étkeztetés  X X X X X X X X 

Kártyás (előrefizetős) 

mérőórák elhelyezése 
X X X X X X X X X 

 

5.3.2 A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére 

hozott intézkedések 

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. 

A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. 
Mind az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges 
formáit.  

Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló 
esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a 
hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására. 
A stratégiában definiált fejlesztések nem járulnak hozzá a szegregáció kialakulásához, 
erősödéséhez, vagy konzerválódásához.  

5.3.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 

mérséklésére teendő intézkedések 

A szegregációt okozó folyamatok hátterében különböző okok húzódhatnak meg, közülük a 
legfontosabb az alacsony iskolai végzettségből következő munkanélküliség, a kizárólagosan a 
legolcsóbb és egyben legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés lehetősége, az 
eladósodás és ennek következtében a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése. 

A legtöbb önkormányzat gazdálkodása feszített, sokszor az alapvető fejlesztésekre sem jut forrás. 
A településen élő legszegényebb családok támogatását ennek ellenére fel kell vállalnia az 
önkormányzatnak annak érdekében, hogy helyzetük javuljon, körük ne bővüljön.  
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A rossz szociális helyzetben lévő családokon leginkább az segít, ha tagjai munkához jutnak, ez az 
alapfeltétele a család jobb helyzetbe kerülésének. A problémák és lehetséges megoldások 
forrásigényesek, ezért az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy megtalálja azokat a külső, 
leginkább pályázati forrásokat, amelyek segítségével a település legrosszabb helyzetben lévő 
családjait támogatni tudja. 

 

5.3.4 Az Anti-szegregációs Program megvalósításának nyomon 

követése – monitoring 

 

A városban Esélyegyenlőségi Kerekasztal (HEP Fórum) működik. A Kerekasztal látja el a 
Programban leírt tervezett intézkedések monitoringját is.  

Gyula Város Önkormányzata a fennhatósága alatt álló valamennyi terület egészére nézve 
kötelezettséget vállal az Anti-szegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesítésére. A 
fennhatósága, felügyelete alá tartozó szervek és intézmények tekintetében kötelezővé teszi, hogy 
döntéseik, tevékenységük során az integráció elvének betartására kell, törekedjenek, azok a 
szegregációt semmilyen formában nem segíthetik elő. 

6 A stratégia külső és belső összefüggései 

6.1 Külső összefüggések 

A terület- és településfejlesztési, valamint rendezési eszközök, továbbá az ágazati fejlesztési 
dokumentumok különböző típusait, szintjeit és hierarchiáját, egymással való kapcsolatrendszerét, 
illetve az ITS-nek ebben a tervrendszerben elfoglalt helyét az alábbi ábra mutatja be. 

A rendszerben minden alacsonyabb szintű terv célrendszerét a felette lévő, magasabb szintű 
terv(ek) célrendszerének figyelembe vétel, ahhoz illeszkedve alakítja. Az alacsonyabb szintű 
tervek egyre részletesebben dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető konkrét megoldásokat. 

Jelen ITS készítéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került Megalapozó vizsgálat részletesebben is 
vizsgálja az ITS illeszkedése szempontjából releváns terület és településfejlesztési, valamint 
rendezési dokumentumokat. Az ITS célrendszere a megalapozó vizsgálatban rögzített 
információkra építve, azokra alapozva került kidolgozásra. 
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6. ábra: külső összefüggések 
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6.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása érdekében 
kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak: 

 TC1: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; 

 TC2: Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása; 

 TC3: A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati 
és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; 

 TC4: Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 
minden ágazatban; 

 TC5: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása; 

 TC6: A környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása; 

 TC7: A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban; 

 TC8: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 
támogatása; 

 TC9: A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem; 

 TC10: Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; 

 TC11: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatáshoz történő hozzájárulás. 

A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre.  

Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be. 

46. táblázat Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és 
beruházási prioritásokhoz 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

T1: Szolgáltató önkormányzat, 

az önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának javítása 

TC3: A kkv-k, (az EMVA 

esetében) a 

mezőgazdasági, illetve (az 

ETHA esetében) a 

halászati és akvakultúra-

ágazat 

versenyképességének a 

növelése; 

kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban; 

 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítése, 
valamint új cégek alapításának – 
többek között üzleti inkubátorházak 
segítségével történő – ösztönzése;  

b) a kkv-k számára új vállalati modell – 
elsősorban a nemzetközivé válás 
céljával történő – kidolgozása és 
megvalósítása;  

c) a korszerű termék- és 
szolgáltatásfejlesztési képességek 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

megteremtésének és bővítésének 
támogatása;  

d) a kkv-k abban való segítése, hogy 

növekedni tudjanak a regionális, 

nemzeti és nemzetközi piacokon, és 

hogy az innovációs folyamatokban 

részt tudjanak venni 

TC11: A hatóságok és az 

érdekelt felek intézményi 

kapacitásának javítása és 

hatékony közigazgatáshoz 

történő hozzájárulás. 

 

T2: A helyi gazdaság 
infrastrukturális 
környezetének fejlesztése, 
befektetés-ösztönzés 

TC3: A kkv-k, (az EMVA 

esetében) a 

mezőgazdasági, illetve (az 

ETHA esetében) a 

halászati és akvakultúra-

ágazat 

versenyképességének a 

növelése; 

kulcsfontosságú hálózati 

infrastruktúrákban; 

 

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítése, 
valamint új cégek alapításának – 
többek között üzleti inkubátorházak 
segítségével történő – ösztönzése;  

b) a kkv-k számára új vállalati modell – 
elsősorban a nemzetközivé válás 
céljával történő – kidolgozása és 
megvalósítása;  

c) a korszerű termék- és 
szolgáltatásfejlesztési képességek 
megteremtésének és bővítésének 
támogatása;  

d) a kkv-k abban való segítése, hogy 

növekedni tudjanak a regionális, 

nemzeti és nemzetközi piacokon, és 

hogy az innovációs folyamatokban 

részt tudjanak venni 

TC4: Az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő 

elmozdulás támogatása 

minden ágazatban; 

a) a megújuló forrásokból nyert 
energia előállításának és 
elosztásának támogatása;  

b) az energiahatékonyság és a 
megújuló energiák felhasználásának 
támogatása a vállalkozásokban 

f) az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiák 
kutatásának, innovációjának és 
bevezetésének az előmozdítása 

TC8: A fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása;  

a) üzleti inkubátorházak 
létrehozásának támogatása, valamint 
az önfoglalkoztatás, a mikro 
vállalkozások és a cégalapítás 
beruházásokkal való támogatása;  

b) a foglalkoztatásbarát növekedés 

elősegítése a saját belső potenciál 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó EU 

tematikus célok 

Kapcsolódó EU beruházási 

prioritások 

kifejlesztése által, az adott területeket 

érintő területi stratégia részeként, 

beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint az egyes 

természeti és kulturális erőforrások 

fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását 

TC10: Az oktatásba és a 
képzésbe, többek között a 
szakképzésbe történő 
beruházás a készségek 
fejlesztése és az egész 
életen át tartó tanulás 
érdekében 

 

T3: Egyedi, nagy vonzerővel 

rendelkező turisztikai 

fejlesztések a természeti és 

kulturális erőforrásaink 

megőrzésére és további 

hasznosítására 

TC5: Az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és -

kezelés előmozdítása 

a) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást, többek között az 
ökoszisztémán alapuló 
megközelítéseket célzó beruházások 
támogatása;  

b) egyedi kockázatok kezelésére, a 

katasztrófákkal szembeni ellenálló 

képesség biztosítására és 

katasztrófavédelmi rendszerek 

kifejlesztésére irányuló beruházások 

elősegítése 

TC6: A környezet 

megóvása és védelme és 

az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása; 

c) a természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és 
fejlesztése 

e) a városi környezetfejlesztést, a 

városok megújítását, a 

rozsdaövezetek (köztük a átalakuló 

használatú területek) helyreállítását 

és szennyezésmentesítését és a 

légszennyezettség csökkentését 

célzó intézkedések, valamint a 

zajcsökkentési intézkedések 

támogatása 

T4: Makroszintű közlekedési 

kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a helyi 

hálózatok minél teljesebb 

kialakítása 

TC7: A fenntartható 

közlekedés előmozdítása 

és szűk keresztmetszetek 

megszüntetése a 

c) környezetbarát (többek között 
alacsony zajkibocsátású) és alacsony 
szén-dioxid kibocsátású közlekedési 
rendszerek, többek között belvízi és 
tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 
multimodális összeköttetések és 
repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése 
és korszerűsítése, a fenntartható 
regionális és helyi mobilitás 
előmozdítása érdekében 
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6.1.2 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési 

tervdokumentumokhoz 

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: 

 1. Versenyképes, innovatív gazdaság 

 2. Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése 

 3. Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és 
sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 

 Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom 

 4. Jó állam, szolgáltató állam és biztonság 

 5. Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk 
védelme 

 Területi célok: 

 Az ország makro-regionális szerepének erősítése 

 6. A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

 7. Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

 8. Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
elősegítése 

 9. Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

A fentebb bemutatott OFTK specifikus célok közül a vastag betűvel kiemeltek esetében mutatható 
ki kapcsolat Gyula város ITS-ében meghatározott tematikus célokkal. 

Gyula és közvetlen környezete, vonzáskörzete – amint azt a megalapozó vizsgálat eredményei 
egyértelműen alátámasztották – jelentős hátrányban van az ország legfejlettebb vidékeihez képest, 
ugyanakkor megyén belüli helyzete kedvezőnek mondható és országos összehasonlításban is 
vannak egyértelműen versenyképes területei. Mindez nagymértékben alátámasztja azt a 
kapcsolódást, mely a települési, valamint az OFTK célok között tapasztalható. 

  

OFTK-hoz 
illeszkedés 
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47. táblázat: A városi tematikus célok és az OFTK-ban megadott specifikus célkitűzések közötti 
kapcsolódás 

ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó OFTK specifikus 

cél 
A kapcsolódás rövid bemutatás 

T1: Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának 

javítása 

4: Jó állam, szolgáltató állam és 

biztonság 

4: Az OFTK célja egyebek mellett olyan 
igazgatási rendszer kialakítása, amely 
jó értelemben kiszolgálja a lakosságot 
és a vállalkozásokat; csökkennek az 

adminisztrációs terhek, az 
önkormányzatok segítenek az 

adminisztratív feladatok elvégzésében 
(egyablakos ügyintézés) 

5: Stratégiai erőforrások 
megőrzése, fenntartható 

használata, környezetünk védelme 

5: Az OTFK-ban megfogalmazott cél 
többek között az élelmiszer-, az 

energia-, a környezet-, valamint a 
klímabiztonság megteremtésére, az 

egészséges ivóvíz ellátás, az élővilág 
sokféleségének, a tájak sokféleségének 
és értékeinek, illetve az épített örökség 

értékeinek megőrzésére, illetve az 
egészséges élet környezeti feltételeinek 

és jobb minőségének biztosítására 
koncentrál. 

 

T2: A helyi gazdaság 

infrastrukturális 

környezetének 

fejlesztése, befektetés-

ösztönzés 

1: Versenyképes, innovatív 

gazdaság 

1: Az OFTK célja többek között minden 

területen olyan gazdaságszerkezet, 

amely a világ bármely területén 

versenyképes terméket állít elő és az 

ehhez szükséges innovációs 

folyamatok is helyben zajlanak le 

2: Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés és ellátás, az 

élelmiszer-feldolgozóipar 
fejlesztése 

2: Az OFTK ezen célkitűzés 
hangsúlyozza a vidéki értékekre és az 
ott történő települési infrastrukturális és 
szolgáltatási fejlesztésekre alapozva a 

vidéki életforma presztízsének 
javítását, a fiatalok vidékre 

településének ösztönzését, az 
élelmiszertermelés és –feldolgozás 

fejlesztését. 
Gyulán a helyi gazdaság, a 

mezőgazdasági termelés öntözési 
beruházással történő fejlesztése az 
„értékesebb” termények előállítása 

érdekében kiemelt cél. 

5: Stratégiai erőforrások 
megőrzése, fenntartható 

használata, környezetünk védelme 

lásd: 5 

6: A többközpontú térszerkezetet 
biztosító városhálózat 

6: Az OFTK egyebek mellett a városok 
sajátos gazdasági profillal történő 

fejlesztését hangsúlyozza. 

7: Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

7: Az OTFK célként fogalmazza meg a 
vidéki térségek táji és közösségi 

értékeire, természeti erőforrásaira, táji, 
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ITS Tematikus célok 
Kapcsolódó OFTK specifikus 

cél 
A kapcsolódás rövid bemutatás 

kulturális, valamint épített örökségeire 
és értékeire alapozott fejlesztést. 

Gyulán a népességeltartó képesség 
növelése, a fiatalok elvándorlásának 

megakadályozása érdekében a 
munkahelyteremtés és a jó közlekedési 
kapcsolatok kialakítása több szinten is 

tervezett. 

T3: Egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező 

turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális 

erőforrásaink 

megőrzésére és 

további hasznosítására 

2: Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés és ellátás, az 

élelmiszer-feldolgozóipar 
fejlesztése 

lásd: 2 

3: Gyógyító Magyarország, 
egészséges társadalom, 

egészség- és sportgazdaság 

3: Az OFTK célja az egészséges 

életmód elterjesztése, a lakosság 

számára mozgási, sportolási lehetőség 

biztosítása, az aktív turizmus 

feltételeinek kialakítása, a 

gyógyvizekben rejlő lehetőségek 

kihasználása. 

Gyulán mind a helyi lakosság, mind 
pedig a turisták számára ezek kiépítése 

több helyszínen is terveze 

7: Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

lásd: 7 

8: Kiemelkedő táji értékű térségek 
fejlesztése 

8: Az OFTK célja többek között az 
olyan, országos és nemzetközi 
tájértékkel rendelkező térségek 

megőrzése, fejlesztése, mely nem csak 
helyben jelentős 

T4: Makroszintű 

közlekedési 

kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a 

helyi hálózatok minél 

teljesebb kialakítása 

9: Összekapcsolt terek: az 
elérhetőség és mobilitás 

biztosítása 

9: Az OFTK célja a társadalmi 
mobilitást támogató közlekedési 

infrastruktúra kialakítását 
hangsúlyozza, beleértve a városon 
belüli közlekedést, a foglalkoztatási 

központok elérhetőségének biztosítását 
és az országos szinten szükséges 

fejlesztéseket. 

 

Békés megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója egy átfogó és négy stratégiai célt 
jelöl ki. 

 Átfogó cél: 

 Békés megyében élők életkörülményeinek javítása, a megye fenntartható gazdasági 
és társadalmi viszonyainak megteremtése, a foglalkoztatás javítása. 

 Stratégiai célok: 

 Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés. 

 Térségspecifikus brandek fejlesztése a megye perifériális helyzetű településein. 
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 Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű 
térségei között. 

 Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó 
innovatív fenntartható továbbfejlesztése 

48. táblázat: A megyei szintű célrendszerhez történő kapcsolódás 

ITS Tematikus célok Megyei Területfejlesztési Koncepció Stratégiai célok 
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T1: Szolgáltató önkormányzat, az 
önkormányzati feladatellátás 
hatékonyságának javítása 

    

T2: A helyi gazdaság infrastrukturális 
környezetének fejlesztése, befektetés-
ösztönzés 

    

T3: Egyedi, nagy vonzerővel 
rendelkező turisztikai fejlesztések a 
természeti és kulturális erőforrásaink 
megőrzésére és további 
hasznosítására 

    

T4: Makroszintű közlekedési 
kapcsolatok minőségfejlesztése, a 
helyi hálózatok minél teljesebb 
kialakítása 

    

 Erős koherencia 

 Közepes koherencia 

 Gyenge koherencia 

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy a megyei területfejlesztési koncepció mind a négy stratégiai 
célja, tulajdonképpen visszaköszön Gyula város ITS-ének tematikus céljaiban. 
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6.1.3 Egyéb helyi fejlesztési és rendezési dokumentumokkal való 

kapcsolat 

6.1.3.1 Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz 

Az ITS és a települési szintű rendezési tervek közötti összhangot elsősorban az alapozza meg, 
hogy a tervdokumentumok tervhiearchiájának köszönhetően az ITS-nek, mint stratégiai 
dokumentumnak és a települési szintű rendezési eszközöknek – településszerkezeti terv, 
szabályozási terv és helyi építési szabályzat - illeszkedniük szükséges a Településfejlesztési 
Koncepcióhoz (továbbiakban: TFK). Gyula Város képviselő-testülete a 365/2000. (XI.21.) sz KT 
határozattal fogadta el a város településfejlesztési koncepcióját. A településfejlesztési koncepció 
készítésének idején, még nem volt részletesen szabályozva a tartalmi előírás. 

Gyula város Önkormányzata az IVS-t a 146/2008. (V.15.) KT számú határozattal fogadta el. Ezt 
aktualizálták 2010-ben, amit a 60/2010. (III.11.) KT számú határozattal fogadtak el. A 
városrészenként megfogalmazott indikatív tevékenységek közül nagyon sok megvalósult az elmúlt 
4-6 évben, azaz összességében az IVS jól szolgálta a település érdekeit 

Gyula város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervét a 19/2004. 
(I. 26.) KT számú határozatával fogadta el. A településszerkezeti terv a város teljes igazgatási 
területére készült. Ez a szerkezeti terv az Étv. 2006-os módosítását megelőzően, alapvetően az 
1997-es szabályozó rendszer körülményeinek figyelembevételével készült. 

Alapvetően a 2006-os Étv. módosítás végrehajtása miatt 2008-ban készült egy teljes körű 
felülvizsgálat. Ebben az Önkormányzat időközben felmerült módosításai is helyet kaptak. A 2008-
as módosítást a 276/2008. (IX. 25.) KT számú határozatával fogadta el a képviselő-testület. Ezt 
követően gyakorlatilag minden évben történt a településszerkezet is érintő módosítás. A legutóbbi 
ezek között a 193/2014. (IX.25.) határozattal elfogadott módosítás. 

A településszerkezeti terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően egységes szerkezetben van, 
annak minden módosítása össze lett dolgozva. 

Mivel a Városfejlesztési Koncepció (ami itt a településfejlesztési koncepciónak felel meg) nem 
tartalmaz örökségvédelmi hatástanulmányt, a 2008-as módosításkor felmerült ennek 
szükségessége. A régészeti munkarész elkészült, de valamennyi tartalmi követelménynek 
megfelelő hatástanulmány eddig nem készült el.  

A Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) és a mellékletét képező Szabályozási Tervet a város 
képviselő-testülete a Településszerkezeti Terv elfogadását követően a 3/2004. (I. 30.) számú 
rendeletként alkotta meg. Ahogyan a Településszerkezeti Tervet, úgy a HÉSZ-t is 2008-ban teljes 
felülvizsgálat alá vonták, melynek eredménye a 32/2008. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Ezt az 
eredeti rendelet módosításaként hozták létre és egységes szerkezetbe foglalva élt tovább az 
eredeti rendelet. 

Ahogyan a Településszerkezeti Tervet, úgy a HÉSZ-t is minden évben módosították 2008 és 2014 
között, és volt olyan év, amikor több területre és több alkalommal történt módosítás. Ugyanakkor 
minden módosításra igaz, hogy azt az eredeti 2004-es rendeletet módosító rendeletként alkották 
meg, és mindig megtörtént azok egységes szerkezetbe foglalása. A mellékletet képező 
Szabályozási Terv egybedolgozása is minden esetben megtörtént. 

Részterületek, ahol az ITS miatt szükséges a módosítás: 

 A Szigeterőd projekt miatt – ha a szerkezeti tervet nem is, de – a szabályozási tervet 
mindenképpen szükséges módosítani.  
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6.1.3.2 Illeszkedés az önkormányzat gazdasági programjához 

Gyula Város gazdasági programját 2015. május 29-én fogadta el a képviselő testület. Az ITS 
célrendszere teljesen megegyezik az Gazdasági Program egyeztetési anyagának célrendszerével. 

6.1.3.3 A települési környezetvédelmi programmal való összhang 

Gyula Város Környezetvédelmi Programja (2010-2014), jelenleg felülvizsgálat alatt van. A készülő 
új program megalapozó vizsgálatának megállapításai megegyeznek a Gyulai ITS megalapozó 
munkarészében található megállapításokkal. 
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6.2 Belső összefüggések 

6.2.1 A célok és a helyzetértékelésben bemutatott problémák 

kapcsolata 

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa, hogy a stratégiában meghatározott célok teljesülése hogyan 
és milyen mértékben segíti elő a helyzetfeltáró fejezetekben meghatározott városi és városrészi 
problémák mérséklődését, illetve hogy a célok milyen mértékben építenek a különböző területi 
szinteken definiált adottságokra. Az alábbi táblázatokban összefoglalva azonosítottuk a tematikus 
és területi célok, valamint a problémák és adottságok közötti összefüggések, erősségét egy 0-3 
skálán, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős kapcsolódást jelöli. 
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49. táblázat: a városi szintű középtávú tematikus célok és problémák kapcsolatai 

 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű problémák 

T1: Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának javítása 

T2: A helyi gazdaság 
infrastrukturális 

környezetének fejlesztése, 
befektetés-ösztönzés 

T3: Egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező 

turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális 

erőforrásaink megőrzésére 

és további hasznosítására 

T4: Makroszintű 

közlekedési kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a helyi 

hálózatok minél teljesebb 

kialakítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Megyei átlagnál is nagyobb mértékben 
öregedő lakosság 

1 1 1 1 4 

Hagyományos iparágak megszűntek vagy 
visszafejlődtek (húsipar, ruhaipar) 

1 3 2 3 9 

Hiányos közlekedési infrastruktúra 1 3 2 3 9 

Energetikai szempontból korszerűtlen 
lakásállomány 

2 2 1 1 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 9 6 8  

 

Ahogy a fenti összefoglaló-értékelő táblából látszik, a problémák mérséklése szempontjából a város legfontosabb célkitűzése a gazdasági versenyképesség javítása. 
A települési problémákat közel hasonló mértékben csökkentheti a makroszintű közlekedési kapcsolatok fejlesztése. Az egyedi turisztikai vonzerő növelése tematikus 
cél a város problémáinak kezelése tekintetében csak korlátozott szerepű lehet, a turisztikai fejlesztések hatásai elsősorban közvetett módon jelenhetnek meg. Az 
egyes célokhoz kapcsolódó eredmények hozzájárulása a különböző problémákhoz eltérő mértékű, összességében a célok elérése kapcsán a népesség elöregedése 
várhatóan csökken, a kedvezőbb közlekedési feltételek miatt javulhat a város gazdasági mutatója, és a turizmusra. 
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50. táblázat: A városi szintű középtávú tematikus célok és adottságok kapcsolatai 

 Városi szintű középtávú tematikus célok 

Városi szintű adottságok 

T1: Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának javítása 

T2: A helyi gazdaság 
infrastrukturális 

környezetének fejlesztése, 
befektetés-ösztönzés 

T3: Egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező 

turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális 

erőforrásaink megőrzésére 

és további hasznosítására 

T4: Makroszintű 

közlekedési kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a 

helyi hálózatok minél 

teljesebb kialakítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Magas szintű iskolázottság 1 3 2 2 8 

Erős, hagyományőrző nemzetiségek, 
polgárság 

2 2 3 1 8 

Nagy hagyománnyal rendelkező 
szántóföldi termesztés és állattartás  

1 2 2 2 7 

Magas idegenforgalmi adóbevétel 3 1 3 2 9 

Nemzetközi és országos hírű műemlékek, 
számos épített és zöldfelületi érték  

1 2 3 1 7 

Belterületen 100%-os a közművek 
kiépítettsége 

2 3 1 1 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 11 14 16 9  

 

Az értékelő táblázatból látható, hogy város két célkitűzés tekintetében közel azonos mértékben épít adottságaira; ezek közül az egyedi turisztikai fejlesztés célkitűzés 
alapoz leginkább a meglévő legfontosabb települési erőforrásokra, de hasonló mértékben építhet a település adottságaira a helyi gazdasági infrastruktúra célkitűzés 
is. A város központi szolgáltató szerepkörének erősítése az adottságok csak kisebb részére és mérsékelt hangsúllyal építhet. Az adottságok és a célok viszonyában 
kiemelkedik a magas idegenforgalmi adóbevétel és a számos épített érték amelyek így a város legfontosabb adottságainak tekinthetők, és amelyek további 
fejlesztése és minél szélesebb körű funkciókkal történő hasznosítása az egész város fejlődése szempontjából meghatározó lehet. 
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51. táblázat: A városrészi szintű területi célok és problémák kapcsolatai 

Belváros  
Városrészi szintű területi cél: V1 városrészi cél: Városközponti funkciók és a műemléki környezethez illeszkedő turisztikai 

vonzerő fejlesztése 

Városrészi szintű problémák  
V1.1 Igazgatási funkció erősítése 

 

V1.2 Intézmények komplex 

korszerűsítése 

 

V1.3 Műemlékek és környezetük 

felújítása, hungarikumok 

bemutatása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkező aránya magas 

1 1 1 3 

Beékelődő üres üzemi épületek 2 1 1 4 

Beszorult, növekedési lehetőségeikben 
korlátozott vállalkozói telephelyek 

1 1 1 3 

Erőteljes környezeti meghatározottság az 
építkezéseknél (illeszkedési szabályok) 

1 1 3 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 4 6  

Nyugati városrész Városrészi szintű területi cél: V2 Városrészi cél: Összehangolt üzleti infrastruktúra-fejlesztés, gazdasági súlypont erősítése 

Városrészi szintű problémák  

V2.1 Gazdasági területek 

infrastrukturális fejlesztése, 

megújítása 

V2.2 Turisztikai potenciál 

fejlesztése a nemzetiségi 

hagyományok kiteljesítésével 

V2.3 Lakókörnyezet komplex 

fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Törökzugi és a Külső-Törökzugi lakótelep 
felújítási deficitje 

2 1 3 6 

Zsúfolt beépítés a régi városrészekben 2 1 3 6 

Erős átmenő forgalom a városrész szélein 3 1 3 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 3 9  
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Keleti városrész 
Városrészi szintű területi cél: V3 Városrészi cél: A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása és a fogadókapacitások 

bővítése, a külső és belső elérhetőség javítása 

Városrészi szintű problémák 
V3.1 Komplex turisztikai fejlesztés a műemléki és 

nemzetiségi adottságok megőrzésével 
V3.2 Közlekedési hálózatok fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Nehézkes külső megközelítés 2 3 5 

Parkolási nehézségek 3 3 6 

Rendezvények zajhatása 1 1 2 

Kevés ipari üzem 1 3 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 10  

Északi városrész 
Városrészi szintű területi cél: V4 Városrészi cél: A városrész külső és belső közlekedési kapcsolatainak javítása, a 

lakóövezeti funkciók fejlesztése 

Városrészi szintű problémák 
V4.1 Városrészen belüli 

közlekedési hálózatok fejlesztése 

V4.2 Gazdasági környezet 

infrastrukturális környezetének 

fejlesztése 

V4.3 Egészséges lakókörnyezet 

megőrzése, fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Alacsonyabb iskolázottság 1 1 1 3 

Közösségi terek hiánya 2 1 3 6 

Szociális hátrányok 1 1 3 5 

Mindhárom településrész elérhetőségi 
problémái 

3 3 2 8 

Szentpálfalva és Máriafalva fejletlen 
alközponti területei, Ajtósfalván szinte 
teljes hiány 

3 2 3 8 

A kapcsolódások összesített erőssége 11 8 12  
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Déli városrész Városrészi szintű területi cél: V5 Városrészi cél: A lakóövezeti, közösségi és rekreációs funkciók összehangolt fejlesztése 

 V5.1 Lakókörnyezet fejlesztése 
V5.2 Sportfunkciók folyamatos 

bővítése, fejlesztése 

V5.3 Közlekedési feltételek 

javítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Gazdasági területek hiányoznak 2 2 2 6 

Kevés lakóterületen belüli kereskedelmi 
funkció 

2 2 2 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 4 4 4  

Újvári, Paradicsom 
Városrészi szintű területi cél: V6 Városrészi cél: A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása a lakókörnyezeti 

fejlesztésekkel összehangoltan 

Városrészi szintű problémák V6.1 Turisztikai kínálat bővítése V6.2 Lakókörnyezet fejlesztése 
V6.3 Közlekedési terhelés további 

mérséklése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Intézmények részleges hiánya, különösen 
Paradicsomban 

1 3 2 6 

Paradicsomi lakótelep felújítási deficitje 1 3 3 7 

Elkerülő forgalom okozta zajterhelés 2 3 3 8 

A kapcsolódások összesített erőssége 4 9 8  

Gyulavári Városrészi szintű területi cél: V7 Városrészi cél: A lakóövezetek városi funkcióinak erősítése 

Városrészi szintű problémák V7.1 Sportterületi fejlesztések 
V7.2 Egészséges lakókörnyezet 

megőrzése 

V7.3 Intézmények korszerűsítése, 

fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Alacsony iskolázottság 1 2 3 6 

„Zsáktelepülés” 1 2 1 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 2 4 4  
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Kálvária környéke Városrészi szintű területi cél: V8 Városrészi cél: Összehangolt lakókörnyezeti, rekreációs és gazdasági fejlesztések 

Városrészi szintű problémák V8.1 Infrastrukturális fejlesztések 
V8.2 Rekreációs és turisztikai 

potenciál fejlesztése 

V8.3 Gazdasági infrastrukturális 

környezet fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Idősödő, iskolázatlan lakosság 1 3 3 7 

Belső úthálózat kiépítetlen 3 3 3 9 

Nincs helyi ellátást biztosító intézmény és 
kereskedelem 

3 2 3 8 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 8 9  

Dénesmajor Városrészi szintű területi cél: V9 Városrészi cél: Lakókörnyezet infrastrukturális fejlesztése 

Városrészi szintű problémák V9.1 Infrastruktúra teljes kiépítése V9.2 Zsákjelleg megszüntetése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Öregedő, iskolázatlan lakosság 1 3 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 1 3  

Városerdő, Szanatórium Városrészi szintű területi cél: V10 Városrészi cél: Infrastruktúra fejlesztése 

Városrészi szintű problémák V10.1 Vezetékes infrastruktúra teljes kiépítése V10.2 Közlekedési kapcsolódások biztosítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Infrastruktúra hiánya 3 3 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 3 3  
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Szanazug  
Városrészi szintű területi cél: V11 Városrészi cél: Lakó- és üdülőkörnyezet infrastrukturális fejlesztése a természeti értékek 

megóvásával 

Városrészi szintű problémák 
V11.1 Infrastrukturális hálózatok 

kiépítése 

V11.2 Biogazdálkodás 

ösztönzése 
V11.3 Üdülési potenciál bővítése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Külterületi tanyavilág társadalmi 

konzerváló hatása 
2 2 3 7 

Belső területek nehéz elérhetősége 3 1 1 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 3 4  

Körös-köz Városrészi szintű területi cél: V12 Városrészi cél: Közlekedési hálózatok fejlesztése, árvízi biztonság 

Városrészi szintű problémák 
V12.1 Közlekedési hálózatok 

fejlesztése 

V12.2 Árvízi biztonságot nyújtó 

létesítmények fokozott 

karbantartása 

V12.3 Természeti értékek 

megőrzése, bemutatása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Árvízveszély 2 3 1 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 2 3 1  

Dél-Nyugati külterület Városrészi szintű területi cél: V13 Városrészi cél: Mezőgazdaság fejlesztése 

Városrészi szintű problémák V13.1 Mezőgazdasági termelés fejlesztése V13.2 Falusi turizmus elterjesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Alacsony minőségű lakóingatlanok 1 3 4 

Vezetékes infrastruktúra hiánya 1 3 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 2 6  

 

A lakott belterületeken a célok és a problémák kapcsolódása közel hasonló erősségű. A külterületeken – ahol elszórtan laknak – a problémák és a célok közötti 
összefüggés kevésbé szoros, mert a problémák elsősorban a városrészre koncentrálnak, a megfogalmazott cél pedig az egész város számára bírnak kiemelt 
jelentőséggel.  
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52. táblázat: A városrészi szintű területi célok és adottságok kapcsolatai 

Belváros  
Városrészi szintű területi cél: V1 városrészi cél: Városközponti funkciók és a műemléki környezethez illeszkedő turisztikai 

vonzerő fejlesztése 

Városrészi szintű adottságok V1.1 Igazgatási funkció erősítése 
V1.2 Intézmények komplex 

korszerűsítése 

V1.3 Műemlékek és környezetük 

felújítása, hungarikumok 

bemutatása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Gazdag intézményi funkciók 3 3 2 8 

Sok műemlék és helyi védett építmény 1 1 3 5 

Műemléki jelentőségű terület 1 1 3 5 

Kiépített zöldfelületek 1 1 2 4 

Gyalogos belváros 1 1 2 4 

Gyógyhely 1 1 3 5 

Teljes műszaki infrastruktúra 2 3 3 8 

Működő vállalkozások száma magas 1 1 3 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 11 12 21  

Nyugati városrész Városrészi szintű területi cél: V2 Városrészi cél: Összehangolt üzleti infrastruktúra-fejlesztés, gazdasági súlypont erősítése 

Városrészi szintű adottságok 

V2.1 Gazdasági területek 

infrastrukturális fejlesztése, 

megújítása 

V2.2 Turisztikai potenciál 

fejlesztése a nemzetiségi 

hagyományok kiteljesítésével 

V2.3 Lakókörnyezet komplex 

fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Építészeti és kisebbségi kulturális értékek 
(Németváros) 

1 1 2 4 

Védett építészeti értékek, helyi területi 
védelem 

1 3 3 7 

Kellemes vízfelületek 1 3 3 7 

Teljes infrastruktúra 3 3 3 9 

Gazdasági területek megközelítése nem 
terhel lakó- és intézményi területet 

3 2 2 7 
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A kapcsolódások összesített erőssége 9 12 13  

Keleti városrész 
Városrészi szintű területi cél: V3 Városrészi cél: A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása és a fogadókapacitások 

bővítése, a külső és belső elérhetőség javítása 

Városrészi szintű adottságok 
V3.1 Komplex turisztikai fejlesztés a műemléki és 

nemzetiségi adottságok megőrzésével 
V3.2 Közlekedési hálózatok fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Építészeti és kisebbségi kulturális értékek 
(Románváros) 

3 2 5 

Műemléki gazdagság: itt vannak a 
legjelentősebb értékek (Vár és Almásy-
kastély) 

3 3 6 

Gazdag rendezvénykínálat 3 2 5 

Korszerű, összkomfortos lakásállomány 3 1 4 

Termálvíz sokszínű hasznosítása 3 1 4 

Gyógyhely 3 1 4 

A kapcsolódások összesített erőssége 18 10  

Északi városrész 
Városrészi szintű területi cél: V4 Városrészi cél: A városrész külső és belső közlekedési kapcsolatainak javítása, a 

lakóövezeti funkciók fejlesztése 

Városrészi szintű adottságok 
V4.1 Városrészen belüli 

közlekedési hálózatok fejlesztése 

V4.2 Gazdasági környezet 

infrastrukturális környezetének 

fejlesztése 

V4.3 Egészséges lakókörnyezet 

megőrzése, fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

A lakóövezeti bővítés potenciális területei 2 3 2 7 

Települési szinten fejlett ipari területek 3 3 3 9 

Ipari Park jelenléte 3 3 3 9 

Épített környezet értékei (Ajtósfalván helyi 
területi védelem) 

1 1 3 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 9 10 8  
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Déli városrész Városrészi szintű területi cél: V5 Városrészi cél: A lakóövezeti, közösségi és rekreációs funkciók összehangolt fejlesztése 

Városrészi szintű adottságok V5.1 Lakókörnyezet fejlesztése 
V5.2 Sportfunkciók folyamatos 

bővítése, fejlesztése 

V5.3 Közlekedési feltételek 

javítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Széles intézményi funkciók 3 1 1 5 

Viszonylag jó megközelíthetőség, átmenő 
forgalom nem terheli a lakóterületeket 

3 2 3 8 

Kiépített teljes infrastruktúra 3 3 3 9 

Kiterjedt sportterület 1 3 1 5 

Jó zöldfelületi adottságok 3 3 1 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 13 12 9  

Újvári, Paradicsom 
Városrészi szintű területi cél: V6 Városrészi cél: A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása a lakókörnyezeti 

fejlesztésekkel összehangoltan 

Városrészi szintű adottságok V6.1 Turisztikai kínálat bővítése V6.2 Lakókörnyezet fejlesztése 
V6.3 Közlekedési terhelés további 

mérséklése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Magas iskolázottság 1 1 1 3 

Bővítésre alkalmas területek 3 3 1 7 

Kiépült műszaki infrastruktúra 3 3 3 9 

Jó közlekedési kapcsolatok 3 3 3 9 

A kapcsolódások összesített erőssége 10 10 8  
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Gyulavári Városrészi szintű területi cél: V7 Városrészi cél: A lakóövezetek városi funkcióinak erősítése 

Városrészi szintű adottságok V7.1 Sportterületi fejlesztések 
V7.2 Egészséges lakókörnyezet 

megőrzése 

V7.3 Intézmények korszerűsítése, 

fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Egészséges lakókörnyezet 3 3 2 8 

Kiépített alapfokú intézményi kör 1 2 3 6 

Jó megközelíthetőség 1 3 3 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 8 8  

Kálvária környéke Városrészi szintű területi cél: V8 Városrészi cél: Összehangolt lakókörnyezeti, rekreációs és gazdasági fejlesztések 

Városrészi szintű adottságok V8.1 Infrastrukturális fejlesztések 
V8.2 Rekreációs és turisztikai 

potenciál fejlesztése 

V8.3 Gazdasági infrastrukturális 

környezet fejlesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Jó külső közlekedési kapcsolat 3 3 3 9 

Számos tó (hallal betelepítve) 2 3 1 6 

A Kálvária 1 3 1 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 6 9 5  

Dénesmajor Városrészi szintű területi cél: V9 Városrészi cél: Lakókörnyezet infrastrukturális fejlesztése 

 V9.1 Infrastruktúra teljes kiépítése V9.2 Zsákjelleg megszüntetése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Művelésre alkalmas területek 1 1 2 

Egészséges lakókörnyezet 3 3 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 4 4  
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Városerdő, Szanatórium Városrészi szintű területi cél:  Városrészi cél: Infrastruktúra fejlesztése 

Városrészi szintű adottságok V10.1 Vezetékes infrastruktúra teljes kiépítése V10.2 Közlekedési kapcsolódások biztosítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Természeti adottságok 3 3 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 3 3  

Szanazug  
Városrészi szintű területi cél: V11 Városrészi cél: Lakó- és üdülőkörnyezet infrastrukturális fejlesztése a természeti értékek 

megóvásával 

Városrészi szintű adottságok 
V11.1 Infrastrukturális hálózatok 

kiépítése 

V11.2 Biogazdálkodás 

ösztönzése 
V11.3 Üdülési potenciál bővítése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Tanyák jelenléte meghatározó táji elem 3 3 3 9 

Viszonylag megkímélt, nagyobb 
környezeti ártalmaktól mentes természeti 
környezet 

1 3 3 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 4 6 6  

Körös-köz Városrészi szintű területi cél: V12 Városrészi cél: Közlekedési hálózatok fejlesztése, árvízi biztonság 

Városrészi szintű adottságok 
V12.1 Közlekedési hálózatok 

fejlesztése 

V12.2 Árvízi biztonságot nyújtó 

létesítmények fokozott 

karbantartása 

V12.3 Természeti értékek 

megőrzése, bemutatása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Természeti adottságok 1 3 3 7 

Mezőgazdasági termőterületek 1 1 3 5 

Átvezető közút, vasúti megállók 3 3 1 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 7 7  
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Dél-Nyugati külterület Városrészi szintű területi cél: V13 Városrészi cél: Mezőgazdaság fejlesztése 

Városrészi szintű adottságok V13.1 Mezőgazdasági termelés fejlesztése V13.2 Falusi turizmus elterjesztése 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

Jó termelési adottságok 3 3 6 

Könnyű külső megközelítés 3 3 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 6 6  

 

Az jól látható, hogy az adottságokra nagymértékben épít a stratégia az egyes városrészek esetében. Általában van egy-egy adottság, melynek kiemelt szerepe van; 
ez a városrészi átfogó célhoz közvetlenebb kapcsolódást jelent. Ugyanakkor nincs olyan adottság, mely a célok elérésében nem jutna szerephez, azaz a város 
elsősorban a saját adottságaira támaszkodik céljai elérése érdekében. Ez jó alap lehet ahhoz, hogy a célok ténylegesen megvalósuljanak. 
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6.2.2 A célok logikai összefüggései 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott városi és városrészi célok között azonosítható 
összefüggéseit mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes 
területi/városrészi célok teljesülése milyen mértékben segíti elő települési léptékű célok 
megvalósulását. Az alábbi táblázatban a tematikus és területi célok közötti összefüggések 
erősségét egy 0-3 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, míg a „3” érték az erős 
kapcsolódást jelöli. 

Az alábbi, a különböző célok logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb 
megállapításokat tehetjük: 

 A belterületi városrészek meghatározott fejlesztési céljai összességében jelentősebben 
járulnak hozzá a város fejlődéséhez, mint a külterületi városrészek céljai. 

 Az egyedi, nagy vonzerővel rendelkező turisztikai fejlesztések a természeti és kulturális 
erőforrásaink megőrzésére és további hasznosítására tematikus cél teljesüléséhez a keleti 
városrész és belváros területi céljai járulnak hozzá dominánsan.   

 A helyi gazdaság infrastrukturális környezetének fejlesztése, befektetés ösztönzés tematikus 
cél eléréséhez legfőképp a Nyugati és Kálvária környéke településrészek városi céljai járulnak 
hozzá 

 A további tematikus célok eléréséhez a különböző városrészek különböző erősséggel, egyedi 
mértékben járulnak hozzá, a célok kitűzése így a központi szerepkör erősítését magába foglaló 
cél kivételével biztosítja a város kiegyensúlyozott területi fejlődését. 

 A települési szintű tematikus célok közül a városrészi célok leginkább a gazdaságfejlesztés 
céljait támogatják, azonban ettől kevéssel marad csak el a fenntarthatóság környezeti 
feltételei, illetve a turizmus fejlesztésének céljai; ezzel összességében biztosítható 
kiegyensúlyozott fejlődés város léptékben is. 
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53. táblázat: A települési célok logikai összefüggései 

Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

 

1. Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának 

javítása 

2. A helyi gazdaság 

infrastrukturális 

környezetének 

fejlesztése, befektetés-

ösztönzés 

3. Egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező 

turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális 

erőforrásaink 

megőrzésére és további 

hasznosítására 

4. Makroszintű 

közlekedési 

kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a 

helyi hálózatok minél 

teljesebb kialakítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

V1 városrészi cél: Belváros – Városközponti funkciók és a műemléki környezethez illeszkedő turisztikai vonzerő fejlesztése 

V1.1 Igazgatási funkció erősítése 3 3 1 2 9 

V1.2 Intézmények komplex korszerűsítése 3 2 2 1 8 

V1.3 Műemlékek és környezetük 

felújítása, hungarikumok bemutatása 
1 1 3 2 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 6 6 5  

V2 Városrészi cél: Összehangolt üzleti infrastruktúra-fejlesztés, gazdasági súlypont erősítése 

V2.1 Iparterület kínálat növelése 2 3 1 3 9 

V2.2 A humánökológiai rendszerek 

védelme és hasznosítása 
1 1 2 1 5 

V2.3 Alközpontok funkcionális 

megerősítése 
3 2 2 2 9 

A kapcsolódások összesített erőssége 6 6 5 5  

V3 Városrészi cél: A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása és a fogadókapacitások bővítése, a külső és belső elérhetőség javítása 

V3.1 Komplex turisztikai fejlesztés a 

műemléki és nemzetiségi adottságok 

megőrzésével 

1 1 3 2 7 

V3.2 Közlekedési hálózatok fejlesztése 1 3 2 3 9 

A kapcsolódások összesített erőssége 2 4 5 5  

V4 Városrészi cél: A városrész külső és belső közlekedési kapcsolatainak javítása, a lakóövezeti funkciók fejlesztése 
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Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

 

1. Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának 

javítása 

2. A helyi gazdaság 

infrastrukturális 

környezetének 

fejlesztése, befektetés-

ösztönzés 

3. Egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező 

turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális 

erőforrásaink 

megőrzésére és további 

hasznosítására 

4. Makroszintű 

közlekedési 

kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a 

helyi hálózatok minél 

teljesebb kialakítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

V4.1 Városrészen belüli közlekedési 

hálózatok fejlesztése 
1 3 2 3 9 

V4.2 Gazdasági környezet infrastrukturális 

környezetének fejlesztése 
3 3 2 2 10 

V4.3 Egészséges lakókörnyezet 

megőrzése, fejlesztése 
3 3 2 2 8 

A kapcsolódások összesített erőssége 7 9 6 9  

V5 Városrészi cél: A lakóövezeti, közösségi és rekreációs funkciók összehangolt fejlesztése 

V5.1 Lakókörnyezet fejlesztése 3 3 3 2 11 

V5.2 Sportfunkciók folyamatos bővítése, 

fejlesztése 
1 2 2 2 7 

V5.3 Közlekedési feltételek javítása 1 2 2 3 8 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 7 7 7  

V6 Városrészi cél: A térségi és városi turisztikai vonzerő javítása a lakókörnyezeti fejlesztésekkel összehangoltan 

V6.1 Turisztikai kínálat bővítése 1 2 3 2 8 

V6.2 Lakókörnyezet fejlesztése 3 3 3 2 11 

V6.3 Közlekedési terhelés további 

mérséklése 
1 1 1 3 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 5 6 7 7  

V7 Városrészi cél: A lakóövezetek városi funkcióinak erősítése 

V7.1 Sportterületi fejlesztések 1 2 2 2  
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Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

 

1. Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának 

javítása 

2. A helyi gazdaság 

infrastrukturális 

környezetének 

fejlesztése, befektetés-

ösztönzés 

3. Egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező 

turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális 

erőforrásaink 

megőrzésére és további 

hasznosítására 

4. Makroszintű 

közlekedési 

kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a 

helyi hálózatok minél 

teljesebb kialakítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

V7.2 Egészséges lakókörnyezet 

megőrzése 
3 3 3 2  

V7.3 Intézmények korszerűsítése, 

fejlesztése 
2 1 1 1 5 

A kapcsolódások összesített erőssége 6 6 6 5  

V8 Városrészi cél: Összehangolt lakókörnyezeti, rekreációs és gazdasági fejlesztések 

V8.1 Infrastrukturális fejlesztések 1 1 2 3 7 

V8.2 Rekreációs és turisztikai potenciál 

fejlesztése 
1 1 3 2 7 

V8.3 Gazdasági infrastrukturális környezet 

fejlesztése 
1 3 1 2 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 3 5 6 7  

V9 Városrészi cél: Lakókörnyezet infrastrukturális fejlesztése 

V9.1 Infrastruktúra teljes kiépítése 1 3 1 3 8 

V9.2 Zsákjelleg megszüntetése 2 2 1 3 8 

A kapcsolódások összesített erőssége 3 5 2 6  

V10 Városrészi cél: Infrastruktúra fejlesztése 

V10.1 Vezetékes infrastruktúra teljes 

kiépítése 
2 3 1 2 9 

V10.2 Közlekedési kapcsolódások 

biztosítása 
1 2 1 2 6 
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Városrészi célok Városi szintű középtávú tematikus célok 

 

1. Szolgáltató 

önkormányzat, az 

önkormányzati 

feladatellátás 

hatékonyságának 

javítása 

2. A helyi gazdaság 

infrastrukturális 

környezetének 

fejlesztése, befektetés-

ösztönzés 

3. Egyedi, nagy 

vonzerővel rendelkező 

turisztikai fejlesztések a 

természeti és kulturális 

erőforrásaink 

megőrzésére és további 

hasznosítására 

4. Makroszintű 

közlekedési 

kapcsolatok 

minőségfejlesztése, a 

helyi hálózatok minél 

teljesebb kialakítása 

A 

kapcsolódások 

összesített 

erőssége 

A kapcsolódások összesített erőssége 3 5 2 4  

V11 Városrészi cél: Lakó- és üdülőkörnyezet infrastrukturális fejlesztése a természeti értékek megóvásával 

V11.1 Infrastrukturális hálózatok kiépítése 1 2 1 3 7 

V11.2 Biogazdálkodás ösztönzése 1 3 2 1 6 

V11.3 Üdülési potenciál bővítése 1 1 3 1 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 2 4 5 2  

V12 Városrészi cél: Közlekedési hálózatok fejlesztése, árvízi biztonság 

V12.1 Közlekedési hálózatok fejlesztése 1 2 1 3 7 

V12.2 Árvízi biztonságot nyújtó 

létesítmények fokozott karbantartása 
1 3 1 2 7 

V12.3 Természeti értékek megőrzése, 

bemutatása 
1 1 3 1 6 

A kapcsolódások összesített erőssége 3 6 4 6  

V13 Városrészi cél: Mezőgazdaság fejlesztése 

V13.1 Mezőgazdasági termelés 

fejlesztése 
1 3 1 1 6 

V13.2 Falusi turizmus elterjesztése 1 2 3 1 7 

A kapcsolódások összesített erőssége 2 5 4 2  
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6.2.3 A stratégia megvalósíthatósága 

A stratégia megvalósíthatósága számos külső és belső tényezőtől függ; ezek egy részét az 
önkormányzat közvetlenül biztosíthatja, más részére jelentős befolyása van, míg a tényezők 
jelentős része az önkormányzat tevékenységétől részben vagy egészben független adottságként 
jelentkezik. A legtöbb ilyen tényezővel kapcsolatban kockázatokat is azonosíthatunk, ezeket lásd 
részletesen a 7. „A stratégia megvalósításának főbb kockázatai” fejezetben. A megvalósítást 
befolyásoló legfontosabb tényezők: 

 Partnerségi viszonyok: a megvalósítás alapfeltétele, hogy a város az összes érdekelt fél 
támogatását élvezze, és mind saját polgáraival, mind pedig járási, megyei és központi 
kormányzati partnereivel kölcsönös előnyökön nyugvó, a problémák megoldására 
koncentráló, kreatív párbeszédet folytasson. A partnerség kiépítése már a tervezés során 
megkezdődik, és a végrehajtás során a különböző ágazati partnerek bevonásával teljesedik 
ki. A partnerségi kérdéseket a 8.2 „Az ITS megvalósításának szervezeti keretei” című fejezet 
fejti ki. 

 Felelős vezetés: a stratégia megvalósításához – tekintettel a döntéshozói és operatív feladatok 
számosságára – felelős és aktív városvezetésre, és jól képzett, tájékozott operatív 
munkatársakra van szükség. A megfelelő szervezet és személyi állomány a biztosítéka annak, 
hogy a szükséges döntések megfelelő időben és megfelelő tartalommal megszülessenek, és 
a döntések alapján az operatív végrehajtó szervezet világos hatáskörökkel dolgozzon a 
megvalósításon. A vezetés és irányítás feladatait részletesen a 8.2 „Az ITS megvalósításának 
szervezeti keretei” tárgyalja. 

 Nyomonkövetés, rugalmas tervezés: a változó társadalmi-gazdasági körülményekhez történő 
alkalmazkodás követelménye szükségessé teszi, hogy a stratégia elfogadása után is 
lehetséges rugalmasan tudjon alkalmazkodni a lehetőségekhez, külső adottságokhoz. Ehhez 
monitoring és kontrolling rendszer működtetése szükséges, amely lehetővé teszi a 
megvalósulás nyomon követését, az akadályozó tényezők azonosítását és megfelelő 
intézkedések meghozatalát. A monitoring és kontrolling témakörét a 8.5 „Monitoring rendszer 
kialakítása” című fejezet tartalmazza. 

 Pénzügyi tervezés, pénzügyi források: a megvalósítás alapvető feltétele a pénzügy iforrások 
megfelelő időben történő rendelkezésre állása. Míg az előkészítés feladatai során ezek 
elsősorban önkormányzati források, addig a megvalósítás – tekintettel a szűkös belső anyagi 
lehetőségekre – elsősorban külső forrásokra támaszkodhat. A források biztosításának 
körülményeit, ütemezését és azok nagyságrendjét a 4.5 „A fejlesztések ütemezés”, valamint 
a 4.6 „A fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve” című fejezet tartalmazza. 

6.2.4 A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 

egymásra gyakorolt hatása 

Jelen fejezetben a stratégiában meghatározott, az önkormányzat döntése értelmében a 2020-
ig terjedő időszakban prioritást élvező fejlesztések között azonosítható logikai összefüggéseit 
mutatjuk be. Az alábbi összesítő táblában azt vizsgáljuk, hogy az egyes beavatkozások milyen 
mértékben kapcsolódnak más beavatkozásokhoz, mennyiben segítik, vagy éppen rontják azok 
eredményességét. Az alábbi táblázatban a beavatkozások közötti összefüggések erősségét egy -
2 – 0 - +2 skálán azonosítottuk, ahol a „0” a kapcsolódás hiányát, a -2 az erős negatív hatást, míg 
a „+2” érték az erős pozitív kapcsolódást jelöli. 

Az alábbi, a beavatkozások logikai összefüggéseit összesítő ábra alapján a következő főbb 
megállapításokat tehetjük: 
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 A turisztikai fejlesztésekhez leginkább a Szigeterőd projekt járul hozzá legerőteljesebben. 
Semmiképp sem elhanyagolható a TDM fejlesztése projekt sem, mivel az kihatással van az 
egész település turisztikai „hasznosítására”. 

 A közlekedési kapcsolatok fejlesztéséhez és a helyi hálózatok kiépítéséhez illetve minél 
teljesebbé tételéhez több az település több területét érintő projekt is hozzájárul, különböző 
mértékben. 

 A város gazdasági fejlesztésének legjelentősebb elemei a Vágóhíd létesítése illetve a Déli 
iparterület közművesítése projektek. 

 Az önkormányzati feladatellátás hatékonyságának emelését pedig több hálózatos projekt is 
támogatja. 
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54. táblázat: A beavatkozások logikai összefüggései 

 

Kulcsprojekt Hálózatos projektek Akcióterületi projektek Egyéb projektek 

  1 sz. akció terület  

D
él

i i
pa

rt
er

ül
et

 k
öz

m
űv

es
íté

se
 

V
ág

óh
íd

 lé
te

sí
té

se
, a

 G
yu

la
hú

s 
lé

te
sí

tm
én

ye
in

ek
 k

ite
le

pí
té

se
 a

 

K
ét

eg
yh

áz
i ú

tr
a 

S
zi

ge
te

rő
d 

– 
ko

m
pl

ex
 g

yó
gy

he
ly

fe
jle

sz
té

si
 p

ro
gr

am
 

T
el

ep
ül

és
i ú

th
ál

óz
at

i e
le

m
ek

 fe
jle

sz
té

se
: m

eg
lé

vő
 g

yű
jtő

ut
ak

 

fe
lú

jít
ás

a,
 ú

j g
yű

jtő
ut

ak
 lé

te
sí

té
se

 G
yu

la
 b

el
te

rü
le

té
n

 

K
er

ék
pá

ru
ta

k 
fe

lú
jít

ás
a,

 ú
j k

er
ék

pá
ru

ta
k 

ép
íté

se
 

G
yu

la
i g

eo
te

rm
ik

us
 h

őe
llá

tó
 k

as
zk

ád
re

nd
sz

er
 k

ié
pí

té
se

 

T
el

ep
ül

és
i ú

th
ál

óz
at

i e
le

m
ek

 fe
jle

sz
té

se
: k

ör
fo

rg
al

m
ú 

cs
om

óp
on

to
k 

ki
al

ak
ítá

sa
 G

yu
la

 b
el

te
rü

le
té

n 

É
sz

ak
i e

lk
er

ül
ő 

út
 m

eg
ép

íté
se

 

az
 Ó

-K
ör

ös
 r

eh
ab

ili
tá

ci
ój

a,
 tu

ris
zt

ik
ai

 h
as

zn
os

ítá
sa

 

G
as

zt
ro

nó
m

ia
i É

lm
én

yk
öz

po
nt

 lé
tr

eh
oz

ás
a 

a 
R

oy
al

 F
ilm

sz
ín

há
z 

ép
ül

et
éb

en
 a

 m
ag

án
tő

ke
 b

ev
on

ás
áv

al
 

Ó
vo

dá
k 

ud
va

ra
in

ak
 fe

lú
jít

ás
a 

Ö
nk

or
m

án
yz

at
i i

nt
éz

m
én

ye
k 

en
er

gi
ah

at
ék

on
ys

ág
i f

ej
le

sz
té

se
 

T
D

M
 s

ze
rv

ez
et

 fe
jle

sz
té

se
 

D
én

es
m

aj
or

-A
nt

 k
öz

út
i k

ap
cs

ol
at

 m
eg

te
re

m
té

sé
ne

k 

S
zi

ge
te

rő
d 

– 
ko

m
pl

ex
 g

yó
gy

he
ly

fe
jle

sz
té

si
 p

ro
gr

am
 

S
ze

nt
 M

ik
ló

s-
pa

rk
 k

om
pl

ex
 fe

jle
sz

té
se

, r
eh

ab
ili

tá
ci

ój
a 

V
ár

kö
rn

yé
ki

 já
ts

zó
té

r 
ki

al
ak

ítá
sa

 

új
 V

ár
ki

ál
lít

ás
 

G
yu

la
i V

ár
fü

rd
ő 

gy
óg

yá
sz

at
i s

zo
lg

ál
ta

tá
sa

in
ak

 fe
jle

sz
té

se
, 

us
zo

da
fe

jle
sz

té
s 

V
ol

t 1
-e

s 
is

ko
la

 in
ga

tla
ná

n 
eg

és
zs

ég
tu

ris
zt

ik
ai

 c
él

ú 
be

ru
há

zá
s 

m
eg

va
ló

sí
tá

sa
 m

ag
án

tő
ke

 b
ev

on
ás

áv
al

 

Z
öl

ds
ég

te
rm

es
zt

és
 é

s 
fe

ld
ol

go
zá

s,
 a

 k
ö

zé
tk

ez
te

té
s 

in
fr

as
tr

uk
tú

rá
já

na
k 

ki
ép

íts
e 

A
 G

yu
la

i P
ol

gá
rm

es
te

ri 
H

iv
at

al
 e

ne
rg

ia
-h

at
ék

on
ys

ág
 k

öz
po

nt
ú 

re
ha

bi
lit

ác
ió

ja
 

G
ye

rm
ek

or
vo

si
 r

en
de

lő
kö

zp
on

t f
el

új
ítá

sa
 

0,
5 

M
W

 te
lje

sí
tm

én
yű

 fo
to

vo
lta

ik
us

 v
ill

an
ye

rő
m

ű 
lé

te
sí

té
se

 

0,
5 

M
W

 te
lje

sí
tm

én
yű

 b
io

gá
z-

m
ot

or
os

 v
ill

an
ye

rő
m

ű 
lé

te
sí

té
se

 

id
. C

hr
is

tiá
n 

Lá
sz

ló
 V

ár
os

i S
po

rt
te

le
p 

fe
jle

sz
té

se
 

A
 v

ár
os

i k
ön

yv
tá

r 
ak

ad
ál

ym
en

te
sí

té
se

 

V
ad

as
pa

rk
 lé

tr
eh

oz
ás

a 

M
ár

iá
s 

há
z 

he
ly

re
ál

lít
ás

a 
né

m
et

 n
em

ze
tis

ég
i T

áj
há

z,
 k

ul
tu

rá
lis

 

kö
zp

on
t é

s 
kö

zö
ss

ég
i h

áz
 k

ia
la

kí
tá

sa
 

K
ál

vá
ria

 k
ör

ny
ez

et
én

ek
 fe

lú
jít

ás
a 

K
u

lc
sp

ro

-j
ek

te
k 

 

Déli iparterület közművesítése  1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vágóhíd létesítése, a Gyulahús létesítményeinek kitelepítése a Kétegyházi útra 1  0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szigeterőd – komplex gyógyhelyfejlesztési program 0 0  1 1 1 1 1 2 2 1 1  2   2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1  
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Települési úthálózati elemek fejlesztése: meglévő gyűjtőutak felújítása, új gyűjtőutak létesítése 
Gyula belterületén 

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

Kerékpárutak felújítása, új kerékpárutak építése 0 0 1 1  0 1 1 1 0 0 0 1 0 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Gyulai geotermikus hőellátó kaszkádrendszer kiépítése 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

Települési úthálózati elemek fejlesztése: körforgalmú csomópontok kialakítása Gyula belterületén 2 2 2 2 2 0  2 1 1 0 0 2 0 2  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Északi elkerülő út megépítése 1 1 1 2 2 2 2  1 1 0 0 1 0 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

az Ó-Körös rehabilitációja, turisztikai hasznosítása 0 0 2 1 1 0 1 1  1 0 0 2 1 2  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Gasztronómiai Élményközpont létrehozása a Royal Filmszínház épületében a magántőke 
bevonásával 

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

Óvodák udvarainak felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Önkormányzati intézmények energiahatékonysági fejlesztése 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

TDM szervezet fejlesztése 0 0 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 2 2 2  2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Dénesmajor-Ant közúti kapcsolat megteremtésének 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Szigeterőd – komplex gyógyhelyfejlesztési program 0 0  1 1 1 1 1 2 2 1 1  2   2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1  

Szent Miklós-park komplex fejlesztése, rehabilitációja 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2  2  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Várkörnyéki játszótér kialakítása 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

új Várkiállítás 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2  1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gyulai Várfürdő gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése, uszodafejlesztés 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2  1 1  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Volt 1-es iskola ingatlanán egészségturisztikai célú beruházás megvalósítása magántőke 
bevonásával 

0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2  1 1 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zöldségtermesztés és feldolgozás, a közétkeztetés infrastruktúrájának kiépítse 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Gyulai Polgármesteri Hivatal energia-hatékonyság központú rehabilitációja 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 0 0 0 0  0 2 2 0 0 0 0 0 

Gyermekorvosi rendelőközpont felújítása 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 0 0 0 0 2  0 0 0 0 0 0 0 

0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus villanyerőmű létesítése 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 0 0 0 0 2 0  2 0 0 0 0 0 

0,5 MW teljesítményű biogáz-motoros villanyerőmű létesítése 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0  0 0 0 0 0 2 0 2  0 0 0 0 0 

id. Christián László Városi Sporttelep fejlesztése 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

A városi könyvtár akadálymentesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Vadaspark létrehozása 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  0  

Máriás ház helyreállítása német nemzetiségi Tájház, kulturális központ és közösségi ház kialakítása 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Kálvária környezetének felújítása 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

összesen: 5 6 26 22 20 14 21 19 17 18 2 12 26 12 26 0 13 13 18 13 0 7 0 7 7 0 0 11 8 6 
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7 A stratégia megvalósíthatóságának főbb 

kockázatai 

A 2013-ban lezárult fejlesztési időszaktól eltérően 2014-2020 között számos olyan új elem jelent 
meg, melyek a városok fejlesztési programjainak megvalósítását egyértelműen befolyásolják. Az 
indikátorok határozottabb számon kérhetősége, a forrásfelhasználás tematikus koncentrációja 
egyértelműen a kockázatelemzés és kockázatkezelés jelentőségét növelik. A következő fejezetben 
fel kívánjuk mérni az alábbi tényezőkből fakadó, az eddig beazonosított, illetve a jövőben 
projektgenerálás keretében beazonosítani tervezett fejlesztési projektek megvalósítását, továbbá 
a jelen városfejlesztési stratégia és az ebben rögzített indikátorok teljesülését veszélyeztető 
kockázatokat.  

A kockázatok elemzését a fontosabb kockázati csoportok beazonosításával kezdjük, majd téma 
specifikus módon – immár a kockázat kezelési stratégia keretében – javaslatokat fogalmazunk meg 
az egyes kockázati elemek kezelésére. 

A különböző kockázati tényezőket tematikus csoportokba rendezve Gyula integrált 
településfejlesztési stratégiájának megvalósítása kapcsán az alábbi kockázati faktorokat 
azonosíthatjuk be: 

 Pénzügyi-gazdasági kockázati tényezők: az elégtelen finanszírozásból, a 
bizonytalan makrogazdasági tényezőkből adódó kockázati elemek, az egyes 
támogatási konstrukciók specifikus jellemzői, továbbá a saját forrás 
előteremtésének kockázata említhető meg. Kockázati tényezőként jelenik meg az 
utófinanszírozás következményeként a cash-flow biztosításának kérdése is. 

 Jogi-jogszabályi és intézményi keretekből adódó kockázati tényezők: kapcsolódó 
jogszabályi környezet, de ugyanígy egyértelműen kiemelendő itt a közbeszerzési 
törvény, mint kockázati tényező, valamint a szűk intézményi kapacitásból adódó 
problémák (megfelelően képzett humán erőforrás rendelkezésre állása stb.) 

 Műszaki kockázatok: itt említhetők meg az egyes projektek megvalósítása során 
felmerülő specifikus kockázati elemek, mint például az építési szabványok, vagy a 
magyartól eltérő nemzetközi technológiai szabványok kérdése, de relevánsnak 
tekinthető a kivitelezés ütemezése és az esetleges időbeli csúszásokból 
eredeztethető kockázati elemek. 

 Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.): a stratégia 
megvalósítása kapcsán további kockázati tényező a társadalmi hasznosság 
megfelelő kommunikációjának elmaradása, az esetleges érintett érdekcsoportok 
ellenállása a tervezett beruházás kapcsán. 

A kockázatok felmérését követően egy rövid kockázatkezelési stratégia elkészítése javasolt, mely 
a jellemző kockázati tényezőkhöz egy valószínűségi mutatót (magas; közepes; alacsony), valamint 
egy hatás mutatót (jelentős; közepes; alacsony) rendel. Az egyes felsorolt kockázati tényezőkhöz 
röviden felvázolásra kerül a kezelés módja, nevesítésre kerülnek a szükséges beavatkozások is. 
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55. táblázat: A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 

Kockázat megnevezése 

Valószínűség 

(magas; 

közepes; 

alacsony) 

Hatás 

mértéke 

(jelentős; 

közepes; 

alacsony) 

Kockázatkezelés módja 

1 

A jogszabályi környezet 

kedvezőtlen irányba 

változása 
magas jelentős 

Az jogszabályi változások folyamatos 

figyelemmel kísérése 

Rugalmas, gyors reagálás a megváltozó 

jogszabályi körülményekhez 

2 

Közbeszerzési eljárásokból 

adódó kockázatok (időbeli 

elhúzódások) 
közepes közepes 

Az eljárásrend szigorú betartása minden 

érintett részéről 

A közbeszerzési dokumentumok 

megfelelő szakmai előkészítettségének 

biztosítása 

3 
Hatósági dokumentumok 

hiánya, késése 
közepes közepes 

A hatsági dokumentumok ügyintézési 

időkereteinek figyelembe vétele 

Esetleges késésre, csúszásra előre 

felkészülés már az előkészítés során 

4 
Saját forrás előteremtésének 

kockázata 
közepes jelentős Alternatív forráslehetőségek felkutatása 

5 

Hazai illetve Európai Uniós 

fejlesztési források 

elmaradása 

alacsony / 

közepes 
jelentős 

A forrás lehívás késedelmére való 

felkészülés 

6 

A tervezett projektek 

megvalósítási költsége jóval 

meghaladja a tervezett 

mértéket 

közepes közepes 

Részletes projekttervek, átgondolt 

műszaki tervek, költségvetések készítése 

Tartalékkeret meghatározása 

7 

A megvalósításhoz 

szükséges szakemberek 

hiánya 

alacsony közepes 
Az Önkormányzat feladata, hogy 

megfelelő szakmai hátteret biztosítson 

8 
Előre nem látható műszaki 

problémák 
magas jelentős 

Részletes tanulmánytervek készítése, 

alapos helyzetfelmérés 

9 
Nem megfelelő műszaki 

tervek vagy kivitelezés 
alacsony közepes 

A tervezők és kivitelezők kiválasztása 

során kiemelt figyelem fordítása a szakmai 

alkalmasság, megfelelő referenciák 

meglétére. 

10 Többletmunka felmerülése közepes közepes 
Esetleges többletmunkára felkészülés már 

az előkészítés során 

11 
Az indikátorok teljesítése 

nem lehetséges 
alacsony jelentős 

Teljesíthető és mérhető indikátorok 

meghatározása 

12 

A fejlesztési programokhoz 

szükséges befektetők, 

partnerek hiánya 

közepes közepes 

Megfelelő marketing és promóciós 

tevékenységek, a befektetési lehetőségek 

kapcsán 

13 

Társadalmi szempontok 

kockázatai: lakossági 

ellenállás, negatív 

közvélemény 

közepes közepes 

Magas szintű partnerség biztosítása 

Folyamatos kommunikáció a lakossággal, 

helyi fórumok szervezése 
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Az ábrán szereplő számok az 55. táblázatban szereplő kockázati tényezők sorszámait 
tartalmazzák megmutatva, hogy kockázati csoportba hány kockázati tényező tartozik bele. 

Az ábra alapján kijelenthetjük, hogy jellemzően magas és kritikus kockázatú tényezők hatnak a 
stratégia megvalósulására. Gyula Város Önkormányzatának különösen fontos felkészülnie a 
jogszabályi környezet kedvezőtlen irányba történő változására, a közbeszerzési eljárásokból 
adódó esetleges kockázatokra, továbbá a finanszírozás alternatív lehetőségeire.  

A projektek megvalósítása során az előre nem látható műszaki problémák, továbbá a nem kielégítő 
partnerségi folyamatokból adódó helyi konfliktusok jelentkezhetnek még kritikus kockázati 
elemként. 

  

5; 6 

1;  9 8; 10; 11, 15 

2; 3; 4; 7;12; 13;  
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8 A megvalósítás eszközei és nyomon 

követése 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem 

beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek 

A fejlesztési célok elérését alapjaiban befolyásolja a helyi önkormányzat fejlesztői tudatossága és 
a fejlesztéseket támogató szabályozási gyakorlata. A megfelelő és támogató hozzáállás hiánya 
ellehetetleníti, meghiúsíthatja a jelentősebb fejlesztéseket nem csak az állami/Uniós források 
lehívása, hanem a magántőke befektetései kapcsán is. 

Jelen fejezetben olyan önkormányzat által végzett nem beruházási típusú tevékenységek kerülnek 
összefoglalásra, amelyek támogatják az Integrált Településfejlesztési Stratégiában, valamint más 
fejlesztési, stratégiai dokumentumokban megjelölt célok teljesülését, amelyekkel az önkormányzat 
élhet a fejlesztések blokkolásának elkerülése, a hatékony megvalósítás érdekében. 

A szabályozási környezet kiszámíthatóvá és megismerhetővé tétele 

A stratégia sikeres megvalósításához szükség van az önkormányzat megfelelő jogalkotói és 
jogalkalmazói magatartására, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet 
biztosítására és fenntartására.  

Az önkormányzatnak a szabályozásban is egyértelművé kell tenni azokat a célokat és prioritásokat, 
melyek a település hosszú távú érdekeit szolgálják.  

A szabályozásnak koncentrálnia kell a helyi gazdasági és társadalmi környezet megfelelő irányú 
fejlődésének elősegítésére, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges támogató 
jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat. A tervezett fejlesztési 
elképzeléseknek megfelelően kell a településrendezési eszközöket, a területek művelési ágait 
alakítani, szükség esetén azokat módosítani.  

Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági tevékenységekhez 
kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható és átlátható 
magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések kockázatát.  

Néhány speciális szabályozási típusú eszköz, amelyekkel a konkrét fejlesztések során élhet a 
település: 

Az 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30/A. § első 
bekezdése értelmében „a települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok 
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a 
telken beruházni szándékozóval”. Ezzel a lehetőséggel a város eddig is élt és az elkövetkező 
időszakban is élni kíván. 

 

 

  

Településfejlesztési 
és –rendezési 
szerződések 
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8.2 Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

8.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere 

7. ábra a Gyulai Önkormányzat szervezeti felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szabályozásának 
megfelelve Gyula városban a településfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos döntési 
jogkörrel az önkormányzat képviselő testülete rendelkezik. Az önkormányzat feladata a város 
térbeli és gazdasági fejlődését is nagymértékben befolyásoló településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv módosításának kezdeményezése, jóváhagyása. Az önkormányzat 
képviselő-testülete az általa megalkotott rendeletek és határozatok révén dönt a fenti célok 
megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, elosztásáról, az egyes 
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról. A képviselő-testület döntéseinek előkészítésében 
fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző bizottságai. 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti felépítését és 
szervezeti kapcsolatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
valamint Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

http://www.gyomaendrod.hu/onkormanyzati_rendeletek/A1300012.001.html
http://www.gyomaendrod.hu/onkormanyzati_rendeletek/A1300012.001.html
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Az ITS-ben lévő fejlesztések operatív lebonyolításában az Önkormányzat vonatkozásában a 
Jegyző, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint az egyes önkormányzati intézmények vezetői 
és alkalmazottai vesznek részt.  A rendelkezésre álló önkormányzati humán kapacitás minősége, 
összetétele alkalmas az ITS-ben lévő fejlesztések sikeres megvalósításának lebonyolítására. 

Ahogyan az előzőekben már ismertettük, önkormányzati pályázatok esetében a döntést 
közvetlenül hozza meg a képviselő-testület. Intézmények esetében lehet közvetlen képviselő-
testületi döntés, de ezt a jogkört az intézményi költségvetés jóváhagyásán keresztül is 
gyakorolhatja a testület. Önkormányzati vagy részben önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok esetében a képviselő-testület vagy az üzleti terv közvetlen jóváhagyásával vagy 
jóváhagyási javaslattal a társaság közgyűlésén gyakorolja a döntési jogkört a testület. Ugyanakkor 
ezen esetekben összeghatár függvényében lehet vezetői döntés is. 

Az operatív lebonyolítást gazdasági társaságoknál a társaságok alkalmazottai végzik, esetleg 
külső szereplőt bíznak meg ezzel a feladattal. Intézmények esetében általában az intézmények 
alkalmazottai felelnek az operatív munkáért, de a Polgármesteri Hivatal dolgozói is segíthetik ezt 
a tevékenységet. 

Önkormányzati pályázatok esetében az operatív munkát a Mérnöki Osztály végzi. Ebben 
segítséget kapnak a főépítésztől, a főkertésztől és a Pénzügyi Osztály munkatársaitól. A Mérnöki 
Osztályon műszaki vezetői és ellenőri jogosultsággal is rendelkező mérnökök (építész, villamos, 
gépész), technikusok (útépítő, …), közgazdászok és szervezési szakemberek dolgoznak. Az 
Osztály keretein belül külön pályázatkészítésért, és -figyelésért, koncepciók készítéséért felelős 
munkatársak dolgoznak. 

Egy-egy projekt tervezése, megvalósítása során az alábbi, már „bejáratot” rendszer szerint végzik 
annak menedzselését. 

 

8.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere 

A 2014-2020-as időszak során – amennyiben a későbbiekben ezzel ellentétes előírások nem 
születnek – Gyula alapvetően a 8.2.1 fejezetben leírtak szerint kívánja ellátni a stratégia 
megvalósításához kapcsolódó feladatokat. 

A megoldandó feladatok: 

 Az ITS szükség szerinti felülvizsgálata 

 Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata 

 Gazdaságfejlesztési elemek integrációja 

 A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek 
koordinációja, lakosság bevonása 

 Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy 
partnerrel) 

 Fenntartás koordinációja 

 A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések koordinációja 

 További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása 

 A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések 
előkészítése és megkötése) 
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 A terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, 
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), 

 A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák 
pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák 
átvétele) 

 Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények) 
esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, 
megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele) 

 A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési 
formák megvalósulásának elősegítése) 

 Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások 
megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele) 

 Adminisztratív, információs feladatok ellátása  

 A fejlesztések nyomon követése, a vállalt indikátorok teljesítésének figyelemmel kísérése és 
biztosítása 

 Az ütemezés megtervezése és az ennek megfelelő megvalósítás feltételeinek biztosítása 

 A stratégia megvalósításához kialakítandó szervezeti keretek meghatározása során 
figyelemmel kell lenni a szükséges humánerőforrás kapacitás biztosítására. A megfelelő 
szakértelem mellett számolni kell az időszakonként jelentősen eltérő leterheltség 
lehetőségével. 

8.3 A településközi koordináció mechanizmusai, 

együttműködési javaslatok 

Gyula és Elek városok a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása céljából létrehozta a Gyula-Elek 
Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás-t, mely része a Dél-alföldi régió ivóvízminőség- 
javító programjának. 

A Társulásban résztvevő települések: Gyula, Elek. 

 

A fő társulási cél a döntő részben az Európai Uniótól és a hazai központi költségvetésből 
elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló vízgazdálkodási projektek - az Ötv1 -
ben, a Vgtv2 -ben, egyéb jogszabályokban előírt, a helyi önkormányzatokat terhelő egészséges 
ivóvíz-ellátási közfeladat hatékony, de ugyanakkor a lakossági díjterhek jelentős növelése nélküli 
ellátását célozzák meg. 

A társulásban Gyula mellett még 65 település tag. 

 

Az 1997-ben létrehozott társulás elsődleges stratégiai célja, hogy helyi adottságokra alapozva 
kitörési pontot kínáljon úgy a az érintett települések térségére mint az egész megye számára. A 
fejlesztések nemzetközi vonatkozású stratégiai célja, hogy a Közép-Békési térség a Békés–Arad 
fejlesztési tengely létrehozásával integrálódjon az EU-szintű regionális munkamegosztásba és a 
határon átnyúló kapcsolatok által dinamizálódó gazdaság segítségével tartós növekedési pályára 
álljon. 

A Társulásban résztvevő települések: Gyula, Békés, Békéscsaba. 

Gyula – Elek 
Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati 
Társulás 

A „Közép-Békési 
Térség” 
Ivóvízminőség-Javító 
Önkormányzati 
Társulás 

Közép-békési 
Területfejlesztési 
Önkormányzati 
Társulás 
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A Tagok a Társulási Megállapodás alapján, saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó 
települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló 
létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek megvalósulásában 
kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a Tagok hulladékátrakó állomások, 
hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, 
valamint elhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját (az emberi beavatkozás 
miatt elpusztult természeti környezet, különösen növényzet tudatos helyreállítása talajjavítással, 
ültetéssel) vállalták. 

A társulásban Gyula mellett, még 95 település tag. 

8.4 A partnerség biztosítása az ITS készítése és 

megvalósítása során 

Gyula város Önkormányzata 2015 januárjában elkészítette a város fenntartható városfejlesztési 
programjának – (településfejlesztési koncepciójának és) integrált településfejlesztési 
stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, 
összhangban a képviselőtestület által elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzattal. 

A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került 
kidolgozásra: 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

 Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 – 
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.) 

 Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 
2009. január 28.) 

A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a 
tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek 
megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő (településfejlesztési koncepció és) 
integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a 
tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, megvalósítási 
és fenntartási szakaszaira is kiterjed. Különösen fontos ez azokban az esetekben, amikor a 
Stratégiában meghatározott fejlesztéseket nem önkormányzati szereplő valósítja meg. Ezekben 
az esetekben az Önkormányzat lehetősége ill. felelőssége a következőkre terjed ki: 

 településmarketing, 

 gazdasági szereplők tájékoztatása a tervezett fejlesztésekről és az ezekhez kapcsolódó 
pályázatokról (weboldal, fórumok, direkt tájékoztatás), 

 segítség a pályázatok elkészítésében, 

 a településrendezési eszközök folyamatos aktualizálása. 

 

A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok 
kerülnek bevonásra: 

Délkelet-Alföld 
Regionális 
Hulladékgazdálkodá
si Rendszer 
Létrehozását Célzó 
Önkormányzati 
Társulás (DAREH)  

Partneri csoportok 
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 A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör  

 államigazgatási szervek 

 önkormányzatok 

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek 

 Lakossági szint 

 

A partnerségi folyamat során a helyi önkormányzat és intézmények szakemberei, valamint a helyi 
meghatározó véleményformálók is érintettként jelentek meg. A tervezési folyamatot az irányító 
csoport koordinálta. 

Az irányító csoport (ICS) a település főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési 
irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze. Ebbe a körbe tartozik a település 
polgármestere, alpolgármester(ek), városi bizottságok vezetői, közgyűlési képviselők, illetve más 
a stratégiaalkotásban jelentős szereppel bíró városi tisztségviselők. A városi tisztségviselők mellett 
fontos szerepe van a stratégiai irányok kijelölésében a kijelölt felelős tervezőnek, aki felelős az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció kidolgozásáért, illetve 
feladata a dokumentumok kidolgozásába bevont további szakértők irányítása is. 

Az önkormányzati munkacsoport keretében (ÖMCS) önkormányzat irodái és csoportjai, valamint 
az önkormányzati tulajdonban lévő cégek, intézmények vezetői aktív szerepet kapnak a vizsgálati 
munkarész és a tervezési folyamat későbbi munkafázisai, valamint a városi koordinátor személyén 
keresztül a belső projektmenedzsment (így partnerségi, koordinációs és egyéb adminisztrációs) 
feladatok vonatkozásában is. 

Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint esetlegesen szakértői interjúk keretében 
segítik a tervezői-szakértői csapat (Konzorcium) munkáját.  

A stratégia készítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok megfogalmazása, 
majd a készülő dokumentumok észrevételezése, véleményezése, tervezők felé történő 
visszacsatolása. 

A helyi egyeztető munkacsoport (HMCS) tagjai Gyula közéletének fontosabb szereplőiből, 
véleményformálóiból kerülnek kiválasztásra. Összehívása során elsősorban a helyi civil és 
szakmai szervezetek, fontosabb közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a város 
irányításáért felelős intézmények vezetőire számítunk, akik helyismeretükkel, sajátos 
nézőpontjukkal segíthetik a tervezői munkát. A Munkacsoport fontos résztvevője továbbá a helyi 
nyilvánosságot és magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személy vagy szervezet, 
lakosság érdekeit képviselő személy és megjelenik a politika, mint érdekcsatornázó input-output 
szektor. Létszáma az operatív működés megtartása érdekében 8- 10 fő. A HMCS a tervezés 
fontosabb fázisainál ülésezik maximum 2-3 alkalommal, főleg a jövőképalkotás és a célok 
kialakítása, valamint a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak észrevételezése, tervezők részére 
történő visszacsatolás során. Elnökét a tagjai közül maga választja. 

  

Szervezeti keretek 
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Megvalósult egyeztetések: 

 A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör: 2015 
májusában megküldésre került az érintetteknek az ITS egyeztetési dokumentációja. A 
beérkezett véleményeket táblázatos formában rögzítettük az arra adott tervezői válaszokkal 
együtt. A beérkezett vélemények elfogadásáról/el nem fogadásáról a képviselő-testület 
döntött. Az elfogadott észrevételeket a releváns dokumentumokba átvezettük.  

 Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: több alkalommal (2015.01.19, 01 
28; 02 10; 03 28.) Az ülésező munkacsoportok a megalapozó vizsgálathoz, a város stratégiai 
célrendszeréhez, valamint az ITS-hez fogalmaztak meg észrevételeket. Az ülésekről 
emlékeztető készült, a résztvevők köre a jegyzőkönyvek alapján beazonosítható. Az érkezett 
észrevételek beépítésre kerültek a releváns dokumentumokba. 

 Lakossági szint: lakossági tájékoztatás jelent meg Gyula Város és a Gyulai Hírlap honlapján, 
illetve az elkészült ITS-t 2015. június 17-én lakossági fórumon ismertettük. 

 Vélemények kezelése  

A megvalósult egyeztetések dokumentációja (jelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk), valamint 
a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett észrevételek kezelésének 
dokumentációja elérhető az önkormányzatnál. 

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre rögzített 
módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása, majd szakmai 
feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő dokumentumokba, míg az 
el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása. 

Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a 
dokumentumok a város honlapján – www.gyula.hu – elérhetőek. 

 

8.5 Monitoring rendszer kialakítása 

8.5.1 Az ITS intézkedéseihez kapcsolódó output és 

eredményindikátorok meghatározása 

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában 
helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az 
azok elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege 
miatt (pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014-2020-as időszak pályázati feltételei), 
részint a külső és a belső környezet (pl. gazdasági, szabályozási környezet) folytonos változásai 
miatt a célok teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető 
automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező befolyásolja, amit jelenleg nem 
vagy csak hiányosan ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását 
menedzselő szervezet számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan 
visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-alkotási folyamat minden pontján 
újból és újból beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a 
monitoring rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos adatgyűjtés, 
információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a kitűzött célok irányába haladnak-e a 
folyamatok, várható-e a tervezett hatások elérése.  

  

Megvalósult 
egyeztetések 

Vélemények 
kezelése 
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Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól eltérően haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan 
nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel 
lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a folyamatokba. Az eltérés 
jellegétől és mértékétől függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a 
tevékenységek menetét, a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a 
feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek keretein belül nem végezhető 
el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai célok korrekciójára is sor kerülhet. 

E logikából következik, hogy a monitoring rendszer elsődlegesen a stratégiáért felelős 
menedzsment eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt 
folyamatosan működtetik. 

A stratégia megvalósulásának nyomon követése, ezen belül a célok elérésének megbízható 
ellenőrzése csak akkor lehetséges, ha biztosított a célok mérhetősége.  

A 2007-2013 támogatási időszak egyik fontos tapasztalata, hogy a célok megvalósításának 
méréséhez szükséges adatok nem, vagy korlátozottan állnak a települések rendelkezésére, így a 
stratégia menedzselésének egyik fontos eszköze nem áll a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014-2020 közötti támogatási időszakban az eredményközpontúság elve miatt az 
indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért a stratégiában megfogalmazott 
valamennyi célhoz objektíven ellenőrizhető mutatókat, indikátorokat rendelünk. A monitoring 
rendszer hatékony működésének alapja a szakmailag megalapozott indikátorkészlet kialakítása. 
Az indikátorok meghatározása az alábbi alapelvek mentén történt: 

 legyen specifikus, azaz konkrétan az adott célhoz kapcsolódjon 

 legyen objektíven mérhető, egyértelmű 

 legyen hozzáférhető (beszerzése / előállítása reális költségigényű) 

 adjon releváns információt az előrehaladásról a stratégiai menedzsment számára 

 egy célhoz több indikátor is kapcsolódhat, de a különböző célok indikátorai különbözőek 

 az indikátoroknak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell vonatkoznia és 
alkalmasnak kell lennie az időbeli nyomon követésre 

Az indikátorok definícióját az alábbi táblázat összegzi, amelyben egyben azok forrását (mérési 
módját és gyakoriságát) is meghatározásra kerül. Az indikátorok beszerzése (mérése, előállítása) 
az operatív menedzsment feladata. 

Az eredményorientáltság erősítése a 2014—2020 közötti EU-s támogatási időszak kohéziós 
politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése az előző időszakénál 
hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. 

Az alkalmazott indikátorok fajtái: 

 Eredményindikátorok: Ezen indikátorokat a tematikus célok eredményeinek 
meghatározásához alkalmaztuk, meghatározásuk során az operatív programok 
eredményindikátorait vettük alapul.  

 Kimeneti (output) indikátorok: Az egyes operatív programokban prioritástengelyenként 
kerültek meghatározásra az output jellegű mutatók. A tervezés során – amennyiben ezek 
illeszkedtek a megvalósításra tervezett beavatkozások (projektek) jellegéhez, a lehető 
legszélesebb körben beépítettük a monitoring mutatók közé. 
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56. táblázat: Tematikus célok eredményindikátorai 

Tematikus cél 
Eredmény 

indikátor 
Mértékegység Bázisérték Célérték Indikátor forrása  

Mérés 

gyakorisága 

T1: Szolgáltató önkormányzat, az 
önkormányzati feladatellátás 
hatékonyságának javítása 

Elégedettség az 

Önkormányzat 

tevékenységével 

pontérték (0-10) 

pontszám (0-

10) 
na 9 Közvélemény-kutatás évente 

T2: A helyi gazdaság 
infrastrukturális környezetének 
fejlesztése, befektetés-ösztönzés 

létesített új munkahelyek 

száma 
% 2014-es év +5%/év 

Gazdálkodó szervezetek 

adatszolgáltatása alapján 
évente 

T3: Egyedi, nagy vonzerővel 
rendelkező turisztikai fejlesztések a 
természeti és kulturális 
erőforrásaink megőrzésére és 
további hasznosítására 

eltöltött vendégéjszakák 

száma Gyulán 
% 

430.812 

(2014-es 

adat) 

+5%/év 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

T4: Makroszintű közlekedési 
kapcsolatok minőségfejlesztése, a 
helyi hálózatok minél teljesebb 
kialakítása 

fejlesztéssel érintett 

közlekedési hálózat hossza 
km na  

Projekt előrehaladási 

jelentések alapján 

(Önkormányzat+NIF) 

évente 
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57. táblázat: Területi (városrészi célok) eredményindikátorai 

Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor Mértékegység Indikátor forrása  Mérés gyakorisága 

V1: Belváros – Városközponti 
funkciók és a műemléki környezethez 
illeszkedő turisztikai vonzerő 
fejlesztése 

aktivált Visitgyula kártyák száma db 
Turisztikai Nonprofit 

Kft 
évente 

V2: Nyugati városrész – 
Összehangolt üzleti infrastruktúra-
fejlesztés, gazdasági súlypont 
erősítése 

új munkahelyek száma db 
Munkáltatói 

adatszolgáltatás 
évente 

V3: Keleti városrész – A térségi és 
városi turisztikai vonzerő javítása és a 
fogadókapacitások bővítése, a külső 
és belső elérhetőség javítása 

a városban eltöltött vendégéjszakák száma db 
Szállásadói 

adatszolgáltatás 
évente 

V4: Északi városrész – A városrész 
külső és belső közlekedési 
kapcsolatainak javítása, a lakóövezeti 
funkciók fejlesztése 

fejlesztéssel érintett közlekedési kapcsolatok száma db 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

a lakóövezeti funkciók fejlesztésére irányuló projektek száma db 

V5: Déli városrész – A lakóövezeti, 
közösségi és rekreációs funkciók 
összehangolt fejlesztése 

fejlesztéssel érintett területek nagysága m2 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

V6: Újvári, Paradicsom – A térségi és 
városi turisztikai vonzerő javítása a 
lakókörnyezeti fejlesztésekkel 
összehangoltan 

a városrészben eltöltött vendégéjszakák száma db 
Szállásadói 

adatszolgáltatás 
évente 

V7: Gyulavári – A lakóövezetek városi 
funkcióinak erősítése fejlesztéssel érintett intézmények száma db 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 
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Területi (városrészi) cél Eredmény indikátor Mértékegység Indikátor forrása  Mérés gyakorisága 

V8: Kálvária környéke – 
Összehangolt lakókörnyezeti, 
rekreációs és gazdasági fejlesztések  

fejlesztéssel érintett területek nagysága m2 
Projekt előrehaladási 

jelentések alapján 
évente 

V9: Dénesmajor – Lakókörnyezet 
infrastrukturális fejlesztése kiépített infrastrukturális hálózatok hossza m 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

V10: Városerdő, Szanatórium – 
Infrastruktúra fejlesztése  kiépített infrastrukturális hálózatok hossza m 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

V11: Szanazug – Lakó- és 
üdülőkörnyezet infrastrukturális 
fejlesztése a természeti értékek 
megóvásával 

kiépített infrastrukturális hálózatok hossza m 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

V12: Körös-köz – Közlekedési 
hálózatok fejlesztése, árvízi biztonság kiépített közlekedési hálózat hossza km 

Projekt előrehaladási 

jelentések alapján 
évente 

V13: Dél-Nyugati külterület – 
Mezőgazdaság fejlesztése fejlesztéssel érintett területek nagysága ha 

Beruházói 

adatszolgáltatás 
évente 
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58. táblázat: Az akcióterületi fejlesztések (beavatkozások) output indikátorai 

Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése  
Output indikátor  Mértékegység Célérték Indikátor forrása  

Mérés 

gyakorisága 

I. Akcióterület  

Szent Miklós-park komplex 

fejlesztése, rehabilitációja 
fejlesztéssel létrejött, gyalogosan bejárható terület m2 4000 

Projekt előrehaladási 

jelentések alapján 
évente 

Várkörnyéki játszótér 

kialakítása 

az új játszótéren egyidejűleg biztonságosan játszó 

gyerekek száma 
fő 25 

Projekt előrehaladási 

jelentések alapján 
évente 

új Várkiállítás az új kiállítást látogatók száma fő +2000fő/év Múzeumi adatszolgáltatás évente 

Gyulai Várfürdő gyógyászati 

szolgáltatásainak fejlesztése, 

uszodafejlesztés 

a fejlesztés után a gyógyászati részleget és az uszodát 

használók száma a fejlesztést megelőző állapothoz 

képest 

fő +2500fő/év 
Gyulai Várfürdő 

adatszolgáltatás 
évente 

Volt 1-es iskola ingatlanán 

egészségturisztikai célú 

beruházás megvalósítása 

magántőke bevonásával 

az ingatlan szolgáltatásait használók száma fő 5000fő/év adatszolgáltatás évente 
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59. táblázat: Az ITS keretében tervezett fejlesztések output indikátorai 

Projekt típusa 
Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor  Mértékegység Célérték Indikátor forrása  

Mérés 

gyakorisága 

Kulcsprojektek 

Déli iparterület közművesítése 
a közművesített területek 

nagysága 
m2 100% 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Vágóhíd létesítése, a Gyulahús 

létesítmények kitelepítése a 

Kétegyházi útra 

a fejlesztés eredményeképp 

kialakult költséghatékonyabb 

működés megtakarítása 

MFt 20.000 
Gyulahús 

adatszolgáltatás 
évente 

Szigeterőd – komplex 

gyógyhelyfejlesztési program 
aktivált Visitgyula kártya db +500/év 

szállásadói 
adatszolgáltatás évente 

 

 

 

 

 

 

 

Hálózatos projektek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Települési úthálózati elemek 

fejlesztése: meglévő gyűjtőutak 

felújítása, új gyűjtőutak létesítése 

Gyula belterületén 

fejlesztéssel érintett 

útszakaszok hossza 
km 17 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Kerékpárutak felújítása, új 

kerékpárutak építése 

új kerékpárutak hossza 

km 

15 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente felújítással érintett kerékpárutak 

hossza  
5/év 

Gyulai geotermikus hőellátó 

kaszkádrendszer kiépítése 

a kiépített kaszkádrendszerrel 

„szállított” hőmennyiség 
PJ 1000 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Települési úthálózati elemek 

fejlesztése: körforgalmú csomópontok 

kialakítása Gyula belterületén 

fejlesztéssel érintett 

útszakaszok hossza 
km 5/év 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

kialakított körforgalmú 

csomópontok száma 
db +1/év 

Északi elkerülő út megépítése 

az Északi elkerülő út 

megépítésével a forgalom 

csökkenés kimutatása 

e/nap -100 forgalomszámlálás évente 
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Projekt típusa 
Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor  Mértékegység Célérték Indikátor forrása  

Mérés 

gyakorisága 

 

 

 

 

 

 

Hálózatos projektek 

 

az Ó-Körös rehabilitációja, turisztikai 

hasznosítása 

a fejlesztéssel érintett szakasz 

hossza 
km 5,5 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

új turisztikai hasznosítás 

létrejötte 
db 2 

Gasztronómiai Élményközpont 

létrehozása a Royal Filmszínház 

épületében a magántőke bevonásával 

az élményközpont látogatóinak 

száma 
fő 1500 adatszolgáltatás évente 

Óvodák udvarainak felújítása 
a felújítással érintett terület 

nagysága 
m2 3000/év 

Projekt 

előrehaladási 

jelentések alapján 

évente 

TDM szervezet fejlesztése 
a fejlesztéssel érintett turisztikai 

szolgáltató szereplők száma 
db 15/év 

TDM 

adatszolgáltatás 
évente 

Dénesmajor-Ant közúti kapcsolat 

megteremtésének 

az utat igénybevevő 

közlekedési eszközök száma  
db/nap 800 forgalomszámlálás évente 

 

Egyéb projektek 

 

 

 

 

 

 

Zöldségtermesztés és feldolgozás, a 

közétkeztetés infrastruktúrájának 

kiépítse 

termesztett/feldolgozott zöldség 

mennyisége 
t 3000 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

a közétkeztetés 

infrastruktúrájának 

fejlesztéséből eredő 

megtakarítás 

% 5 

A Gyulai Polgármesteri Hivatal 

energia-hatékonyság központú 

rehabilitációja 

A megújuló energiaforrásból 

előállított energiamennyiség a 

teljes bruttó 

energiafogyasztáson belül 

% 15 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

Gyermekorvosi rendelőközpont 

felújítása 

a felújítással elért üzemelési 

költség megtakarítás 
% 20 adatszolgáltatás évente 
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Projekt típusa 
Fejlesztések (beavatkozások) 

megnevezése 
Output indikátor  Mértékegység Célérték Indikátor forrása  

Mérés 

gyakorisága 

 

 

Egyéb projektek 

0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus 

villanyerőmű létesítése 

az erőműben előállított 

energiamennyiség 
PJ 15 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

0,5 MW teljesítményű biogáz-motoros 

villanyerőmű létesítése 

az erőműben előállított 

energiamennyiség 
PJ 15 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 
évente 

id. Christián László Városi Sporttelep 

fejlesztése 

a fejlesztés által generált 

sporttelep használat 
fő +5000/év GyulaSport Kft évente 

A Mogyoróssy János Városi könyvtár 

akadálymentesítése 
akadálymentesítés létrejötte igen/nem igen 

A Mogyoróssy 

János Városi 

Könyvtár 

évente 

Vadaspark létrehozása a vadasparkba látogatók száma fő 15000/év Vadaspark évente 

 Máriás ház helyreállítása német 
nemzetiségi Tájház, kulturális központ 
és közösségi ház kialakítása 

rendezvények száma db 20/év Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

adatszolgáltatása 

évente a tájházat látogatók (turisták, 

rendezvények résztvevői) 

száma 

fő 5000/év 

 Kálvária környezetének felújítása 
 a Kálváriához kilátogató 

turisták száma 
fő 2000/év 

egyházi 

adatszolgáltatás 
évente 
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8.5.2 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának 

meghatározása 

A monitoring az a programalkotást követő nyomon követési folyamat, amely a program 
végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és visszacsatol a végrehajtás folyamatába, 
illetve indokolt esetben a program felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy 
elősegítse a stratégia hatékony megvalósítását, és biztosítsa, hogy változó külső és belső 
körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre a megvalósításhoz. A 
monitoring elválaszthatatlan a kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit 
felhasználva, szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, vagy 
magába a stratégiába avatkozik be. 

Fontos, tehát a stratégiában kijelölni a program monitoring  

 felelősét  
 kivitelezőjét  
 gyakoriságát  
 formai elvárásait  
 a visszacsatolás módját 

A monitoring jelentések rendkívül fontos adalékok a program ütemezett (7-éves) felülvizsgálatának 
megalapozásához, illetve indokolt esetben rendkívüli módosításokat is eredményezhet egy-egy 
éves jelentés tartalma a programban. A monitoring jelentések az évente készülő akciótervek fontos 
háttérdokumentuma is, az ott megfogalmazott javaslatokat az akciótervekben is figyelembe kell 
venni A monitoring folyamatát az alábbi ábra összegzi: 

8. ábra: A monitoring folyamatának összefoglalása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Megvalósítás 

szervezete 

Monitoring 

jelentés 

Kontrolling: 
beavatkozások 

megfogalmazása 

 Stratégia:  

célok és 
beavatkozások 

Stratégia 
beavatkozásai - 

előkészítés 

Stratégia 
beavatkozásai - 
megvalósítás 



Gyula Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

STRATÉGIA                                                                                                                          123 

ITS DA Konzorcium 

 
 

 

A monitoring folyamat szervezete: 

 Képviselőtestület: a képviselőtestület a monitoring folyamatokkal javaslatokat fogalmaz meg 
és meghozza a folyamatokkal, illetve a konkrét beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket 

 Szakmai Bizottságok: javaslatot tesz a képviselőtestület felé a stratégia megvalósítását érintő 
folyamatokra és konkrét beavatkozásokra  

 Monitoring bizottság: negyedéves rendszerességgel felülvizsgálja a stratégia 
megvalósításának folyamatát és javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve 
képviselőtestület felé; megtárgyalja és elfogadja a negyedéves, illetve az éves 
rendszerességgel készülő monitoring jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak 
kapcsán; a monitoring bizottság tagjai: 

 Polgármester 
 A testületi bizottsági elnökök 
 Főépítész 
 A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 
 Egyéb civil szervezetek 
 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet 

 Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet – monitoring felelős: a végrehajtó 
szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy 
negyedéves, illetve éves rendszerességgel elkészítse a megvalósítás folyamatáról szóló 
jelentést, azt az operatív szervezet vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a monitoring 
bizottság vezetője felé továbbítja. 

9. ábra: A projektmenedzsment szervezeti felépítése 

 

A polgármester, a jegyző és a közbeszerzési tanácsadó nem tagja a projektmenedzsmentnek, 
viszont állandó informális kapcsolatban áll a szervezettel. 

A monitoring folyamatával kapcsolatos dokumentumok: 

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

 a beavatkozások előkészítő feladatainak előrehaladására, 
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 a beavatkozások megvalósításának előrehaladására, 

 a stratégia megvalósításának előrehaladására; célok megvalósulása, 

 a különböző folyamatokkal kapcsolatos problémák, esetleges szűk 
keresztmetszetek azonosítására, 

 javaslatok megfogalmazására, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők 
meghatározását is. 

 Éves monitoring jelentés: az éves jelentés elkészítéséért, hasonlóan a negyedéves 
jelentésekhez, az operatív végrehajtó testület felel. Az éves jelentést a Monitoring Bizottság 
javaslatai alapján az érintett testületi bizottságok, valamint a képviselőtestület minden évben 
megtárgyalja, elfogadja, illetve meghozza a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos 
döntéseket. Az éves jelentés tartalma: 

 A megvalósítás szervezeti keretei 

 A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek, azok előrehaladása és értékelése 

 A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében foganatosított intézkedések 
leírása és értékelése 

 A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok  

 A megvalósításra fordított pénzügyi források 

 A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek 
tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is 

 A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti 
erőforrások és pénzügyi források meghatározása 

 Melléklet: A negyedéves jelentések összefoglalása és értékelése 

 Értékelő lapok: a különböző értékelő lapok szerepe, hogy az egyes tevékenységek kapcsán 
a tervezett beavatkozások előrehaladása, az azokkal kapcsolatos problémák a lehető leg 
objektívebb módon megítélhetők legyenek. A formalizált értékelő lapok le kell, fedjék a célokat, 
a beavatkozásokat, valamint az indikátorokat is. Az értékelő lapok a negyedéves és éves 
jelentések mellékletét képezik.  

A monitoring következetes végrehajtása és a kontrolling eszközével történő élés lehetővé teszi, 
hogy az operatív városfejlesztés és az azt megalapozó stratégia (a projektektől a célok szintjéig) 
rugalmasan reagáljon a külső és belső adottságok változására. Ezzel megvalósul a stratégiai 
városmenedzsment és nem egyszerű, visszacsatolások nélküli terv-végrehajtásról beszélhetünk 
Gyula esetében.  

Az indikátorokhoz kapcsolódó értékek– alapvetően a stratégiában nevesített mutatókra kiterjedve 
– kerülnek rögzítésre egységes adatbázisban, melyek a negyedéves- és éves jelentések alapját 
képezik.  

Természetesen a monitoring eredmények a stratégia kialakításában résztvevő partnerek számára 
elérhetőek lesznek, értékelésükbe a város legfontosabb stratégiai partnerei – alapvetően a 
Monitoring Bizottság munkáján keresztül – bevonásra kerülnek. 

A jelentések nyilvánosságra hozható részét a város honlapján az Önkormányzat folyamatosan 
közzéteszi. Ez történhet friss hírek formájában, de arra is adott a lehetőség – amennyiben humán 
kapacitás folyamatosan rendelkezésre áll – hogy a hivatalos weboldalon belül az ITS számára 
önálló page kerül kialakításra, ahol minden információt meg lehet osztani és ahova a külső 
szereplők is rögzíthetik hozzászólásaikat. 


