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Barcs Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere az Európai Unió „Európa 2020”
dokumentumában (a 2014-2020-as időtávra) definiált alapelvekre épül. Az átfogó célok a
településfejlesztési koncepcióban meghatározott hosszú távú célkitűzésekkel állnak összhangban.
Barcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája a potenciális projektgazdáktól (pl.:
Önkormányzat, közigazgatás, KLIK, GYEMSZI, egyházak, civil szervezetek, magán befektetők, stb.) és
forrásoktól (pl.: magántőke, EU forrás, önkormányzati forrás, hitel, stb.) függetlenül foglalja
rendszerbe Barcs 2014-2020 közötti fejlesztési elképzeléseit.
Barcs
Város
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiája
az
alábbi
kormányhatározatok,valamint dokumentumok figyelembe vételével készült:

törvények

és

Törvények, rendeletek és határozatok
• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakulásáról és védelméről.
 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes
településrendezésisajátos jogintézményekről.
• A Kormány 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról,
• Országgyűlés 1/2014. (I.3.) határozata a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció.
• 18/2013. (III.28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról.
• A Kormány 1122/2014. (III.6.) Korm. határozata a 2014-2020 közötti Partnerségi
Megállapodás elfogadásáról
Stratégiák
• Nemzeti Energiastratégia 2030. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Budapest, 2012.
• Wekerle Terv. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája.
Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 2012.
• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák. IM
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság. Budapest, 2011.
• Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-2019. (tervezet). Vidékfejlesztési Minisztérium,
Budapest, 2013.
• Nemzeti Közlekedési Stratégia. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014.
Útmutatók
• Terület és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020. 6.0 változat. Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal, Budapest, 2014. december 15.
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2014-2020, 2014. november 17.
változat. Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, Budapest

Terra Studió Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

7

2 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
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2.1 JÖVŐKÉP
Barcs Város Önkormányzata a hatályos településfejlesztési koncepcióját a 182/2002. (IX.19) sz.
határozatával fogadta el. A településfejlesztési koncepció számos eleme azóta megvalósult, vagy
érvényét vesztette, azonban a város hosszútávú céljait továbbra is megfelelően fogalmazza meg, az
ITS-ben lefektetett középtávú célok annak megfeleltethetőek.
Barcs város fejlesztésének hosszú távú, általános célja egy olyan település kialakítása, amely a
kistérségen belüli vezető szerepének megfelelően biztosítja a település és vonzáskörzetének
megfelelő kiszolgálását. A város célja, hogy gazdasága fenntartható, versenyképes fejlesztésével
képes legyen az innovációk befogadására, és egyben biztos megélhetést és egzisztenciát nyújtson a
város és a kistérség környékbeli lakosai számára.
Barcs városfejlesztési koncepciójában a történelmi hagyományokon alapuló kereskedőváros
jellegének erősítése mellett stratégiai célként fogalmazódik meg az idegenforgalomra épülő
városfejlesztés. Barcs múltját, jelenét és jövőjét jelentősen meghatározta és meghatározza fekvése és
nemzetközi útvonalakhoz való csatlakozása.
A város további célja, hogy az európai integráció előnyeit kihasználva az évtizedeken keresztül
hátrányként jelentkező határmenti adottsága a város gazdaságát és szolgáltatásait serkentő,
kereskedelmi fejődését elősegítő előnyös pozícióvá váljon.
Barcs Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 2009-ben készítette el,
amely kiegészítette a város jövőképét.
A város egy vonzó és élhető életteret biztosít természeti értékeinek és épített környezetének
megóvásával, természeti és kulturális örökségére építő fejlesztések megvalósításával.
Barcs gazdasági szerkezetében, gazdasági fellendülésében jelentős potenciált hordoz az
idegenforgalom. Barcs turisztikai potenciálja elsősorban a gyógyfürdője hatásának és a Dráva folyó és
környezetének természeti adottságainak kiaknázásában rejlik. A turizmus fellendülésének hatására a
foglalkoztatás szerkezete megváltozik, a növekvő idegenforgalomnak köszönhetően a
szolgáltatásokat nyújtó kisvállalkozások aránya növekszik, jövedelmezőségük javul. Növekszik a gyógy
turizmusra és a kapcsolódó szolgáltatásokra alapuló vállalkozások száma és aránya.
A város gazdaságában, bizonyos periódusokban jelentős szerepet játszott a határon átnyúló
kereskedelem. Kedvező közlekedés-földrajzi helyzetének kihasználásával a kereskedelemmel
kapcsolatos tevékenységek újból megerősödhetnek a városban.
A város gazdaságának fejlődése nemcsak a kistérség gazdasági potenciálját, további tőkevonzó
képességét erősíti, hanem jelentős hatással lesz a Barcson és a térségben élők jövedelmi viszonyaira,
életkörülményeire, elégedettségükre, ezáltal vonzóbb életfeltételeket, jobb életminőséget biztosít a
város és környéke lakosságának.
Az életminőség javításának tekintetében Barcs kiemelt fontosságot tulajdonít a közszolgáltatások
színvonalának növelésének. Az oktatás színvonalának növelésével, a közművelődés lehetőségeinek
bővítésével, a szociális és egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelésével Barcs vonzóbb
életfeltételeket biztosít a város és térségének lakói számára.
A város és környezetének természeti értékeinek és épített környezetnek megóvásával, a város
zöldfelületeinek megőrzésével, rekreációs célú hasznosításával, Barcs egy vonzó és élhető várost
nyújt polgárai részére.
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Barcs önkormányzata vezető szerepet játszik a városra és a kistérségre vonatkozó fejlesztések
ösztönzésében, tervezésében; aktív, kezdeményező szerepet folytat a fejlesztés politikák
kialakításában. A fejlesztések tartalmának kialakításában széleskörű partnerség kialakítására törekszik
a városlakók és civil szervezeteik érdemi bevonásával, valamint a térségi, régiós és országos
szervezetekkel való intenzív együttműködéssel.
A 2009-es Integrált Településfejlesztési Stratégiában foglalt jövőképet jelen dokumentum az
alábbiakkal javasolja kiegészíteni.
Barcs az idegenforgalom fejlesztése mellett a térségi gazdasági potenciáljának erősítése érdekében
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a már megtelepült vállalkozások számára megfelelő infrastruktúrát
biztosítson, és hogy a vállalkozások számára a képzett munkaerő rendelkezése álljon, továbbá a
betelepülni szándékozó vállalkozások számára megfelelő mennyiségű és minőségű telephely álljon
rendelkezésre.
A munkaerőpiacról kiszorult emberek számára értékteremtő munkalehetőség biztosítása a helyi
piacra termelő élelmiszergazdaság területén, ezzel párhuzamosan képzések segítségével a
munkaerőpiacra való visszajutás előmozdítása.
A fentieket összegezve a város átfogó célja a város és a térség versenyképességének biztosítása,
értékeinek megőrzése és fenntartható fejlesztése által Barcs és térségének jobb életminőség
biztosítása, a lakosságmegtartó képesség erősítése, és a térség bekapcsolása az európai
kereskedelmi és gazdasági hálózat vérkeringésébe.

2.2 A KÖZÉPTÁVÚ CÉLRENDSZER BEMUTATÁSA
A város versenyképességének biztosítása, értékeinek megőrzése, fenntartható fejlesztése, illetve a
város lakóinak magasabb életminőség elérése céljából Barcs város az alábbi középtávú ágazati
célokat nevezte meg, összhangban a jövőképben felvázolt hosszú távú célokkal:





Gazdasági potenciál erősítése
Közszolgáltatások színvonalának növelése
Térségi szerepkör erősítése és elérhetőség javítása
A meglévő épített és természeti környezet fenntartása, fejlesztése a városi életminőség
javítása érdekében
Mind a 4 nevesített cél közvetlen kapcsolatban áll a jövőképben megfogalmazott hosszú távú
célokkal, azok megvalósítását középtávon előmozdítja.
Gazdasági potenciál erősítése
A város vezetése a település hátrányos helyzetének felszámolására elsődlegesen
gazdaságfejlesztésben lát lehetőséget. A város gazdaságfejlesztési stratégiájának elemei:






a

helyi vállalkozások versenyképességének növelése
külső vállalkozások térségbe vonzása
hátrányos helyzetű rétegek visszavezetése a munka világába értékteremtő munkalehetőség
biztosításával
turisztikai potenciál kiaknázása
határmenti fekvésből eredő előnyök kihasználása
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A város célja a gazdasági és intézményi szereplők hatékony együttműködésének elérése, a mikro-,
kis- és középvállalatok működésének hatékony fenntartásával, a vállalkozók aktivitásának és
szolgáltatói hátterének erősítésével. A város diverzifikált, jól működő gazdasága alapvető feltétele a
lakosság életminőségének növekedésének azáltal is, hogy a vállalkozások foglalkoztatást és
megélhetést biztosítanak az aktív népesség számára.
A város fontos gazdaságpolitikai célnak tartja, hogy rendelkezésre álljanak olyan versenyképes üzleti
infrastruktúrák, melyek szükségesek a külső vállalkozások, befektetések városba vonzására. Az
városban található ipartelepek biztosítják a vállalkozások számára az alapvető termelési helyet,
infrastruktúrát, valamint a versenyképes működéshez szükséges speciális szolgáltatásokat, illetve
szolgáltatásaik révén elősegítik partnereik marketing, termelési, szervezési, valamint beszerzési és
értékesítési tevékenységének fejlődését. Ezáltal a helyi vállalkozások alkalmasak lesznek a betelepülő
vállalkozásokkal beszállítói kapcsolatok kialakítására is. A gazdasági infrastruktúra fejlesztésének
érdekében a város különös hangsúlyt fektet az ipartelepek infrastrukturális fejlesztésére, a
barnamezős területek funkcióváltásának megteremtésére, az ipari parki cím tartalommal való
megtöltésére, és befektetés-támogatási politikájával ösztönzi a vállalkozások által kezdeményezett
beruházásokat, valamint a vállalkozások közötti együttműködés megteremtését.
A vállalkozások működéséhez, bővüléséhez szükséges munkaerő biztosításának kézenfekvő útja a
munkaerőpiacról kiszorult képzetlen, hátrányos helyzetű rétegek számára értékteremtő, helyi piacra
termelő mezőgazdasági munkalehetőségbe integrált képzési rendszer kialakítása, amely képes
áthidalni a jelenleg meglévő szakadékokat.
Közvetetten a gazdasági versenyképesség növekedéséhez járul hozzá a térség turisztikai
vonzerejének növekedése. Barcs ehhez elsőrendű prioritásként a város fő turisztikai vonzerejének
számító Gyógyfürdő és Rekreációs Központ szolgáltatásainak fejlesztését, valamint ehhez
kapcsolódóan a hiányzó szálláshely kapacitás kialakítását (a felhagyott beruházások befejezésével)
határozza meg.
Barcs városának jelentős idegenforgalmi vonzerőt nyújt változatos természeti környezete. A
természeti örökségre épülő turizmus kiaknázására, a vizi turizmus fejlesztésére a Dráva mente kitűnő
környezetet teremt. A város és környezetének természeti értékeire alapozó turisztikai fejlesztéseknek
összhangban kell állnia a természet védelmével, és egyensúlyban kell állítania a természeti értékek
bemutatását az értékek megőrzésével. A tömegturizmus helyett a magas minőséget, és egyediséget
nyújtó aktív turizmus kell, hogy legyen a fejlesztés fő iránya, hiszen lehetőség van természetjárásra,
lovaglásra, kerékpározásra, teniszezésre, túrázásra, vadászatra, horgászatra.
Barcs városa különösen fontosnak tartja kedvező földrajzi adottságainak kihasználásával a határmenti
és a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok, gazdasági együttműködések kialakulásának ösztönzését,
a határmenti gazdasági potenciáljának erősítését. A határmenti elhelyezkedés lehetőséget biztosít a
szomszédos horvát térséggel való gazdasági kapcsolatok bővítésére, és közös fejlesztési projektek
megvalósítására. A határon átnyúló egészségügyi és gyógyászati szolgáltatások finanszírozási
rendszerét biztosító jogszabályi környezet kialakítása érdekében lobby tevékenységet szükséges
folytatni. Barcs közúti határátkelője kapu Dél-Kelet Európa irányába. Az Európai Uniós kívánalmak
szerinti határátkelő, a hozzá kapcsolódó kamionterminál és logisztikai rendszer, az erre épülő
logisztikai ágazat fejlesztése rövidtávon is pozitív hatással lehet a városra, ha sikerül bekapcsolódni a
gyorsforgalmi úthálózat rendszerbe. Határmenti fekvéséből adódóan Barcs fontosnak tarja a
határon átívelő turisztikai termékcsomagok kialakítását, a határmentiségből adódó turisztikai
potenciál kiaknázását is, amely Horvátország schengeni övezethez csatlakozását követően nyithat
meg új fejlődési pályát.
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Közszolgáltatások színvonalának erősítése
A település stratégiai célja a humán alapszolgáltatások elérhetőségének javítása, komplex
szolgáltatásokat nyújtó integrált központok kialakításával, valamint a város által biztosított humán
jellegű szolgáltatások minőségének fejlesztése, színvonalának javítása.





Az oktatás és képzés színvonalának emelése
Egészségügy fejlesztése
Közművelődés lehetőségeinek bővítése
Közigazgatás modernizálása

A humán alapszolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása kiemelten fontos a leszakadó
vagy hátrányos helyzetű településrészeken, térségekben. A leértékelődő városi területek és főképp
romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítése, a
közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával, valamint a meglévő funkciók
megerősítésével a társadalmi kohézió erősítése érdekében.
Barcs városának egyik legnagyobb problémája a lakosság alacsony gazdasági aktivitása és ebből
következőleg a magas munkanélküliség. A munkanélküliség struktúrája szintén kedvezőtlen képet
mutat: magas a tartósan munka nélkül lévők aránya, és az utóbbi években jelentősen megnőtt a
pályakezdő munkanélküliség. Ez a munkaképes korú lakosság elvándorláshoz vezet, mely közvetlenül
kihat a város általános gazdasági helyzetére is. Több településrészen magas a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, ezzel szemben a középfokú és diplomás rétegek kis arányt
képviselnek. A város gazdaságának fejlesztéséhez elengedhetetlen az inaktív és a munkanélküli
lakosság visszavezetése a munkaerőpiacra. Ehhez egy, a piaci igényekhez és elvárásokhoz illeszkedő
képzési és átképzési struktúrára van szükség. A munkaerő képzettségi szintjének javítása pedig
elengedhetetlen feltétele a korszerű gazdasági tevékenységek meghonosításának.
Az önkormányzat célja a település közoktatási intézményei esetében a még hiányzó infrastruktúra
fejlesztések befejezése, az IKT eszközpark bővítése. Több városi közoktatási intézmény kistérségi
szerepkörrel is bír, így hatásuk a kistérségben is érződik.
A városban lakók jobb életminőségének elérését szolgálják az egészségügyi-, szociális- és kulturális
szolgáltatások fejlesztésével, illetve a szolgáltatásokat biztosító intézmények modernizálásával,
fejlesztésével kapcsolatos célkitűzések. A színvonalas, és tartalmas rekreáció lehetőségének
megteremtését célozza meg a Művelődési Ház fejlesztésével.
Ugyancsak a közösségi élet, rekreáció, a művelődés és az információhoz jutás lehetőségének
megteremtését célozza meg elsősorban a város romalakosságának igényeit kielégítő Roma Közösségi
Ház és hozzá tartozó területek rekreációs célú fejlesztése, funkcióbővítése, korszerűsítése.
A járó beteg ellátó központ megvalósult infrastrukturális fejlesztésére alapozva határon átnyúló
egészségügyi szolgáltatások nyújtása. Ugyanezt a célt szolgálja a Gyógyfürdő gyógyászati részlegének
fejlesztése, melynek egyben egészségügyi megelőzési funkciója is van.
Az önkormányzati feladat-ellátás hatékonyságának és színvonalának növelése által az önkormányzat
célja a város és térségének közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása, a
lakossági elégedettség növelése. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének
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megteremtésében fontos cél a település közintézményeinek akadálymentesítése, mely teljessé válik
a jelenleg felújítás alatt álló háziorvosi rendelők épületének felújításával.
Térségi szerepkör erősítése és elérhetőség javítása
Barcs járásközponti szerepköréből adódóan a térségi alapfeladatokat a város látja el. A kistérség
egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség képessé váljon arra, hogy problémáit és
szükségleteit közösen tudja megfogalmazni, majd ezeket integrált programokká alakítsa. Barcs város
jelen stratégiai dokumentuma összehangoltan, a kölcsönös egymásrautaltság felismerésével és az
együttműködés további erősítésének szándékával készült. A kistérség szervezeti kereteinek
újragondolása és újraszervezése biztosíthatja a hatékony együttműködést.
Az együttműködéshez szükséges a térségi szinten jelentkező fejlesztési igények, projektjavaslatok
ismerete és számbavétele, valamint a folyamatos egyeztetés és tájékoztatás a tervezett vagy éppen
megvalósuló fejlesztésekről. A közös érdekű fejlesztések megvalósításakor létrejövő
együttműködések olyan többleterőt jelenthetnek a térség számára, amely a további fejlődés
mozgatórugójává válhat. Ennek érdekében szükséges:










a települési önkormányzatok közötti kapcsolat erősítése
térségi kohézió erősítése a közlekedési kapcsolatok fejlesztésével (pl.: az alárendelt
közlekedési utak és mezőgazdasági utak állapotának javítása)
intézményfejlesztések térségi szintű összehangolása (egészségügyi- és szociális ellátás,
oktatás terén)
idegenforgalom – térségi szintű programkínálat és attrakcióbővítés (pl. egységes térségi
arculat, turisztikai menedzsment, kistérségi marketing tevékenység, attrakciók egymásba
fűzése, vendégváró és marasztaló események térségbe vonzása)
kistérségi helyi termelők támogatása, termékeik feldolgozása és helyi termelői piacok
létesítése
regionális és kistérségi kerékpárút-hálózat fejlesztése
kistérségi identitástudat növelése (pl. civil szervezetek hálózatosodásának elősegítése,
kistérségi közös hagyományőrző tevékenységek)
pályázatfigyelő „rendszer”, tájékoztató fórum működtetése

A meglévő épített és természeti környezet fenntartása, fejlesztése a városi életminőség javítása
érdekében
A meglévő épített és természeti értékek megőrzése és fenntartása érdekében a város célja város
rehabilitációs programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a meglévő városi, közösségi,
gazdasági terek és funkciók erősítéséhez, új funkciók kialakításához, a közösségi tartalom
fejlesztéséhez.
 Élhető város megteremtése a városi területek rehabilitálása útján
 Zöldfelületek rekreációs célú fejlesztése, megőrzése
 A város és Dráva kapcsolatának megteremtése
 Barnamezős, használaton kívüli iparterületek hasznosítása, felszámolása
A városrehabilitációs programok tervezése és végrehajtása során kiemelt cél a városrészek
zöldfelületeinek megőrzése, rekreációs célú hasznosítása, az épített környezet értékeinek megőrzése
és fejlesztése, valamint a város és térségének természeti értékeinek védelme.
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A város és a folyó kapcsolatának megteremtése, a folyó birtokbavétele a lakosság részéről, az ehhez
szükséges infrastruktúrális beavatkozások, és közösségi kezdeményezések támogatása, a folyót a
várostól elválasztó iparterületek helyzetének rendezése a lehetőségekhez mérten.

Barcs város Integrált Településfejlesztési Stratégiája | II. kötet: Településfejlesztési Stratégia

14

2.3 A VÁROSRÉSZI SZINTŰ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA, A VÁROSI ÉS VÁROSRÉSZI SZINTŰ CÉLOK KAPCSOLATA

Ágazati és városrészi célok kapcsolata

Városközpont: A városrész kereskedelmi funkcióinak és
múltjának visszaállítása, közösségi tereinek élhetőbbé
tétele és élettel való megtöltése.
Nyugati városrész: A városrész és ezen keresztül a város
még vonzóbbá tétele az idegenforgalom számára,
turisztikai attrakciók, turisztikai és szálláshely
szolgáltatások növelésével.
Somogytarnóca: A legfontosabb fejlesztési célok e
területen az infrastrukturális beruházások
megvalósítása, elsősorban útfelújítások, közmű
rekonstrukciók, a település rész elérhetőségének javítása
az úthálózat rekonstrukciójával és kerékpárút
fejlesztésével. Ezen felül fontos cél a település rész
arculatának javítása különösképpen a Hermann Ottó
utcai lakótelep és környezete, illetve a település részi
központ körzetében.
Drávaszentes: A legfontosabb fejlesztési célok e
területen az infrastrukturális beruházások
megvalósítása, elsősorban útfelújítások, közmű
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A város és a térség versenyképességének biztosítása, értékeinek megőrzése és fenntartható
fejlesztése által Barcs és térségének jobb életminőség biztosítása, a lakosságmegtartó képesség
erősítése, és a térség bekapcsolása az európai kereskedelmi és gazdasági hálózat vérkeringésébe.
Gazdasági potenciál
erősítése

Közszolgáltatások
színvonalának növelése

Térségi szerepkör
erősítése és elérhetőség
javítása

A városi életminőség
javítása

Turisztikai potenciál
erősítése

Közintézmény
rekonstrukciók

Térségi együttműködési
kezdeményezések

Infrastruktúra és
zöldterület fejlesztése,
közösségi programok

Turisztikai potenciál
erősítése

Közintézmény
rekonstrukciók

Infrastruktúra és
zöldterület fejlesztése,
közösségi programok

Infrastruktúra és
zöldterület fejlesztése

Infrastruktúra és
zöldterület fejlesztése
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Ágazati és városrészi célok kapcsolata

A város és a térség versenyképességének biztosítása, értékeinek megőrzése és fenntartható
fejlesztése által Barcs és térségének jobb életminőség biztosítása, a lakosságmegtartó képesség
erősítése, és a térség bekapcsolása az európai kereskedelmi és gazdasági hálózat vérkeringésébe.
Gazdasági potenciál
erősítése

Közszolgáltatások
színvonalának növelése

Térségi szerepkör
erősítése és elérhetőség
javítása

A városi életminőség
javítása

rekonstrukciók, a település rész és Barcs városközpont
közti elérhetőség javítása az úthálózat rekonstrukciójával
és kerékpárút fejlesztésével. Fontos cél továbbá a szilárd
burkolattal nem rendelkező utak kiépítése (Tarnócai és
Malom utcák).Ezen kívül fontos cél a település rész
arculatának javítása különösképpen a közösségi felületek
felújításával.
hátrányos helyzetűek
integrációjához
szükséges
infrastruktúra
fejlesztések és soft
elemek

Északi városrész: A leromlott városrész bekapcsolása a
város fejlődésébe a fizikai környezet és aszociális
problémák kezelése révén.
Déli városrész: Meglévő ipari vállalkozások
potenciáljának növelése, a foglalkoztatás bővítése, a
város és Dráva kapcsolatának megteremtése a lakosság
életszínvonalának és a turisztikai potenciál erősítése
érdekében.
Nyugati és Keleti iparterület: Vállalakozói övezet
kialakítása a telephelyek infrastruktúrájának
fejlesztésével

Gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése, turisztikai
potenciál kiaknázása

Infrastruktúra és
zöldterület fejlesztése

Város és a Dráva
kapcsolatának
fejlesztése

Gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése
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3 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
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3.1 AZ ITS-BEN MEGHATÁROZOTT PROJEKTTÍPUSOK
1. Akcióterületi projektek
Akcióterületi projektnek tekinthetők a térben és időben koncentrált, egymással összehangolt
beavatkozásokból álló projektek. A térben való koncentráltság azt jelenti, hogy a beavatkozások egy
jól meghatározható határvonallal körülvett területen belül történnek. Az időben való koncentráltság
pedig azt jelenti, hogy az akcióterületen belüli beavatkozások szintén egy jól meghatározott, de záros
határidőn belül - legfeljebb néhány év alatt, jelenleg a 2014-2020-as uniós cikluson belül –
megtörténnek. Az akcióterületen végbemenő fejlesztések:




egymással szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más
projektelemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését
az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,
volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az
akcióterületen.

2. Akcióterületen kívüli, önálló projektek
Nem minden – a város területén megvalósuló - projekt tekinthető akcióterületi projektnek, mert vagy
időben, vagy térben nem koncentráltak, vagy a beavatkozás jellege nem komplex. Térben nem
koncentrált projekt például egy olyan program megvalósítása, amely a város különböző pontjain
jelent pontszerű beavatkozásokat. Időben nem koncentrált az a projekt, amelynek megvalósítása
csak hosszabb idő alatt lehetséges. Végül nem komplex jellegű az a projekt, amely egyetlen,
pontszerű beavatkozást jelent. Jellemző akcióterületen kívüli projektek:





önálló épületek, építmények felújítása, korszerűsítése, energetikai fejlesztése,
közterület- és környezetrendezés a város egy-egy pontján,
új, önálló létesítmény elhelyezése a városszövetben,
hosszabb idő alatt (nem akciószerűen) megvalósítható fejlesztések (meglévő
lakóterületek átépülése, ipari területek funkcióváltása, stb.)

3. Hálózatos projektek
Hálózatos projektnek az egymással összehangolt, térben kapcsolódó beruházási és nem beruházási
(„soft”) jellegű projekteket nevezzük. A térben való kapcsolódás azt jelenti, hogy a hálózatos projekt
kiterjedhet több városrészre, vagy akár a város egészére is, kapcsolódhat továbbá nagyobb léptékű
térségi (országos, megyei, járási) hálózatokhoz is. A hálózatos projekt




több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemekből áll,
a város egészére vagy annak egy részére – például több akcióterületre – terjed ki,
a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.
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3.2 AKCIÓTERÜLETI FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA
3.2.1
3.2.1.1

Városközpont akcióterület
Városközpont akcióterület kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása

Barcs város önkormányzatának település rehabilitációs elképzelései között kiemelt prioritást kapott
az ún. Barcs Városközpont rehabilitációja, amelyen több egymással szorosan összefüggő, és egymást
kiegészítő rehabilitációs célú beavatkozást tervez a város képviselő- testülete.
A rehabilitáció által érintett akcióterület a település városközponti részén terül el. Az akcióterületet
lehatároló utcák: Erkel Ferenc utca – Köztársaság utca – Verbina utca. – Nagyhíd utca – Somogyi Béla
utca – Dózsa György utca – Széchenyi utca – Bajcsy- Zsilinszky utca – Béke utca – Mező utca.

A projekt célterületei (Hősök tere, Szabadidő Központ, Bajcsy Zs. u. 74-78 szám alatti lakótömbök
közterülete) általános leromlottsággal, elhanyagoltsággal jellemezhetők, és ezek az állapotok
akadályává váltak annak, hogy a fejlesztési területek integrálódjanak a város szövetébe. A terület
rehabilitációjával és megfelelő arculatának kialakításával a célterület olyan alapvető vonzerőt
jelenthetne a város számára, mely hatékony városmarketinggel együtt közvetlen módon lenne képes
generálni gazdasági növekedést, ezáltal javulhat a lakosság életszínvonala és a természettudatos
életmódja.
Az akcióterületen található egy általános iskola, egy középiskola, egy kollégium, a városi rendőrség, a
városi ügyészség, a városi bíróság, a polgármesteri hivatal, valamint a Munkaügyi központ épülete,
illetve egy egészségügyi intézmény, egy sportlétesítmény. Az intézményi épületek, és környezetük, a
helyi identitás, közösségformálás létesítményei, helyszínei, fenntartásuk és fejlesztésük a település
közösségi és közigazgatási funkcióit erősíti.
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Az akcióterület által érintett területen műemlék jellegű épület a Hősök terén található Római
Katolikus Templom, amely 5 éve került felújításra, tetőcsere, illetve homlokzat felújítás keretében.
Helyi védettség alatt álló épületek: Bajcsy- Zsilinszky. u. 46. (hrsz.: 24) szám alatti épület, eredeti
épületszárnya, amelyben a Polgármesteri Hivatal helyezkedik el. A több épületből álló hivatal
átépítése és energetikai fejlesztése az önkormányzat rövid távú fejlesztési céljai között szerepel. A
Bajcsy- Zsilinszky. u. 48. (hrsz.: 38) szám alatti épület, amelyben a Barcsi Városi Bíróság kap helyet,
szintén felújításra szorul. A Damjanich u. 33. (hrsz.: 44) szám alatti épület lakóház, a Nagyhíd utca 37.
(hrsz.: 2695/1) szám alatti épület lakóház, Rózsa utca 4. (hrsz.: 2693) szám alatti épület lakóház-utcai
homlokzat, Hősök tere 5. (hrsz.: 2646) szám alatti épület lakóház magántulajdonban álló ingatlanok,
így felújításuk által az önkormányzat nem érintett.
A kijelölt akcióterület által érintett zöldfelületek nagysága 73 726 m2, amely a település egésze
zöldfelületének (840 000 m2) mintegy 8,77 %-át teszi ki. A Testvérvárosok parkja 1800 m2, a
Köztársaság utcai park 9000 m2, a Széchenyi Ferenc Gimnázium parkja 8200 m2, a Hősök tere 9360
m2, a Szent István Park 3326 m2, a Milleniumi Park 3040 m2 zöldfelületet jelent. Park helyezkedik el
a Szabadidő Központ környezetében, amely 39000 m2 nagyságú területen helyezkedik el.
Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai
Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a terület fizikai megújítása és funkciókkal való bővítése, a
közszféra és a magánszféra által kezdeményezett beavatkozások megvalósítása útján a terület
városközponti szerepének növelése, és társadalmi akciókon keresztül a társadalmi kohézió erősítése.
3.2.1.2

Az akcióterületen a megvalósítandó fejlesztések összefoglaló bemutatása

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának korszerűsítése
Jelenlegi Polgármesteri Hivatal nem képes kielégíteni a mai kornak megfelelő közigazgatási ügyfélszolgálatot. A belső közműhálózat elavult és fejlesztésre alkalmatlan.
Új struktúrájú intézményegység létrehozása a jelen funkciók, az ügyfélszolgálat és a közszolgálati
feladatok színvonalának emelésére.
Az intézmény energia háztartásának javítása napelemes rendszer kialakításával, az eredeti
homlokzati struktúra megtartásával az épületenergetikai jellemzők javítása

Művészeti – kulturális központ kialakítása
Barcs belvárosában található Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális
kiállítóhely átalakítása, felújítása alkalmat teremtett a város és vonzáskörzete kulturális életének
színesítésére és fellendítésére. A régi épületrész rekonstrukciójával a művészeti oktatási, és kulturális
szolgáltatások köre kibővült.
A felújított épületrészhez kapcsolódó felújítandó – bővítendő színházterem alkalmas lesz





bármilyen konferencia szervezésére, valamint zenés és prózai színházi előadásokra
állandó és időszaki kiállítások szervezésére
koncertek szervezésére
teret biztosít a művészeti oktatások szervezésére és folytatására
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méltó környezetet biztosít a város életében meghatározó szerepet betöltő rendezvények
szervezésére

A fejlesztés célja a város kulturális életének és kulturális fogadóképességének javítása,
idegenforgalmi vonzerejének növelése. A rekonstrukcióval a lakosság és a vállalkozások számára
vonzó, színvonalas településrész kialakítása. A projekt keretében a volt földhivatali épület is
hasznosításra kerül.
Hősök tere és szabadidő központ rehabilitációja
A projekt célterületei (Hősök tere, Szabadidő Központ, Bajcsy Zs. u. 74-78 szám alatti lakótömbök
közterülete) általános leromlottsággal, elhanyagoltsággal jellemezhetők, és ezek az állapotok
akadályává váltak annak, hogy a fejlesztési területek integrálódjanak a város szövetébe. A terület
rehabilitációjával és megfelelő arculatának kialakításával a célterület olyan alapvető vonzerőt
jelenthetne a város számára, mely hatékony városmarketinggel együtt közvetlen módon lenne képes
generálni gazdasági növekedést, ezáltal javulhat a lakosság életszínvonala és a természettudatos
életmód.
A komponens közvetlen célja egy építési program megvalósítása, ami kiterjed a város frekventált
helyén található Hősök terének közvetlen környezetére és a szabadidő központra és annak
környezetére. A fejlesztés célja a város idegenforgalmi vonzerejének növelése, a leromlott állapotú,
funkcióját vesztő városrész rehabilitációja, a lakosság és a vállalkozások számára vonzó és színvonalas
településrész kialakítása.
Beruházási elemek:







Hősök tere park és sétányainak részleges rekonstrukciója,
Bajcsy-Zs. u. 74-78. szám alatti lakótömbök közterületének rekonstrukciója
Szabadidő Központ komplex fejlesztése
Testvérvárosok és Millenniumi emlékpark rekonstrukciója
Kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek megújítása
Városi PIAC teljes funkcióbővítő korszerűsítése és felújítása

Közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése








Városgazdálkodási Igazgatóság telephelyének korszerűsítése és bővítése, tevékenységi köre
kiszélesítéséhez szükséges feltételek biztosítása
Barcsi Szociális Központ fejlesztése – bővítése folyamatban lévő pályázat szerint, valamint az
otthonházi lakások felújítása, környezetének rendezése, működtetési feltételek javítása
(energiatakarékos műszaki megoldások alkalmazása)
Szociális Foglalkoztató igényeknek megfelelő fejlesztése- felújítása, működtetési feltételeinek
javítása
Háziorvosi és fogászati szakrendelő felújítása, korszerűsítése, környezetének rendezése
Volt SZTK épület szálláshellyé történő átalakítása és felújítása befektető bevonásával, vagy
bérlakások kialakítása az épületben, vagy vállalkozói telephellyé fejlesztése
Egykori napközi otthon épületének „Civilház”-á történő átalakítása – rekonstrukciója igények
szerint
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Volt Zsinagóga és Leányiskola épületének funkcióadással történő felújítása, lehetőségeknek
megfelelően kapcsolódva az egészségiparhoz

Beruházási elemeket támogató soft projektek
A soft elemek keretében a városban működő civil szervezetekkel együttműködésben programok
szervezése az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott célok teljesülésének
elősegítése érdekében, mind a lakosság, mind a városba látgató turisták részére kiemelten a
következő beavatkozási pontok támogatásával:

Települési környezet fejlesztése
Vonzó lakókörnyezet kialakítása mind a már itt lakóknak, mind a betelepülni szándékozóknak, a
természeti és épített környezet megóvásával, fejlesztésével. Pl.:




integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. közösségi kertek kialakításához,
parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi
akciók megszervezésének támogatása.
energiahatékonysági képzések, szemléletformáló akciók szervezése, jó példák bemutatása,
adaptálása

Lokálpatriotizmus erősítése
A városi közösséget formáló civil szervezetek tevékenységének támogatása, különös tekintettel a
helyi hagyományok, a történelmi múlt ápolására, valamint a minőségi kikapcsolódási lehetőségek
biztosítására Pl.:


közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok, rendezvények
kialakítása, megvalósítása (gasztronómiai fesztiválok, helyi termékek és rövid ellátási láncok
propagálása, hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak,
kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).



bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló
programok.

Életminőség fejlesztése a településen lakók számára
A településen lakók egészségügyi és mentálhigiéniás állapotának felmérése, valamint ezek alapján a
szükséges és lehetséges életminőséget javító programok megvalósítása.


Egészségügyi állapotfelmérés, szűrővizsgálatok szervezése



Életviteli tanácsadás, képzések szervezése

Barcs város Integrált Településfejlesztési Stratégiája | II. kötet: Településfejlesztési Stratégia

22

3.2.1.3

Akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve, fejlesztési elképzelések
ütemezése

Projektelem
megnevezése

Tervezett
összköltség

Polgármesteri
Hivatal
korszerűsítése
Művészeti
–
kulturális központ
kialakítása
Hősök
tere
és
szabadidő központ
rehabilitációja
Közszolgáltatások
infrastruktúrájának
fejlesztése

210 millió Ft

Soft elemek

50 millió Ft

Fejlesztésben
résztvevő
partnerek
Kormányhivatal

Megvalósítás
kezdete

Megvalósítás
befejezése

2016. I.
negyedév

2017. II
negyedév

350 millió Ft

Pécs – Kaposvár
színházai

2016. III.
negyedév

2019. II
negyedév

550 millió Ft

Helyi vállalkozók

2016. III.
negyedév

2019. II
negyedév

2016. III.
negyedév

2019. II
negyedév

2016. III.
negyedév

2020. IV
negyedév

500 millió Ft

Civil szervezetek

Az ütemezés tekintetében a projektek nem épülnek egymásra.
3.2.2
3.2.2.1

Déli városrész
Déli városrész akcióterület kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklása

Barcs Déli városrésze vegyes beépítésű terület: egyrészt elhanyagolt ipari területekből, másrészt
lakóövezetekből áll. A városrész a 19. század végén épült ki, a hajózás és a kereskedelem fejlődése
következtében. A városrész Barcs gazdasági fellendülése idején a város gazdasági fejlődésének
motorja volt. Egykori gazdagságáról tanúskodik a korszak nyomokban megmaradt építészeti örökségi
állománya is, pl: egykori gabonaközpont, gyümölcselosztó épülete. A városrész második virágzása a
80-as évekre tehető, mikor raktározási központként működött a terület.
A 90-es évektől kezdve a gazdasági pangás jellemzi a városrészt: elhagyott iparterületek, magas
munkanélküliség. A Dráva határfolyóként működik jelenleg is, a határövezeti státusz a helyi
fejlesztéseket megnehezíti, másrészt a Dráva földrajzi adottságai következtében a városrész nem
körüljárható.
A városrész adottságaiban jelentős potenciált hordoz a Dráva folyó és környezetének fejlesztése. A
terület a kikötő és a folyó mentén kialakítható turisztikai szolgáltatások, rekreáció és
sporttevékenységek fejlesztésével, a határon átnyúló kapcsolatok, gazdasági tevékenységek,
szolgáltatások fejlesztésével ismét a város fejlődésének fontos tényezőjévé válhat.
Az akcióterület lehatárolása: Dráva folyó, Zimonya patak, Verbina utca, Nagyhíd utca, Somogyi Béla
utca, Dózsa György utca, Széchenyi utca, Táncsics utca, Rinya patak, Viktorpusztai út, Mészégető utca
nyugati oldalán lévő telkek telekhatára, Vasúti pálya
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Az akcióterület átfogó fejlesztési célja a meglévő ipari vállalkozások potenciáljának növelése, a
foglalkoztatás bővítése, a város és Dráva kapcsolatának megteremtése a lakosság életszínvonalának
és a turisztikai potenciál erősítése érdekében.
3.2.2.2

Az akcióterületen a megvalósítandó fejlesztések összefoglaló bemutatása

Barnamezős iparterületek rehabilitációja
Az ingatlanok tulajdonviszonyának felmérése, lehetőségekhez mérten rendezése, a mozaikszerű
struktúra felszámolása, használaton kívüli ingatlanok elbontása, esetlegesen felmerülő környezeti
kármentesítés.
Szabad strand fejlesztése
A területen Camping kialakítása, vízitúra állomás fejlesztése, rendezvénytér kialakítása.
Dráva korzó fejlesztése






DRÁVA korzó továbbépítése a nyugati ipartelep irányába a hajójavítóig (Dráva parti elzárt út
megnyitása, ipartelepi kerítések kiépítése, környezet rendezés)
Volt téli kikötő hasznosítása
Önkormányzati tulajdonú kertek hasznosítása (Kishajó-telep és rekreációs központ
kialakítása)
Volt gabona raktárak turisztikai célú hasznosítása (Interaktív – kreatív működő technológiák
bemutató központjának kialakítása)
Drávai hajókikötő fejlesztése (kikötői és üzemeltetési feltételek biztosítása)
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Soft elemek
Közösségi programok szervezése a szabad strand és a korzó területére, amelyek a helyi lakosság
számára vonzóvá teszik a területet.
Egyedi nagyrendezvény megszervezése, amely országosan ismertté teheti a várost, mint turisztikai
célpont (hajós felvonulás, Red Bull röpnaphoz hasonló rendezvény, vagy horvát partnerekkel
együttműködésben közös rendezvény a folyó két partján párhuzamosan)

3.2.2.3

Akcióterületi fejlesztések összehangolt, vázlatos pénzügyi terve, fejlesztési elképzelések
ütemezése

Projektelem
megnevezése

Tervezett
összköltség

Barnamezős
iparterületek
rehabilitációja
Szabad
strand 100 millió Ft
fejlesztése
Dráva
korzó 200 millió Ft
fejlesztése
Soft elemek
45 millió Ft

Fejlesztésben
résztvevő
partnerek
Magyar állam

Megvalósítás
kezdete

Megvalósítás
befejezése

2016 I. negyedév

2020
negyedév

IV.

BVSE,
nemzeti 2016 I. negyedév
park, vállalkozók,
civil szervezetek
2016 I. negyedév

2020
negyedév

IV.

2017.
negyedév
2020
negyedév

IV.

civil szervezetek

2016 I. negyedév

IV.

Az ütemezés tekintetében a projektek nem épülnek egymásra.

3.3 AKCIÓTERÜLETEN KÍVÜLI, ÖNÁLLÓ PROJEKTEK
3.3.1

Munkaerőpiacról kiszorult emberek foglalkoztatása

Térségi agrárgazdaság fejlesztési program és cselekvési terv kidolgozása az alábbi tématerületekre
vonatkozóan:









A zöldség- és gyümölcstermesztés területén formális termelői, vállalati fórum kialakítása a
lehetséges együttműködési területek feltérképezés érdekében, közös fejlesztések generálása
a piacra jutás és magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása érdekében.
Létező helyi termékekről adatbázis készítése, a termékek és a termelők minőségbiztosítási
rendszerének kiépítése.
Új termelők piacra lépésének támogatása mentorálási program keretében
Térségi védjegyrendszer kidolgozása
Rövid élelmiszerláncok kialakítása, helyi termékek becsatornázása közétkeztetésbe.
Helyi szinten online rendelhetőség és házhozszállítás biztosítása
Prémium minőségű termékek esetében országos piacra jutás támogatása

Terra Studió Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

25



A térségi önkormányzatokkal együttműködésben szociális közösségi kertgazdaság kialakítása
és működtetése a kisjövedelmű, vagy a munka világából kiszorult emberek foglalkoztatására.
Az előállított termékek mind a közétkeztetésbe, mind a helyi termékek piacára
becsatornázhatóak, a megtermelt áruk volumene lehetőséget biztosít, hogy a kis és
őstermelők szezonalitását ellensúlyozva folyamatos piaci jelenlét alakuljon ki a térségi
termékekből. A kertgazdaság működtetése során törekedni kell a magasabb hozzáadott érték
elérésére, a tevékenységi kör kiterjedhet: gyümölcs és bogyós-gyümölcs termesztés;
gyümölcsfeldolgozás, aszalványok; lekvár, dzsem, kandírozott gyümölcsök, kompótok,
kézműves desszertek, gyümölcslevek, gyümölcsborok, gyümölcsfa iskola (tájfajták
szaporítása és értékesítése) növényi olajok előállítása, bio minősítésű zöldségtermesztés,
feldolgozás (savanyítás; szárítás) állattenyésztés és feldolgozás: (baromfi-, nyúl-, szárnyas-vad
(fácán)); kerti szerszámok, szerszámnyelek készítése; komposzt, virágföld, kertészeti talajok,
komposztkeretek készítése

A program keretében egy geotermikus energiát hasznosító üvegház épül, továbbá a résztvevők
bérköltsége és képzési költsége kerül elszámolásra
3.3.2

Széchenyi utca 10. bérlakás felújítási program

Az épülettömbök – melyek között helyi védettség alatt álló épület is található – rekonstrukciója
keretében a meglévő lakások teljes rekonstrukciója, valamint az épületszerkezeteinek megerősítése
valósul meg, illetve a homlokzatok teljes felújításra kerülnek az eredeti homlokzati díszek (párkányok,
lizénák, kváderezések) helyreállításával. A projekt tervezett összköltsége 355 millió Ft.
3.3.3

Deák és Szent István Óvoda rekonstrukció

A projekt keretében bővítésre kerül a meglévő intézmény csoportszobával, tornaszobával, valamint
az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A bővítéssel egy időben megvalósul a meglévő
épületszárny teljes homlokzatának hőszigetelése, és belső felújítása. A projekt előkészített, tervezett
összköltsége 120 millió Ft.
3.3.4

Dráva Fenntartható Fejlődés Központ kialakítása

A kistérség fenntartható fejlődése érdekében létrehozandó egy olyan oktatási és kutatás-fejlesztési
szervezet, a helyi kapcsolatokra, a helyi értékekre (természetvédelmi, technológiai, ipari), a térségi
szakemberekre alapozva, amely a környezetvédelem, a természetvédelem, a fenntartható fejlődés
céljait szolgálja, ezen belül is a környezet-egészségügy, a megújuló energetika, és a klímaváltozás
témakörökben. Képes legyen tematikus oktatásokat (óvodától a felsőfokú oktatásig, tanfolyamokig),
szakmai fórumokat, konferenciákat szervezni ezen kívül ezen témakörökben kutatás-fejlesztést,
pályázatokat tudjon létrehozni annak érdekében, hogy a XXI. században fenntartható város,
fenntartható kistérség jöhessen létre.
Lehetséges program elemek:




Fenntartható fejlődés oktatása,
Ökológiai, természetvédelmi oktatás,
Klímaváltozás és fenntartható energia-gazdálkodás oktatása,
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Környezet-egészségügy – élhetőbb környezet, élhetőbb társadalom oktatása,
Környezetvédelmi és kutatás-fejlesztési pályázatok koordinálása.

Lehetséges partnerek:







DDNP Igazgatósága,
Múzeum,
Dráva Völgye Középiskola,
Pécsi Tudományegyetem,
Kaposvári Egyetem.
Türr István Képző és Kutató Intézet

A projekt tervezett összköltsége 355 millió Ft, projekt megvalósítási helyszínének kijelölése
szükséges.
3.3.5

Temetők infrastruktúrájának fejlesztése



Béke utcai temetőben ravatalozó építése, temetőn belüli utak kiépítése, új parcellázások,
temetői arculat egységesítése, környezetrendezés, parkolók biztosítása
 Imre utcai temetőben a temetőn belüli utak kiépítése, temetői arculat egységesítése,
környezetrendezés, parkolók biztosítása
 Pálfalusi temetőben a temetőn belüli utak kiépítése, temetői arculat egységesítése,
környezetrendezés, parkolók felújítása
A projekt tervezett összköltsége 100 millió Ft
3.3.6









Gazdaságfejlesztési soft elemek
Hatékony szervező munkával felkutatni a potenciális befektetőket, és segíteni letelepedési
szándékukat, menedzselni a pályázati lehetőségeiket, fel kell mérni a jelenlegi ipari parki
környezetet és pontos képet kell kialakítani a meglévő befektetői körről
Folyamatos kapcsolattartási rendszert kell kialakítani a vállalkozói körrel.
A térségben működő ipari vállalatok szakemberállomány szükségletének biztosítás
érdekében munkáltató- szakképző egyeztető fórum működtetése, a kvalifikált szakemberek
városba települése érdekében dinamikus munkaerőleltár készítése, belföldi és határon túli
fejvadászrendszer működtetése, a betelepülő munkavállalók számára egyablakos, komplex
ügyintézés biztosítása (lakhatás biztosítása, tartózkodási és munkavállalási engedély
ügyintézés, családtagok beiskolázása stb.), a beilleszkedést segítő mentorprogram
működtetése, szükség esetén nyelvi képzés biztosítása.
A vállalkozóvá válás és a szolgáltató szektor erősítése érdekében vállalkozói mentorprogram
indítása, inkubátorház és kapcsolódó szolgáltatások, valamint coworking iroda kialakítása a
városközpontban.
A határon átnyúló Uniós fejlesztési programokban való részvétel, és koordinálása
partnerségen alapuló megállapodások létrehozásával, a horvát és magyar partnerek
széleskörű bevonásával
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3.3.7

Iparterületek fejlesztése

Fejlesztést igénylő ipari – gazdasági területek








Keleti iparterület
Ipari park meglévő területe a volt KEMIKÁL területén
Ipari park bővítésére tervezett terület
A volt fűrészüzem (parkettagyár) területe
Mészégető utcai iparterület, melynek része a volt kenyérgyár, a volt NOVART ipartelep, mely
részlegesen működik, a volt VOLÁN telephely, a Dráva Tej Kft üzeme, a DRÁVA COOP Zrt.
üzemei
Nyugati ipartelep a vasút és a Dráva part közötti területen

A fejlesztéshez szükséges ingatlanok megvásárlása, valamint az érintett iparterületek
infrastruktúrájának fejlesztése a már betelepült és a betelepülni szándékozó vállalkozások igényeinek
megfelelően
3.3.8




3.3.9







Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ fejlesztése
Szolgáltatás bővítés, pihenőterületek növelése, működtetési feltételek javítása,
idegenforgalmi és marketing és klaszter tevékenység erősítése
Gyógyászati részleg fejlesztése
Magántulajdonú szálló és Kulcsos-ház kialakítása (Megkezdett beruházás befejeztetése, a
volt leányiskola szálláshelyként történő hasznosítása)
Termálközponthoz kapcsolódó CAMPING kiépítése
Drávaszentesi városrész fejlesztése:
Önkormányzati fenntartású és tulajdonú utak – járdák és vízelvezető rendszerek felújítása
Egységes arculatú utcabútor rendszer kialakítása, utcák fásítása, környezetrendezése,
valamint köztéri alkotások és környezetük rendezése
Temetőn belüli közlekedő utak kiépítése, környezetrendezés, egységes arculat kialakítása,
ravatalozó épület felújítása
Duna – Dráva Nemzeti Park Oktatóközpont együttműködésen alapuló közös programok
szerinti hasznosítása és fejlesztése
Sportpálya és játszótér fejlesztése
Hivatásforgalmú és turisztikai célú kerékpárút hálózat kiépítése
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3.3.10 Somogytarnócai városrész fejlesztése:






Önkormányzati fenntartású és tulajdonú utak – járdák és vízelvezető rendszerek felújítása
Egységes arculatú utcabútor rendszer kialakítása, utcák fásítása, környezetrendezése,
valamint köztéri alkotások és környezetük rendezése
Temetőn belüli közlekedő utak kiépítése, környezetrendezés, egységes arculat kialakítása,
műemléki védelem alatt álló kápolna felújítása
A volt Széchenyi kastély tulajdonosi együttműködésen alapuló fejlesztése
Sportpálya fejlesztése, többfunkciós sportközpont kiépítése, közösségi tér kialakítása

3.3.11 Közvilágítás fejlesztése
A gazdaságossági, energetikai és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve (fényszennyezés
csökkentése) szükségessé vált a város közvilágításának korszerűsítése, amelyet az önkormányzat a
lámpák cseréjével (hagyományos lámpák helyett led lámpák), szabályozhatóvá tételével (előtétek
felszerelése) kíván megvalósítani.

3.4 HÁLÓZATOS PROJEKTEK
3.4.1

Gyógyvízre, termálvízre, természeti és kulturális értékekre alapozott komplex turisztikai
termékcsomagok kialakítása és tematikus turisztikai fejlesztések

A tervezett fejlesztések célja integrált, komplex, térségi turisztikai termékcsomag kialakítása a
természeti, kulturális értékekre, valamint a gyógyvízre, termálvízre alapozva.
Az evezős, horgász, kerékpáros, valamint a lovas turizmus kiegészítő programkínálatként jelenhet
meg a térségben a fürdők által nyújtott szolgáltatások mellett, amely különböző programcsomagok
kialakításával bővülő termékkínálatot eredményezhet. A horgászturizmus kialakításához szükséges az
egyablakos ügyintézés és a csónakbérlés lehetőségének kialakítása. Az egyre népszerűbb lovas
turizmus fejlesztéséhez a gazdasági élet szereplőinek bevonása, és a gyalogos, kerékpáros
túraútvonalak kiegészítése lovas útvonalakkal, ezek térségi hálózatokká szervezése.
A Drávapart közösségi zöldfelületté fejlesztése futópályák, piknik helyszínek kialakításával, kutyás
játszótérrel, íjászpályával, tornapályákkal, közösségi képzőművészeti helyszínnel (üzenő fal, óriás
lego), hagyományos és vizi játszótérrel, továbbá egy egységes arculat megteremtésével olyan zöld
folyosó jöhet létre, mely hosszú távon szolgálja a vonzó városképet, a város élhetőbbé tételét, és új
közösségi programok helyszínéül szolgálhat.
A térség településeinek tematikusan kapcsolódó fejlesztései,
programcsomagokhoz tartozó professzionális marketingtevékenység.

továbbá

a

kialakított

Lehetséges partnerek:




Dráva folyó melletti települések önkormányzata (Barcs, Drávatamási, Szentborbás,
Babócsa, Bolhó, Heresznye, Vízvár, Bélavár),
Duna-Dráva Nemzeti Park,
Horvátországi illetékes hatóságok és települések.

Kapcsolódó térségi fejlesztések:
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3.4.2

EuroHorse útvonalak összeköttetésének kialakítása
Eurovelo kerékpárút hálózat
Mária zarándoklat útvonala
Drávagárdony turisztikai központ
Csokonyavisontai és Babócsai fürdők

Közlekedési fejlesztések

Országos jelentőségű közlekedési hálózatok :






A 68-as számú főközlekedési út 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése. A Barcsi
belterületi szakasznál körforgalom kerül kiépítésre.
A 6-os számú főközlekedési út 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése és
gyorsforgalmi úttá fejlesztése, illetve M60-as autópálya meghosszabbítása Barcsig.
Pécs – Barcs – Nagykanizsa vasútvonal korszerűsítése és bekapcsolása a nemzetközi vasúti
hálózatba.
A Barcs – Sellye közötti vasútvonal ismételt üzembe helyezése és turista vonatként való
üzemeltetése
Vasúti kapcsolat kiépítése Horvátország irányába

Helyi és térségi jelentőségű közlekedési fejlesztések:








Kerékpárút hálózat fejlesztése keretében az ipari övezetekhez (nyugati ipartelep) vezető
elkerülő szakaszok (déli északi és nyugati elkerülő szakaszok) kiépítése. A három elkerülő
szakasz kiépítésével lehetőség nyílik a város belterületi útjain forgalomcsillapítás
végrehajtására. Ezáltal a kerékpárút hálózat kialakítása elsősorban burkolati jel felfestéssel,
és táblarendszerrel megvalósítható, épített nyomvonal kialakítása kisebb mértékben válik
szükségessé. Az így kialakuló kerékpárút-hálózat fogadni tudja a horvátországi oldalról
Verőce megye és Kapronca megye kerékpárút hálózatait, továbbá kapcsolatot biztosít a
balatoni kerékpárút-hálózattal északi irányban, valamint a Csurgó és Mohács irányából
érkező kerékpárút-hálózatokkal. A regionális kerékpár hálózatokhoz való csatlakozás
elérhetővé válik. A létrehozott kerékpáros közlekedési nyomvonalak alkalmasak lesznek a
Balatonról, a Dráva két irányából érkező kerékpáros forgalmat fogadni és lebonyolítani.
Térségi közúthálózat fejlesztése
A korábbi időszakban megkezdett járda felújítási program folytatása a közfoglalkoztatási
programok keretében
Hazai pályázati források igénybe vételével a belterületi közutak járdafelületeink ütemezett
felújítása
Somogyi Béla utca bekötése a 68-as számú főközlekedési útra
Közösségi közlekedési intelligens tájékoztató rendszerek kiépítése, a menetrendek
összehangolása, buszfordulók, járdaszigetek megújítása, városi közösségi közlekedés
újraindítása, elektromos autóbuszokra történő átállás
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Projektcsoport

Projektelem

Déli
Városközpont
városrész
akcióterület
akcióterület

3.5 A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI TERVE

Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának korszerűsítése
Művészeti – kulturális központ kialakítása
Hősök tere és szabadidő központ rehabilitációja
Közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése
Beruházási elemeket támogató soft projektek
Barnamezős iparterületek rehabilitációja
Szabad strand fejlesztése
Dráva korzó fejlesztése
Soft elemek

Széchenyi utca 10. bérlakás felújítási program
Deák és Szent István Óvoda rekonstrukció
Dráva Fenntartható Fejlődés Központ kialakítása
Temetők infrastruktúrájának fejlesztése
Gazdaságfejlesztési soft elemek
Iparterületek fejlesztése
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ fejlesztése
Drávaszentesi városrész fejlesztése:
Somogytarnócai városrész fejlesztése:
Közvilágítás fejlesztése
Gyógyvízre, termálvízre, természeti és kulturális
értékekre alapozott komplex turisztikai
termékcsomagok kialakítása és tematikus turisztikai
fejlesztések
Helyi és térségi jelentőségű közlekedési fejlesztések
Szegedi Tibor Közösségi Ház fejlesztése,
funkcióbővítése, korszerűsítése, közösségi tér

Anti
szegr
egáci
ós
progr
am

Hálózatos
projektek

Önálló projektek

Munkaerőpiacról kiszorult emberek foglalkoztatása
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Fejlesztés forrása

Összköltség

2016

2017

TOP 3.2, KEHOP 5.

210 millió Ft

x

x

TOP 3.2
TOP 3.2
TOP 3.2
TOP 5.3
hazai forrás
TOP 3.2
TOP 3.2
TOP 5.3
GINOP 5. , TOP 5.1, TOP 5.2,
TOP 5.3
hazai forrás
TOP 1.4
TOP 2.1, VP
TOP 2.1, VP
TOP 5.1
TOP 1.1, TOP 5.1, GINOP,
EFOP
TOP 5.3
TOP 2.1
TOP 2.1
TOP 3.2

350 millió Ft
550 millió Ft
500 millió Ft
50 millió Ft
3 milliárd Ft
100 millió Ft
200 millió Ft
45 millió Ft

x
x
x
x
x
x
x
x

1,5 milliárd Ft

2018

2019

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

355 millió Ft
120 millió Ft
355 millió Ft
100 millió Ft
80 millió Ft

x
x
x
x

x
x
x
x
x

800 millió Ft

x

x

x

400 millió Ft
200 millió Ft
200 millió Ft
500 millió Ft

x
x
x
x

x
x
x

x

TOP 1.2, TOP 2.1, GINOP 6.

400 millió Ft

x

x

x

TOP 1.3, TOP 1.4,TOP 3.1

400 millió Ft

x

x

x

TOP 4.3

110 millió Ft

x

x

x

2020

x
x
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Projektcsoport

Projektelem

Fejlesztés forrása

Összköltség

2016

2017

kialakítása
Út és járda felújítások

TOP 2.1

70 millió Ft

x

x

Az önkormányzati tulajdonú lakások (4 db) felújítása

TOP 4.3

40 millió Ft

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket
kiegészítő kis léptékű (soft) elemek

TOP 5.2

30 millió Ft

2018

2019

x

x

2020

x

x

x

Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (mintegy 7600 millió Ft) jelentősen meghaladja a tervezési időszakban reálisan bevonható
források mértékét, ami, optimista becslés esetén sem várható, hogy meghaladja a 4 milliárd forint összeget. Ezt némileg árnyalja, hogy több olyan nagy
összegű fejlesztés is azonosításra került, amely csak tisztán hazai forrásból finanszírozható. Mivel az elérhető források összetétele sem ismert, az ITS
ténylegesen végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti
alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét képezi.
Az ütemezés tekintetében a projektek nem épülnek egymásra.
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4 ANTISZEGREGÁCIÓS PROGRAM
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4.1 A

TELEPÜLÉS SZEGREGÁTUMAINAK ÉS SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL VESZÉLYEZTETETT

TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA

Barcs esetében a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján 2 szegregátum került beazonosításra. A
Béke és Szentesi utca által határolt terület (Roma telep), valamint a Klapka György utcától nyugatra
elterülő terület. Ez utóbbi nem tekinthető valódi szegregátumnak, mivel a lakónépesség száma a KSH
adatok alapján épp 50 fő, a valóságban ennél kevesebb, mivel a korábbi 5 lakásból kettő már üres.

Barcs északnyugati településrészén helyezkedik el a 746 fős szegregált terület. Lakói döntő
többségében roma származásúak, létszámuk Barcs lakosságának közel 7 %-át teszik ki.A telep a
Dankó-, Arany-, Segesvári-, Béke-, Gyöngyvirág-, Szegfű-, Kinizsi-, Pázmány-, Diófasor-, Új Élet-,
Vásártér-, Cigánysor utcák által meghatározott területen helyezkedik el.
Az akcióterület szerepelt a korábbi antiszegregácisó tervben is, az önkormányzat pályázati forrást is
nyert a program megvalósítására, azonban elégséges önerő hiányában a projekt, illetve az abban
foglalt fejlesztések nem valósulhattak meg.
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A telep falusias hangulatú, jobbára gondozott házakból áll. A kb. 746 fős lakosság 209 db lakásban
lakik, ami átlagosan 3,5 fő/lakást jelent. Ez azért jelent igazán gondot, mert a lakások közel harmada
mindössze egy szobás és az összes lakás fele alacsony komfort fokozattal bír.



Alacsony komfort fokozatú lakások aránya: 33%
Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül: 21%

A városszövetbe ágyazódott szegregátum közlekedési feltételei megfelelőek, távolsága a
városközponttól és a közintézményektől 1 km. A telepet közvetlenül tömegközlekedés nem érinti. A
telep szélén található buszmegálló, Csurgó-Pécs, Babócsa-Barcs helyközi autóbuszjáratok állomása.
A lakónépesség foglalkoztatási adatai ugyancsak messze elmaradnak a város fejlettebb területeihez
képes. Az aktív korúak közel 75%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel és a
foglalkoztatottak közül is szinte mindenki (közel 86%) alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportba
tartozik. Ennek alapvető oka a rendkívül nagy arányban megjelenő alacsony képzettségi szint: az aktív
korú lakosság 62% legfeljebb az általános iskola 8 osztályt végezte el. A Barcsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és romák alapította civil szervezetek dolgoznak a telepiek tartós foglalkoztatásának, a
helyi szociális problémák megoldásán.





Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében:
62%
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül: 75%
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta): 50%
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya: 86%

Ilyen körülmények között a telepi családok többsége máról holnapra él. Az emberek kölcsönkérnek,
egymás gyerekeire vigyáznak, közösen végeznek egyes munkákat, számíthatnak rokonaikra és
szomszédságukra.
A településrészen oktatási, szociális intézmény nem található. A VI. számú Tagóvoda a telep határán
található, a telepen élő gyermekek többsége oda jár.
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A kiskereskedelmi egységek száma 1, amely élelmiszer jellegű. A vendéglátóhelyek száma 5.
A telep állapota összességében, az épületek és az infrastruktúra állapota nem indokolják a telep
felszámolását. A telep teljes megtartásra javasolt, ugyanakkor szükséges az otttalálható
lakásállomány, lakókörnyezet rehabilitációja: a lakásállomány komfort fokozatának és minőségének
javítása, illetve a helyi infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlása és a lakókörnyezet
minőségének emelése. Szükséges továbbá a telep bővülésének megakadályozása.
Roma Közösségi ház
A Szegedi Tibor Közösségi Ház működtetője: Barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat A barcsi
önkormányzat 2000-ben a telep közepén egy közösségi házat épített, melynek elsődleges feladata
Barcs városában és a környékbeli falvakban élő romák lehetőségeinek megsokszorozása a tanulás,
szórakozás, munkához jutás, információszerzés, érdekérvényesítés, közösségi működés területén. A
közösségi ház kihasználása talán ez utóbbi területen rejti magában a legígéretesebb lehetőségeket.
A programokat a Barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a Máltai Szeretetszolgálat szervezi a
közösségi házban (játszóház, gyermekfelügyelet, érdekképviseleti és hatósági ügyintézési tanácsadás)
Jelenleg a közösségi házban közmunka keretében 3 fő végzi a tevékenységét, állandó felügyeletet 1
fő lát el. A megfelelő színvonalú működés érdekében szükség volna fizetett alkalmazottak felvételére
(közösségi ház vezető, asszisztensek, takarító, karbantartó).
A közösségi ház alapterülete kb. 50 m2. A folyosón, mellékhelységeken és egy kis tárolón kívül
mindössze egy kb. 25m2-es terem és egy kisebb internetszoba van benne. A ház fűtése tartályos
gázzal konvektorokon keresztül történik, ami nem gazdaságos megoldás.
A közösségi élet fontos eleme a sport, de a házhoz tartozó füves sportpálya és játszótér igen rossz
állapotban vannak, sportolásra nem alkalmasak. A működés feltételei jelenleg nehezen biztosíthatók,
mert nincs éves működési és fenntartási keret, nincs állandó, fizetett alkalmazott.

4.2 ANTI-SZEGREGÁCIÓS INTÉZKEDÉSI TERV
Stratégiai célkitűzések:
A roma telep jövőbeli bővülése, új utcák kialakítása nem lehetséges. A városrész integrálása,
felzárkóztatása érdekében szükséges a telep közlekedési-, vízelvezetési infrastruktúrájának
fejlesztése, az ott élők társadalmi integrálása érdekében pedig a képzettségi szint és a
foglalkoztatottság emelése.
A célok elérése érdekében megvalósítandó fejlesztések:
Szegedi Tibor Közösségi Ház fejlesztése, funkcióbővítése, korszerűsítése, közösségi tér kialakítása




Komplex energiahatékonysági korszerűsítés, megújuló
költségek csökkentése érdekében
Eszköz felújítás és bővítés (technikai felszerelések,
hozzáférhető internet szolgáltatás bővítése.
Játszótér felújítása, füves labdarúgó pálya felújítása:
főszerepet játszik a közösségi házhoz kapcsolódó

energiák alkalmazása a működési
bútorzat). A mindenki számára
a játszótér és a labdarúgó pálya
szabadidős tevékenységekben. A
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biztonságos játszási és sportolási feltételek tartalmas időtöltési alternatívaként szolgálnak és
kulturált találkozási helyszínt kínálnak a gyermekeknek és a fiataloknak.
Műfüves labdarúgópálya és öltöző építése
Akadálymentesítés

Út és járda felújítások:
Arany János utca adott szakaszának felújítása, a szakaszhoz kapcsolódó járdafelújítás és a bel és
csapadékvíz elvezetésének javítása, a hiányzó szakaszok esetében a csapadékvíz elevezető rendszer
kiépítése
Az önkormányzati tulajdonú lakások (4 db) felújítása
A területen található 3 db lakóépület melyekben összesen 4 lakás található Az épületek 1984-ben
épültek, hagyományos szerkezettel, középfőfallal. A födém előre gyártott kiselemes vasbeton
szerkezet, a szaruzat főrészelt fából készült. A lakóépület a jelenleg érvényben lévő hő technikai
rendelet előírásainak nem felel meg. Az épületek állapotukat tekintve nagyon „lelakottak”.
A feladat az épület felújítása, az előírásoknak megfelelő hőháztartás kialakítása. Ezekhez szükséges az
épület határoló falainak külső hőszigetelése, a födém padlástér felőli hőszigetelése, a homlokzati
nyílászárók cseréje. Ezen kívül az alapvető berendezési tárgyak elhelyezése, a burkolatok újbóli
elkészítése, a tető héjazatának tetőlécekkel együttes cseréje.
Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kis léptékű (soft) elemek
Munkaerő piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatását elősegítő
tevékenységek, képzési, oktatási, közösségi programok, egészség megőrzési és közbiztonsági elemek
(ESZA):
Informatika alapismeretek:
Napjainkban elengedhetetlen a digitális írástudás. A cigány közösség igénye, hogy legalább
felhasználói szinten elsajátítsák az alapvető informatikai ismereteket, a tudással olyan
információkhoz juthatnak, amelyek mint az oktatás, a foglalkoztatás és a szórakozás világában
engednek betekintést. Ezért első lépésként 2x20 fő alapismeretekhez juttatása a cél, akik elsősorban
a felnőtt lakosság köréből kerülnének kiválasztásra, ugyanis az iskoláskorú fiatalok zöme már
használja a meglévő informatikai eszközöket a Közösségi Házban.
Idegen nyelv alapfok
Analfabétizmus napjainkban: analfabéta az, aki nem tud az informatikai szupersztrádán közlekedni,
és legalább egy közvetítő nyelvet nem beszél. A diákok nyelvi képzése az iskolákon keresztül
megoldott, ám a felnőtt lakosság sajnos csak a fizetős nyelvi képzésekkel tudna élni. Sajnos ezt
egyikük sem engedhetik meg maguknak anyagai korlátaik miatt.
Azonban akik külföldi munkavállalást fontolgatnak, számukra elengedhetetlen lenne egy nyelvi
képzés. Első lépésben ismételten 2x20 fő kerül bevonásra ebbe a programelembe, és a program
előrehaladtával bővíteni vagy szőkíteni a résztvevők körét.
Romológiai képzés
A város különböző intézményeinek szakemberei kerülnek bevonásra ebbe a programelembe.

Terra Studió Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

37

A képzés taglalná a népcsoport történelmét, vándorlását, a kultúrájának sokszínűségét és szokásait.
Szükségeskiemelni, hogy elengedhetetlen azoknak az embereknek a számára, akik munkájukból
kifolyólag nap, mint nap ezekkel az emberekkel dolgoznak és segítenek rajtuk. Tehát fontos egyfajta
empátia készség erősítése, és háttértudás a problémáik mélyebb megismeréséhez és kezeléséhez.
Roma nap
Az eddigi gyakorlat szerint, mivel nem volt megfelelő és elegendő hely, többnyire a város különböző
intézményeiben valósítottuk meg programok. A Roma Közösségi Ház fejlesztésével, kibővítésével és a
rendezett területe színpaddal, ülőhelyekkel, stb, egy helyen biztosítana kikapcsolódást, szórakozást.
Ebben a programban szintén teret szeretnénk biztosítani a kultúrának, így az amatőr fellépőknek,
kiállítóknak, művészeknek a közösség köréből és a kistérségből egyaránt.
Tömegsport
Kiváló szórakozást nyújtó programelem lenne ez a tevékenységünk, ugyanakkor rendkívül jó
közösségépítő és egészség nevelő is. Ebben a programban valamennyi korosztályt be akarunk vonni,
ezzel fel kívánjuk pezsdíteni a közösségi életet. A programhoz olyan tárgyi eszközökre lenne szükség,
amelyeket hosszú éveken keresztül lehetne használni, és amely egyéni programokhoz is megfelelőek
és igénybe vehetőek.
Felzárkóztató program diákok részére
Az oktatás és a tehetséggondozás legfőbb kitörési pontja a közösségnek. Ezért valamennyi oktatási
intézménytől elkérik azoknak a tanulóknak a névsorát, akik gyengébben teljesítenek és számukra
szaktanárokat biztosítanak, hogy felzárkózzanak. Azok számára, akik tehetségesek, olyan plusz
lehetőséget biztosítanak, amellyel tovább tudja fokozni adott témakörben a tudásszintjüket. Ezt a
tevékenységünket aktuális tanévben és nyári szünetben is meg kívánjuk megvalósítani. Előzetes
felméréseink alapján ez kb. 100 főt érintene évente.
Integrált egészfejlesztési és társadalmi felelősségvállalási képzési programok
Az Integrált egészfejlesztési és társadalmi felelősségvállalási programok célja, hogy tematikus
pszichológiai módszerspecifikus tréningek és képzések segítségével a szegregátumok lakosságával
foglalkozó szakemberek új ismeretek birtokába jussanak.
Közvetett cél, hogy javuljon a szegregátumokban élő célcsoportok mentálhigiénés állapota, ami
segíthet az általános közérzet javulásában és az egészségmegőrzésben. Az integrált módszer a
társadalmi szinten egyre növekvő konfliktusok és agresszió kezelésére is szolgál, valamint megteremti
a motivációt a különböző problémák (pl. tanulás, együttműködés, segítségkérés, segítségadás,
erőszak, alkohol, drog, stb.) feldolgozására. A program hosszú távú célja az egyéni
felelősségvállaláson, a folyamatos párbeszéden, illetve a közösségfejlesztésen alapuló valós
társadalmi esélyegyenlőség és integráció megteremtése.
A képzési program célcsoportja a szegregátumokban élőkkel foglalkozó pedagógusok, szociális
munkások, egyéb intézményi dolgozók.
Programelem 1: Konfliktuskezelései Tréning
A pedagógusok és közművelődési szakemberek a tréning folyamán megismerkednek a konfliktusok
keletkezésének folyamatával, megtanulják értelmezni környezetük konfliktusait és saját
konfliktusjelzéseiket. Megtanulják a konfliktusból együttműködés módszer alkalmazását,
megismerkednek a konstruktív konfliktuskezelés nélkülözhetetlen technikáival. A szociális
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hátrányokkal küzdő emberek sikerességének támogatásához a családokkal való aktív együttműködés
és a problémákról való közös gondolkodás is szükséges. A kapcsolat kialakítása és annak folyamatos
fejlesztése érdekében szülői klubfoglalkozások kerülnek megszervezésre. A közös programok
keretében a résztvevők olyan élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodnak, amelyek a szociális
kompetenciák fejlesztését eredményezik. Az együttműködés szerepet játszik a konfliktusok
megelőzésében, illetve a kialakult konfliktushelyzetek közös megoldásában.
Programelem 2: Agressziókezelési Tréning
A csoportfoglalkozások során a pedagógusok és a szegregált területeken élő lakossággal foglalkozó
szakemberek számára bemutatásra kerülnek az empátia, a tolerancia, az együttérzés, az
együttműködési készség fejlesztésével kapcsolatos technikák, melyek hozzájárulnak a csoportlégkör
javulásához, és ezáltal – közvetett módon – az egymás elleni agresszió csökkenéséhez. További cél a
szegregált lakókörnyezetben élők felelősségérzetének erősítése, a szociális kompetenciák
elsajátítására való fogékonnyá tevés és az önbizalom növelése.
A program lehetőséget teremt szabadidős, sport foglalkozások megszervezésére helyi vezetők,
szociális munkások, pedagógusok, edzők bevonásával annak érdekében, hogy alternatív szabadidős
tevékenységet nyújtson a program a közösség, az önfegyelem, a koncentrációkészség, az
együttműködési készség és küzdeni tudás fejlesztésével.
Programelem 3: Művészetterápiás Képzés
A programelem céljai közé tartozik az érzelmi és szociális kompetenciák fejlesztése irodalmi művek
feldolgozásával, történetekkel, mesével, szerepjátékokkal, mentalizációs, feszültség levezető,
szituációs feladatokkal való munka segítségével az empátia, beilleszkedés, pozitív, érdeklődő attitűd,
hatékony kommunikáció, bevonódás, együttműködés és motiváció erősítése érdekében. Ez a
szocializációs és érzelmi fejlődés lehet az alapja a további fejlesztésnek.
Polgárőr program
Az akcióterület lakosságának bevonása már működő polgárőrség munkájába a fejlesztés
eredményeinek megóvására a közbiztonság javítására.
Tájékoztató, figyelemfelhívó táblák elhelyezése a polgárőrség működéséről, polgárőr képzés és vizsga
díja, egyenruha beszerzése.
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Nyári tábor
Sokproblémás családok esetében iskolai szocializációjának elősegítését. A hosszú nyári szünet alatt
biztosítják azt a pedagógiai környezetet, amely nem hagyja elveszni a tanév folyamán megszerzett
készségeket.
Ifjúsági klub működtetése
A klubélet a mindennapi közösségi élet alakításának legfontosabb színtere. Szocializációs szerepe
óriási. A képzett kortárs segítők és a klubvezető irányításával kedvezően befolyásolható a
társadalomhoz való hozzáállás, a munkához, a tanuláshoz való viszony, az aktív és hasznos
szórakozáshoz való igény felkeltésére.
A klubélet kiterjed a beszélgető-körökre, a közös igényes filmnézésre, azok megvitatására, a
különböző hobbik mentén való csoportszerveződésre, a társas kapcsolatok kialakítására, különböző
önismereti körök és érdeklődési körök létrehozására.
A klub nyitott a vendégek számára, főként a fiatalok körében népszerű előadók, közéleti szereplők,
művészek, sportolók fogadására is. Az ifjúsági klub napi nyitva tartása alkalmazkodna a többi
szervezet programjaihoz. Várhatóan délután 4-től este 8-ig lenne nyitva hétköznap, míg hétvégeken
délután 3-tól este 9-ig.
A program szeretné igénybe venni főiskolai hallgatók és szociális munkások segítségét, továbbá a
főállásban foglalkoztatott mentorok munkaköri feladata lesz az ifjúsági klub programjainak a
lebonyolítása.

4.3 A

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSAINAK KIVÉDÉSÉRE HOZOTT

INTÉZKEDÉSEK

A szegregációk felszámolása, az ott élők helyzetének érdemi megváltoztatása hosszú, időigényes
folyamat. Az integráció első lépése a szocializációs szempontú felzárkóztatás kell, hogy legyen. E
nélkül az integráció nem járhat sikerrel. Ennek feltétele a hátrányos helyzetűek szemléletének
megváltozása, a felzárkózási folyamatban való aktív részvétel igényének kialakítása. Csak a
felzárkóztatott (felzárkózott) gyermeknek/felnőttnek van esélye arra, hogy a társadalomba
integrálódjon. Szocializáció hiányában az erőszakos beillesztési kísérletek az érintettek többségének
elutasítását váltja ki, ami további kirekesztettséget, kudarcot, a társadalommal szembefordulást, a
szegregációra való hajlam elmélyülését erősíti.
A felzárkóztatás első lépése a megfelelő képzés és munkalehetőség biztosítása, amelyek Barcs több
fejlesztési elképzelésében is visszaköszönnek (iparterületek fejlesztése, gazdasági együttműködések
ösztönzése, turisztikai fejlesztések, oktatási és civil infrastruktúra fejlesztése), de kimondottan erre a
problémára fókuszáló projekt is megjelölésre került, ahol az értékteremtő mezőgazdasági munkával
kerül a képzés kiegészítésre.
A szegregátumokat érintő beavatkozásoknak lehetőség szerint helyben kell megtörténniük, a
programok könnyebb elérhetősége és a kezdeti kudarcok csökkentése érdekében. Ezek lehetnek a
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képzési, és közösségi soft elemek, illetve a közvetlenül a terület infastruktúráját érintő
beavatkozások.
Barcs anyagi forrásai egyedül nem elegendőek a város bel- és külterületén élő hátrányos helyzetű
családok integrációjához szükséges lépések megtételéhez. Országos és uniós forrásokra,
helyismerettel rendelkező szakmai és civil szervezetekre van szükség.

4.4 A

SZEGREGÁCIÓT

OKOZÓ

FOLYAMATOK

MEGVÁLTOZTATÁSÁRA,

KIVÉDÉSÉRE HOZOTT INTÉZKEDÉSEK
Szegregációt fokozó folyamatok

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iskolázatlanok, munkanélküliek bevándorlása
meggondolatlan, felelőtlen gyermekvállalás
antiszociális viselkedés
iskolai képzésből történő lemorzsolódás
szakképesítés megszerzésének hiánya
munkalehetőség hiánya
önpusztító életmód
szenvedélybetegség
pszichiátriai betegség
elszegényedés
eladósodás
deviancia
generációkon át mélyülő hátrányok
motiváció hiánya
kommunikációs készség alacsony színvonala
funkcionális analfabetizmus
információhiány

Szegregációt mérséklő tényezők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szociális foglalkoztatás biztosítása
mentorált közösségi vállalkozások
szociális alapú, élőmunka igényes munkahelyteremtés
fenntartható életmódra nevelés
hátrányos helyzetet kompenzáló pedagógiai programok biztosítása
felzárkózásban előrehaladók célzott támogatása
közösségi befogadást célzó programok indítása
egyházi szerepvállalás erősítése
központi költségvetés által támogatott programok indítása
hiányzó szociális alapszolgáltatás telepítése
szociális bölcsődei elhelyezés feltételeinek megteremtése
„Biztos kezdet” házak létrehozása
bentlakásos oktatási intézmények kapacitásának bővítése
felzárkóztatásban közreműködő szervezetek együttműködésének koordinálása

Terra Studió Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

HATÁSAINAK

41

A szegregációs folyamatok kezelése több, egymást segítő irányú kell, hogy legyen, így:
•
•
•
•
•
•

foglalkoztatás javítása,
korai szocializáció és oktatás,
felzárkózásban előrehaladók célzott támogatása,
hálózatosodás, önkormányzati területfelelősi rendszer bevezetése,
életveszélyes, gazdaságosan fel nem újítható épületek felszámolása,
jogszabályi változtatások.

Kiemelten kell kezelni a szegregációban élők foglalkoztathatóságát. Olyan munkát kell (jórészt
helyben) biztosítani, ami segíti a többségében alacsony iskolai végzettségűek munkavállalását.
Ennek egyik lehetősége a volt zártkertes területek hasznosítása, szociális célú gazdaságok
létrehozása. A programnak elsősorban az érintettek mentális és társadalomban elfoglalt helyzetén
kell változtatnia. Célja, hogy a résztvevők hosszútávon, lépésről-lépésre jobb élethelyzetbe
kerüljenek. Az egész éves (folyamatos) foglalkoztatás megvalósulásához szükséges az alapanyag
előállításon túl a feldolgozás is.
Ahol a gyerekek nagy számban küzdenek tanulási- és szociális háttér-képességbeli hiányokkal, ott
egyértelmű, hogy ezek fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez nem a normál tanítási órák
számának emelést jelenti, hanem tudatosan felépített programokat (pl.: erre a mindennapos
művészeti és/vagy sporttevékenységek pozitív transzferhatásaik révén alkalmasak). A
tehetséggondozás is teret kap, de nem a fő cél rovására.
A leszakadó közösségek fejlesztése akkor lehet sikeres, ha a felzárkózási célú beavatkozásoknak a
közösség minden rétege tapasztalja az előnyeit. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a beavatkozások pozitív
hatásait minden életkorban kell érzékelni, másrészt erősíteni kell az érintett területek
összehangoltabb működését.
A nevelési, az egészségügyi, a szociális és a karitatív szolgálatok szinergiájának tudatos rendszere
hozhat lényeges előrelépést a felzárkózás területén. Ez kell, hogy kiegészüljön a munkahelyteremtő
lehetőségekkel.
Ez a rendszer akkor működőképes, ha a beavatkozási területeken a gazdaszemlélet érvényesül.

4.5 A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS FORRÁS HÁTTERE
A projekt komplex pályázati dokumentációval, engedélyezési tervekkel rendelkezik. Tervezett
bekerülési költsége 245 millió Ft. A projekt megvalósítására 2016 I. negyedéve és 2018 IV. negyedéve
közt kerül sor, ebből az infrastruktúra fejlesztés megtörténhet 2016-ban.
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4.6 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
A program sikeres megvalósítása érdekében bevonandó partnerek:





Roma Nemzetiségi Önkormányzat
területen működő civil szervezetek
KLIK
Munkaügyi központ

4.7 AZ ANTI-SZEGREGÁCIÓS

TERV

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

NYOMON

KÖVETÉSE

–

MONITORING

Az anti- szegregációs stratégia nyomon követési és monitoring tevékenysége nem különül el a teljes
stratégia monitoringától, ami a 6.5 Monitoring rendszer fejezetben kerül bemutatásra.
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5 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
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5.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK
5.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez

EU 2020 tematikus célkitűzések

ITS célok

Célok

Gazdasági potenciál erősítése

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innovációerősítése
2. Az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának ésminőségének a
javítása
3. A kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (azETHA
esetében) a halászati és akvakultúra-ágazatversenyképességének a
növelése
4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történőelmozdulás
támogatása minden ágazatban
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, akockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása

Iparterületek fejlesztése
Iparterületek fejlesztése

Közszolgáltatások
színvonalának erősítése

Városközpont akcióterület
fejlesztése, Déli városrész
akcióterület fejlesztése
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Komplex turisztikai
termékcsomagok
kialakítása

Városközpont akcióterület
fejlesztése, Déli városrész
akcióterület fejlesztése

Iparterületek fejlesztése

Közvilágítás fejlesztése
Közvilágítás fejlesztése
Komplex turisztikai
termékcsomagok
kialakítása

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűkkeresztmetszetek
megszüntetése a kulcsfontosságú hálózatiinfrastruktúrákban

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,valamint a
hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem
10. Az oktatásba, és a képzésbe, többek között aszakképzésbe történő
beruházás a készségek fejlesztése és azegész életen át tartó tanulás
érdekében

A meglévő épített és
természeti környezet
fenntartása, fejlesztése a
városi életminőség javítása
érdekében

Városközpont
akcióterület fejlesztése

6. A környezet megóvása és védelme és az
erőforrásfelhasználáshatékonyságának előmozdítása

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint amunkavállalói
mobilitás támogatása

Térségi szerepkör
erősítése és elérhetőség
javítása

Városközpont akcióterület
fejlesztése
Városközpont akcióterület
fejlesztése, Déli városrész
akcióterület fejlesztése

Közlekedési fejlesztések
Városközpont és Déli városrész
akcióterületek fejlesztése,
Munkaerőpiacról kiszorult
emberek foglalkoztatása

Óvoda rekonstrukció

Komplex turisztikai
termékcsomagok
kialakítása

Szociális városrehabilitáció

Szociális városrehabilitáció
Munkaerőpiacról kiszorult
emberek foglalkoztatása

Óvoda rekonstrukció

Munkaerőpiacról
kiszorult emberek
foglalkoztatása

Szociális városrehabilitáció
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11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményikapacitásának javítása
és hatékony közigazgatáshoz történőhozzájárulás

Óvoda rekonstrukció
Polgármesteri Hivatal
fejlesztése
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5.1.2 Illeszkedés a nemzeti ágazati stratégiákhoz
A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan
Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági
teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén
az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti
Reform Program vállalásai a következők:
•
•
•

•

•

a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelését;
a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra
növelését;
az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedését a 2005. évi
szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások
részarányának 14,6 százalékra történő növelését; a 10 százalékos energia megtakarítás
elérését;
a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra
növelését a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő,
legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentését a
18-24 éves népességen belül;
a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 fővel
való csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent.

•

Barcs elfogadott ITS-e központi célként határozza meg a gazdasági potenciál fejlesztését, a
megújuló energiák alkalmazását, a roma integrációt és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek
képzését, foglalkoztatását, így a K+F ráfordításokat leszámítva minden Nemzeti Reform
Programban szereplő célhoz hozzájárul.
A célrendszer kapcsolata a Magyar Növekedési Tervvel
A Magyar Növekedési Terv 2011-ben készült el a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából. „A
hazánkkal szembeni befektetői bizalom megerősítése, és a gazdasági környezet kiszámíthatóságának
érdekében kiemelt fontosságot kap, hogy jövőképünk, és céljaink eléréséhez szükséges eszköztár
megismerhető legyen. Ezt a szerepet tölti be a Magyar Növekedési Terv”.
A terv átfogó célja: „A hazai gazdaság nettó exportjának (külkereskedelmi kivitel és a behozatal
különbsége) maximalizálása.”Az átfogó cél elérésének módjai a Magyar Növekedési Tervben:
Importkiváltó gazdaságpolitika a termelésben; Importkiváltó gazdaságpolitika a felhasználásban.
Barcs Integrált Településfejlesztési stratégiájának célrendszere szintén épít az importfüggetlenségre,
az operatív célok között több helyen megjelenik: „A foglalkoztatási szint növelése”, „A Helyi Gazdaság
megerősítése ”, „Hasznosítható gazdasági erőforrások feltárása, fejlesztése és gazdasági
hasznosítása”, „Energiabiztonság tiszta, fenntartható energiaforrásból”. Mind a négy felsorolt
operatív cél abba az irányba (is) hat, hogy a kívülről (jellemzően importként) érkező termékek és
szolgáltatások egy részét a város és környéke képes legyen előállítani, ami hosszú távon import
kiváltását jelenti.
Az exportpiacokon jelenlévő magyar tulajdonú vállalkozások további terjeszkedésének elősegítése:
Barcs Integrált Településfejlesztési stratégiájának célrendszere szintén épít az exportösztönzésére, az
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operatív célok között több helyen megjelenik a már megtelepült vállalkozások működési feltételeinek
javítása.
A célrendszer kapcsolata a Nemzeti
dokumentummal

Fenntartható Fejlődési

Keretstratégia 2012-2024

„A dokumentum keretet ad, célokat, prioritásokat vázol más döntések előkészítéséhez, hogy a
szakpolitikai stratégiákban vagy tervekben olyan cél - eszköz - határidő - pénzügyi forrás rendszert
tudjanak megalkotni, ami más szakpolitikai stratégiákkal vagy tervekkel együtt, azokkal összhangban,
érdemben tudja szolgálni a fenntarthatósági átmenetet. A Keretstratégia célja egyszersmind, hogy
hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóságról.”
Átfogó célja: „A folytonosan változó társadalmi - humán - gazdasági – természeti külső környezethez
való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció
minőségi javítása”
A Keretstratégia célrendszere négy tényező köré csoportosítva vizsgálja a fenntarthatóság kérdését:
•
•
•
•

Emberi erőforrás: demográfia, egészség, tudás, társadalmi kohézió
Társadalomi erőforrások: bizalom, munka, család, a múlt öröksége
Természeti erőforrások: biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások; az embert érő
környezeti terhelések csökkentése; nem megújuló természeti erőforrások
Gazdasági (fizikai) erőforrások: a vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás
bővítése; költségvetési politika; életpálya-finanszírozás

A fenntarthatóság a barcsi célrendszerben kiemelt figyelmet kap, a fenntarthatósági területeket a
Keretstratégiától annyiban kezeli eltérően, hogy az emberierőforrás- és társadalmierőforráskérdéseket közösen, míg az épített környezetet külön fenntarthatósági területként értelmezi. Ezzel
együtt is a fenntarthatóság olyan központi kérdése az ITS-nek, amely kiemelten biztosítja az
illeszkedést a Keretstratégiához.

5.1.3 Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz
A célrendszer kapcsolata az OFTK-val
Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával még 2013 decemberében elfogadta a Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A jelen dokumentum
már az abban foglaltakra tekintettel készült.
Az OFTK közép- és hosszú távon fogalmazza meg a hazai fejlesztési célokat és igényeket,
meghatározva azok területi dimenzióit. Középtávon a dokumentum arra törekszik, hogy a 2014-2020as időszak fejlesztési dokumentumait (a Partnerségi Megállapodást és az operatív programokat)
megalapozza. Hosszú távon (2030-ig) az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi
fejlesztési szükségletei alapján teljes tervezéssel Magyarország minden ágazatára, térségére és köz-,
piaci, valamint civilszférájára jövőképet és célokat definiál a fejlesztéspolitika és a területfejlesztés
vonatkozásában. Az OFTK a 1254/2012. (VII. 19.) számú kormányhatározat alapján készült. A
dokumentum Országgyűlés általi elfogadásakor hatályát vesztette az Országos Területfejlesztési
Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat, az Országos Területfejlesztési Koncepcióval
egyetemben.
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Az OFTK-val való kapcsolatát az ITS célrendszerének az alábbi ábra szemlélteti:

ITS célok

Gazdasági
potenciál
erősítése

Értékteremtő
foglalkoztatást
biztosító
gazdasági
fejlődés

Városközpont
akcióterület
fejlesztése,
Iparterületek
fejlesztése

OFTK célok

Népesedési
fordulat,
Munkaerőpiacról
egészséges és kiszorult emberek
megújuló
foglalkoztatása
társadalom
Természeti
erőforrásaink
fenntartható
használata,
értékeink
megőrzése
és
környezetünk
védelme

Déli városrész
akcióterület
fejlesztése

Térségi
potenciálokra
alapozott,
fenntartható
térszerkezet

Komplex
turisztikai
termékcsomagok
kialakítása

A meglévő épített és
természeti környezet
Közszolgáltatások Térségi szerepkör
fenntartása,
színvonalának
erősítése és
fejlesztése a városi
erősítése
elérhetőség javítása
életminőség javítása
érdekében

Városközpont
akcióterület
fejlesztése

Óvoda
rekonstrukció

Városközpont
akcióterület
fejlesztése

Munkaerőpiacról
kiszorult emberek
foglalkoztatása

Szociális
városrehabilitáció

Városközpont
akcióterület
fejlesztése

Óvoda
rekonstrukció

Közlekedésfejelsztés,
Komplex turisztikai
termékcsomagok
kialakítása

Városközpont
akcióterület
fejlesztése

Az OFTK stratégiai célkitűzései közül az ITS a Gyógyító Magyarország , egészséges társadalom,
egészség- és sportgazdaság, életképes vidék, Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom,
roma integráció, továbbá a Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és
környezetünk védelme célokhoz kapcsolódik közvetlenül.
A 2003. évi XXVI. törvény keretében elfogadott, majd 2008-ban módosított Országos
Területrendezési Terv (OTrT) soron következő felülvizsgálata, vitaanyagának társadalmasítása, a
kapott észrevételek beépítése, valamint a törvényjavaslat véglegesítése 2013-ban zajlott. Az OTrT
Országgyűlés általi módosítására a 2013. éviCCXXIX. törvény keretében került sor, mely 2014. január
2-tól hatályos. Az elfogadott dokumentum lehetőséget nyújt Barcs Integrált Településfejlesztési
Stratégiában szereplő célrendszer illeszkedésvizsgálatára, bár a két dokumentum csak kis részben
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tartalmaz közös elemeket, ami nem az illeszkedés hiányából, hanem a radikálisan eltérő területi és
tematikus fókuszból adódik.
Az új tartalommal körvonalazott OTrT megalkotásakor a jogalkotó arra törekedett, hogy az
egyszerűség szem előtt tartásával egy az ágazati elképzeléseket is tartalmazó „kerettörvényt”
alkosson, nagyobb szabadságot adva ezáltal a megyei és városi tervekkészítéséhez.
Az OTrT 2. mellékletében rögzített szerkezeti terv jelöli az M60-as gyorsforgalmi utat, amely a város
szempontjából kiemelt jelentőségű közlekedési kapcsolat.
Kapcsolódás Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához
A koncepció célja, hogy kijelölje Somogy megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza azokat a
főbb fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös hangsúlyt
érdemes fektetni.
Somogy megye 2030-ra sokszínű, természeti értékekben gazdag tájjal rendelkező, harmonikus, és az
ott élők számára jó életminőséget biztosító versenyképes, innovatív térséggé válik, ahol szolidáris
közösségekre építve, egymást erősítve, egymás értékeire és adottságaira alapozva vannak jelen a
szolgáltatásokban erős városok és a kedvező életteret adó vidéki térségek. Mindezek alapját a
foglalkoztatottság növelése jelenti, melynek keretében ki kell bővítenünk a rendszeres
munkajövedelemmel rendelkezők körét a biztonságos megélhetés érdekében.
A foglalkoztatottság növelése azonban nem jelentheti környezetünk kizsákmányolását, sokkal inkább
természeti értékeink és erőforrásaink felelős és fenntartható módon történő használatát. A megye
erőforrásainak ésszerű hasznosításával és a potenciális lehetőségek kiaknázásával javulnak az
egyének és a közösségek jövedelmi viszonyai. Mindez kiszélesíti az önkormányzatok pénzügyi
perspektíváit a szolgáltatások színvonalának emeléséhez és megteremti az egyenlő esélyű hozzáférés
lehetőségét a somogyi emberek számára.
A jövőkép elérése érdekében a megyei koncepció 3 átfogó célt határoz meg:










A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése, amely Barcs gazdaságfejlesztési
és foglalkoztatási céljaival cseng össze.
A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmiés gazdasági szempontok figyelembe vételével, ami a környezeti értékek megőrzésével és az
arra épülő térségi összefogásban megvalósuló turisztikai fejlesztésekkel áll összhangban.
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi ember
számára, amely a szociális város rehabilitáció, és a közintézmény fejlesztési programmal áll
összhangban.
Az átfogó célokhoz 5 tematikus és 5 területi cél kapcsolódik, amelyek kifejtése főként
általános irányokat fogalmaz meg, ám néhány kifejezetten érinti Barcsot, ezek:
a természet nyújtotta lehetőségek, mint pl.: termálvízkincs környezettudatos, fenntartható
módon tervezett felhasználásával elsősorban a megye lakosságának magas színvonalon
előállított javakkal történő ellátása, azon túl az ökológiai terhelhetőség szempontjait
figyelembe vevő mértékben a külpiacok kiszolgálása magas hozzáadott értékű termékekkel
és magas színvonalú szolgáltatásokkal
a helyben is gazdaságosan előállítható termékek és szolgáltatások tekintetében az
importfüggőség csökkentése, a közösségek önellátását és az öngondoskodást támogató
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folyamatok elősegítése, a helyben előállított javakhoz való hozzáférés feltételeinek
biztosítása (pl. helyi piacok, termelők boltja hálózat)
a megye különböző területi szintjein a külső és belső kapcsolatok, az elérhetőség javítása,
ezáltal a munkaerő mobilitásának fokozása a közlekedési infrastruktúrába történő
beruházások támogatásával, hogy az egyes területi szintek (település, város és
vonzáskörzete, térség) képessé váljanak gazdasági előnyöket is magában hordozó
kapcsolatrendszert fenntartani egymással és tágabb környezetükkel. A településen belüli,
valamint a térségi jelentőségű központok és vonzáskörzetükbe tartozó települések közötti
közlekedés fenntartható fejlesztésével, az elérési idők javulásával, egyenlő eséllyel válnak
elérhetővé a térségi foglalkoztatási központok, humán (közoktatási, közművelődési,
egészségügyi) szolgáltatások és szociális ellátások.
A zöldség- és gyümölcstermelés hagyományainak újraélesztését helyi közösségi szinten is
szorgalmazni, ösztönözni kell. A biotermesztés nagyságrendjét növelni kell. A megye
melegvíz-bázisa az intenzív kertészeti ágazat fejlesztés mellett jó alapot teremt az önellátó
közösségi üvegházi növénytermesztés elterjedéséhez is. További cél az önellátó,
öngondoskodó helyi közösségek kialakulásának elősegítése érdekében a helyi szociális
gazdaság megteremtéséhez a keretfeltételek biztosítása, a közösségi alapú termelési és
felhasználói (fogyasztói) rendszerek elterjedésének ösztönzése.

5.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK
A célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben beazonosított problémákra ad-e megoldást, a
stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra
gyakorolt hatása
A célrendszer alapját a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésére irányuló szándék jelenti.
A fenntarthatóság általában horizontális szempontként jelenik meg a célrendszerekben, ami
feltételezi, hogy a fenntarthatóság feltételei alapvetően fennállnak, de fontos, hogy minden
területen továbbra is érvényesüljenek, megszilárduljanak.
Barcs esetében a fenntarthatóság kritériumai nem teljesülnek. Levezetésre került, hogy a város
folyamatban lévő méretbeli csökkenése a minőségi, szerkezeti tényezőkben is radikális romlást
eredményező negatív spirált indíthat el, ezért a város elsőrangú feladata jelen időszakban a
fenntarthatósági tényezők megszilárdítása és a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése. A
célrendszer mindazonáltal tartalmaz horizontális szempontokat is, amelyek a fenntarthatóság
általános alkotóelemeiként kerültek definiálásra.
A Megalapozó tanulmány a részletes SWOT mellett hasonló részletezettségben tartalmazza az abból
levezethető, követendő stratégiai irányokat is, melyek a célrendszer tervezése keretében figyelembe
vételre kerültek, így állítható, hogy a célrendszer a helyzetelemzésben feltárt összefüggéseken
nyugszik, a belső összefüggései megjelenítik a város életének teljességét.
A célrendszer a négy fenntarthatósági szegmens (gazdaság, társadalom, természeti és épített
környezet,) fenntarthatósági tényezőinek meghatározására és azok fejlesztésére irányul. A
fenntarthatóság biztosítása érdekében a Koncepció és a Stratégia kitért azokra a kormányzás terén
szükséges feltételekre is, amelyek révén biztosítható a célokat teljesítő projektek érdemi
megvalósulása. A célok meghatározása a fenntarthatósági területek és a célok közti kereszthatások
következetes számításba vételén alapult a Megalapozó tanulmányban és a Településfejlesztési
koncepcióban egyaránt.
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A teljesség érdekében a projektek elsődlegesen a célrendszerből kerültek levezetésre, a
kereszthatások figyelembe vétele alapján pedig lehetőség nyílt arra, hogy ez a struktúra úgy kerüljön
átcsoportosításra kulcsprojektek, hálózati projektek, akcióterületi projektek stb. keretében, hogy a
kereszthatások figyelembe vételével ismert szinergiák érvényre jussanak. Ennek révén
koncentráltabb és a megvalósíthatóság szempontjából gyakorlatiasabb rendszer alakult ki, mely
világosabban összefüggésbe hozható az operatív programok rendszerével. Az összefüggések
megtartása érdekébentöbb esetben a nagy formátumú projektek alprojektekre bontva jelennek meg
a rendszerben.
A célrendszer teljességre törekvő kibontása következtében a projektek számos nem beruházási
jellegű elemet tartalmaznak, amelyek a társadalom, a partnerség és a kormányzás keretében
valósítandók meg.
Az elemzések rávilágítottak, s az anyagok társadalmi egyeztetése is egyértelműen visszaigazolta, hogy
a város legégetőbb problémája jelenleg a foglalkoztatás alacsony szintje, és a képzett munkaerő
alacsony szintje, amelyek a befektetési kedvet negatívan érintik. Ebből következően a
gazdaságfejlesztési tényezők jelentős súlyt kapnak, emellett a közvetlenül a foglalkoztatást érintő
akciók is helyet kapnak. Mindez nem jelenti a gazdaságfejlesztés kizárólagosságát.
A fenntartható fejlődés belső összefüggései miatt rendkívül fontos, hogy a kijelölt célok döntő része
megvalósuljon, s a folyamat a források nyújtotta lehetőségek kiaknázása mellett megtartsa stratégiavezéreltségét. A társadalom rossz kilátásai miatt az egészséges és vonzó környezetre kiemelt
hangsúlyt kell fektetni, mivel egyrészt a kevés és csökkenő számú munkaképes korú egészsége egyre
fontosabb, másrészt erősíti a város megtartó képességét és vonzerejét.
Ez a tényező elsősorban az egészség- és minőségtudatos társadalmi rétegre hat, ők pedig egyúttal az
a réteg, akikre a tudásigényes gazdaságot építeni lehet. A viszonylag lassú fejlődési eredményekkel
járó követő ipartelepítés mellett, amit a gyors munkahelyteremtés igénye indokol, a város
problémáinak megoldása főként az innovációorientált, kreatív tevékenységektől és emberektől
várható, ezért erre a társadalmi és gazdasági szegmensre külön figyelmet szükséges fordítani.
A célok és az azok alapján megfogalmazott projektek, köztük a számos nem beruházási típusú
beavatkozás egymást támogató rendszert alkot. A projektek egy része program jellegű, ami a város
jövőjének gyökeres átalakítási szándékából adódik. Ezek egy része nem valósítható meg a stratégia
2020-ig tartó időhorizontján belül, azonban az eredményesség szempontjából fontos e stratégiai
folyamatok elindítása és következetes végig vitele.
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6 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
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A stratégia megvalósíthatósága szempontjából esetében hét jelentősebb kockázat azonosítható:
•

•
•

•
•

•
•

politikai kockázat (pl.: a térség szempontjából jelentős kulcskérdések, pl. térségi elérhetőség
javítása esetében nem születnek meg a szükséges döntések, a politikai döntéshozó
megváltoztatja célrendszerét, prioritásait a támogatási rendszerben stb.);
finanszírozási kockázat (pl.: a tervezett beavatkozás beruházási igénye előre nem látható
okok miatt megnő, az önrész aránya megváltozik, késik a támogatás átutalása, stb.);
szakmai realizálhatósági kockázat (pl.: a tervezett beruházásnak előre nem látható import
akadályai vannak, a fejlesztés által érintett terület tulajdonviszonyait nem sikerül rendezni a
megadott határidőig, elhúzódik a közbeszerzés, a kivitelező csődbe megy, stb.);
munkaerő megtartó képesség romlása (pl.: a tervezett beruházások később valósulnak meg,
a képzett munkaerő ezért más városokban keres munkát, stb.);
gazdaságfejlesztésben kulcsszerepet betöltő szereplő székhelyét más városba telepíti (pl.:
geopolitikai okok miatt, korábbi adókedvezmény megszűnik, a kívánt képzettségű munkaerő
nem biztosítható, stb.);
környezeti kockázat (pl.: a tervezett beruházást akadályozza a Nemzeti park stb.);
jogi környezet változása (pl.: a tervezés időszakához képest a kivitelezés megkezdésének
időszakában eltérő jogszabályok lépnek érvénybe, a cégek adózására vonatkozó előírások
szigorodnak, stb.).

A rendelkezésre álló adatok alapján a kockázati tényezőket kvalitatív módon értékeltük. A kvalitatív
értékelés célja a kockázatok sorrendiségének megállapítása. A számítás az alábbi tapasztalati
összefüggés alapján történt: K = P + 2I, ahol: K: kockázati együttható, P: bekövetkezési valószínűség
(ötfokozatú skálán), I: hatás mértéke.
A fenti összefüggés alapján ötfokozatú skála alakítható ki.

Kockázat
politikai
finanszírozási
szakmai
munkaerő megtartás
kulcsszereplő távozása
környezeti
jogi

Bekövetkezés
valószínűsége (P)
3
4
2
3
2
2
4

Hatás mértéke (I)
4
3
3
2
2
2
1

Kockázati együttható
K=P+2I
11
10
8
7
6
6
6

A stratégia szempontjából e legjelentősebb kockázatot a részben rajta kívül álló körülmények
(országos politikai döntések), és a finanszírozási kérdések jelentik.
A stratégia szakmai realizálhatóságának kockázata is magas, ami a stratégiai tervezést követő
megvalósítás menedzselésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
Nem minősül kritikus kockázati tényezőnek, de relevánssá válhat a stratégia megvalósításában
megjelenő szervezetek kialakítása és hatékonysága, a város társadalmi összetételének romlása, a
munkaerő megtartó képesség romlása valamint a környezeti kockázat.
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A kockázatok mérséklése érdekében elvégzendő feladatok:

A város fejlesztései során nem csupán a támogatásokra épít, hanem a vállalkozásokkal való
együttműködés széles skálájára is. Amennyiben a támogatási rendszer negatív irányba hatna a város
számára, akkor a gazdasági szereplőkkel együttműködve képes lesz külső források bevonására céljai
elérése érdekében.
Az energetikai korszerűsítések révén az üzemeltetési költségek csökkennek, a gazdaságfejlesztési
programok hatásaként nő a település bevétele.
A fejlesztések egymásutániságának tervezésével, egymásra épülésével mindez elkerülhető, mivel a
város csak a pénzügyi keretének megfelelően vállalja a beruházások önrészét. Ezenfelül a
beruházások során a város kiemelt figyelmet fordít arra, hogy jövedelemtermelő fejlesztéseket
hajtson végre.
A beruházások előkészítése során a környezeti szempontok kiemelt szempontot képviselnek.
Amennyiben a lakosság anyagi javai csökkennek, a lakingatlanok karbantartása elmaradhat, mely a
lakóingatlan állomány műszaki degradációjához vezethet. Ezt megelőzendő a város a
munkanélküliség elkerülése mellett érdekelt. Ennek érdekében szorosan együttműködik a helyi
vállalkozásokkal azok céljainak megvalósításában, illetve a közmunka programot is támogatja. Így a
lakosság anyagi javainak csökkenése elkerülhetővé válik.
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7 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
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7.1 A

CÉLOK

ELÉRÉSÉT

SZOLGÁLÓ

FEJLESZTÉSI

ÉS

NEM

BERUHÁZÁSI

JELLEGŰ

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

Gazdasági versenyképesség növelése
A település gazdasági versenyképességének növelését, elsősorban a kis- és középvállalkozások
fejlődésének biztosítása, ipari park infrastruktúra fejlesztése, az üzleti szolgáltatások fejlesztése,
illetve a turizmus fejlesztése útján kívánja elérni. Ennek érdekében az önkormányzat törekszik:






a gazdasági és intézményi szereplők hatékony együttműködésének megteremtésére, a
mikro-,kis- és középvállalkozások működésének hatékony fenntartásával, a vállalkozók
aktivitásának és szolgáltatói hátterének erősítésével;
a gazdasági infrastruktúra fejlesztésére elsősorban a meglévő ipari park struktúrára alapozva;
az ipari termelés alól kivont, illetve alulhasznosított barnaövek gazdasági hasznosítására,
funkcióváltásának elősegítésére;
a turisztikai termékkínálat bővítésére.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők
szerint határozza meg:







A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező
feltételeket biztosítson.
A Képviselő-testület az adópolitikáján keresztül /jogszabály adta keretek között, figyelemmel
az EU-s szabályozásra is/ támogatja azokat a befektetőket, amelyek hozzájárulnak a település
fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek.
Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén
támogatja a befektetni szándékozókat.
A város rendelkezésére álló honlapokon folyamatosan hirdetni, népszerűsíteni kell a
beépítésre váró földterületeket, a helyi ipari területeket. A helyi vállalkozások támogatása,
érvényesülése érdekében a város célja, hogy összeállítsa az ún. vállalkozói térképet, mely
tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen
található meg a telephelyük.

Városmarketing tevékenység
Az utóbbi évek erőteljes fejlesztési munkáinak hatásaként mára elengedhetetlenné vált, hogy
Barcson stratégiai szerepet kapjon a városmarketing. A megvalósuló fejlesztések, a kialakuló új
funkciók, a magas színvonalú épített és természeti környezet megóvása és fenntartása új szemlélet
kíván mindenkitől. Barcson sajnos nincs komoly hagyománya a városhoz kapcsolódó marketing
tevékenységnek, de ezt a hiányosságot a város vezetése felismerte és megkezdődtek az ezzel
kapcsolatos fejlesztések. A város vezetésének tervei között szerepel Barcs középtávú városmarketing
stratégiájának, valamint marketing akciótervének kidolgozása.
E téren az eddigi legjelentősebb eredmény a város honlapjának elkészítése és folyamatos
karbantartása, frissítése, bővítése. A www.barcs.hu oldal 2005 óta üzemel. Látogatóinak száma
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elérte a több százezret. A honlap szinte minden fontos és hasznos közérdekű, turisztikai, kulturális,
vagy ügyintézéssel kapcsolatos információt tartalmaz az ott élők és az érdeklődők számára egyaránt.
2009-ben elkészült és elfogadásra került Barcs Város Egységes Arculati Stratégiája, melynek célja,
hogy a város összképét meghatározó elemek fejlesztése egységes értékrend mentén történjen. A
stratégia alapján az egységes arculat kialakításának rendező elvei:





Átláthatóság, rendezett állapot elérésének igénye,
Könnyű fenntarthatóság, üzemeltetés biztosítása,
Megfelelő minőségi színvonal kiválasztása,
Településre jellemző, az adottságokat kiemelő karakter, egyediség megfogalmazása és
megjelenítése;

Környezettudatosság fokozása
Az épített és természeti értékek környezetének megóvása egy település alapvető igénye és érdeke. A
fejlesztések megvalósulásával egy lényegesen magasabb színvonalú, értékesebb települési környezet
jön létre. Ennek megóvása, fenntartása csak akkor biztosítható, ha a lakosság tudatában van ennek
fontosságával és felelősségével. A szelektív hulladékgyőjtés feltételeinek megteremtésével és a
környezettudatos szemléletmód elterjesztése által megvalósulhat az épített és a természetes
környezet védelme, annak hosszú távú fenntarthatósága. Az új szemléletmód elsajátítására leginkább
a gyermekek és a fiatalok fogékonyak, rajtuk keresztül lehet az idősebb generációkat is megszólítani,
elgondolkodtatni és változtatásra bírni.

7.2 AZ ITS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI
7.2.1 A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere
Barcs Város Önkormányzata 11 tagú testület, valamint a polgármester által gyakorolja az
önkormányzati jogokat.
A képviselő-testület jogszabályi kötelezés miatt és munkája szakmai megalapozása érdekében az
alábbiak állandó bizottságokat hozta létre:
 Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság
 Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság
 Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság
A településen cigány, német és horvátnemzetiségi Önkormányzat tevékenykedik. Részvételük a
fejlesztések tervezésében és megvalósításában elengedhetetlen.
A képviselő-testület döntéseinek végrehajtására, valamint a közigazgatási ügyek intézésének céljából
Polgármesteri Hivatal működik, összesen 48 fővel, amelynek főbb szervezeti egységei:
Közgazdasági Iroda,
Költségvetéssel, pénzügyekkel, beruházások finanszírozásával, adókkal, kapcsolatos feladatokat látja
el.
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Hatósági és Városüzemeltetési iroda
Városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, beruházások előkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el
Szervezési és Koordinációs iroda,
Ellátja a jogszabályban, rendeletben meghatározott nevelési, közművelődési, közgyűjteményi,
művészeti tevékenységgel, sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatait, a Hivatal és az önállóan
működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmények humánpolitikai feladatait, a Képviselő-testület, a
Képviselő-testület Bizottságai működéséhez szükséges minden szervezési és koordinációs feladatot,
választással, népszavazással népi kezdeményezéssel kapcsolatos jogszabály által előírt feladatokat,
jegyzői és polgármesteri tevékenységhez kapcsolódó minden szervezési, adminisztrációs és technikai
feladatot, nemzetközi kapcsolatok szervezési és koordinációs feladatait..

7.2.2 Az ITS megvalósításának intézményi háttere
A funkciómegosztás éles különbséget tesz a döntést előkészítő, döntést hozó és a projekt végrehajtó
szervezeti egységek között.
Az ITS-hez kapcsolódó stratégiai döntéseket az Önkormányzat képviselőtestülete hozza meg az
illetékes bizottságok előzetes véleményét meghallgatva.
A városfejlesztési feladatok előkészítése az Önkormányzat szakapparátusának a feladata.
Az előkészítés iniciálása, ill. ellenőrzése érdekében célszerű egy Városfejlesztési Kabinet-et felállítani
(tagjai: ITS előkészítésében résztvevő irányítócsoport tagjai).
A projektek lebonyolítása során keletkező információk továbbítása, a polgármester, ill. a
képviselőtestület tájékoztatása a projekt menedzser feladata, mely operatív ügyek esetében az
Hatósági és Városüzemeltetési iroda közreműködésével történik, míg koncepcionális, stratégiai
kérdéseket érintő események kapcsán a Polgármestert személyesen kell tájékoztatni. Operatív
ügyekben a projektvezetés az önkormányzat más tisztviselőivel is konzultál.
AZ ITS-ben megfogalmazott projekt elemek lebonyolításáért városfejlesztő társaság hiányában az
Önkormányzat hivatala a felelős, ennek keretében elvégzi:











a beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési munkálatok lebonyolítását;
az önkormányzati beruházások operatív irányítását, a beruházók közbeszerzés útján történő
kiválasztását, a vállalkozói szerződések megkötését, a megvalósítás nyomon követését,
ellenőrzését, stb.;
a projektek pénzügyi folyamat-menedzsmentjét, a cash-flow biztosítását;
a beruházókkal a szerződések előkészítését;
adminisztratív feladatok (dokumentumok tárolása, kapcsolattartás) ellátását;
a projektekhez kapcsolódó tájékoztatási, nyilvánossági feladatok biztosítását;
a projekt keretén túlmutató magánberuházások ösztönzését, koordinálását, a befektetőkkel
történő tárgyalások lebonyolítását;
az esetlegesen értékesítésre kerülő ingatlanokból származó bevételek befektetését további
beruházási célok érdekében;
ITS által érintett területeken megvalósuló soft projektelemek koordinálását.

Terra Studió Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

59

A program sikeres lebonyolításának humánerőforrás kapacitása a külső tanácsadócégek esetleges
bevonhatóságának a feltétele. A program sikeres lebonyolításához legalább 5-6 fős belső projekt
menedzsment team felállítása szükséges.
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7.3 A TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK
A város mindennapi élete, a városban elérhetőszolgáltatások és a fejlesztések kizárólagtérségi
beágyazódásban vizsgálhatók. Funkcióit, szolgáltatásait tekintve Barcs a járásközpontja, fontos
határátkelőhely, közigazgatási, oktatási és egészségügyi központ. Gazdaságitéren is központi szerepet
tölt be a város.
Többcélú Kistérségi Társulás
2004. áprilisában a Belügyminisztérium pályázatot írt ki a többcélú kistérségi társulások 2004. évi
ösztönző támogatására. A támogatás célja az volt, hogy ösztönözze a kistérségek határain belül, a
többcélú társulások megalakulását, ezáltal a kistérségi szinten ellátható önkormányzati
közszolgáltatási feladatok szakmailag magasabb színvonalú, hatékonyabb szervezését elősegítse, a
kistérségi közigazgatási ügyintézést korszerűsítse.
2004. június 28-án a barcsi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok együttes képviselőtestületi ülést tartottak, melyen valamennyi település képviselő- testülete határozatban döntött a
többcélú kistérségi társulás létrehozásáról.
Az így megalakult Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás alapító okirata és a társulási megállapodás
aláírásra került. Barcs Város Önkormányzata a 2013-ban elfogadott Önkormányzati törvény alapján
felülvizsgálat tagságát, és 2013.12.31.-vel kilépett a társulásból, majd 2014 decemberében
ismételten kezdeményezte tagságát, amelyet egyes Önkormányzatok nem támogattak.
A Társulás által ellátott eredeti feladatok:
Kiemelt feladatok:


területfejlesztés, kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása a hatályos törvényre
tekintettel,
 alapfokú közoktatási intézmények közös fenntartása,
 alapfokú közoktatási feladatok közös ellátása,
 pedagógiai szakszolgálati feladatok közös ellátása: gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés, és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés,
 egészségügyi alapellátás együttes szervezése,
 szociális és gyerekjóléti alapellátás együttes szervezése: a családsegítés, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás.
 a Társulás ellátja a Barcsi Kistérség területén a Területfejlesztési törvény előírásai alapján a
Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is.
Egyéb feladatok:





közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, mozgókönyvtárak létrehozása a könyvtári
szolgáltatás nélküli településeken,
személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szociális intézmények, valamint
gyermekjóléti intézmények közös fenntartása, szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás,
hulladékgyűjtés közös szervezése, hulladékgazdálkodási feladatok közös ellátása,
szennyvíztisztítás és elvezetés,
közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
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integrált kistérségi ügyintézési, ügyfélszolgálati irodák, megoldások bevezetése és
alkalmazása, szolgáltatás-szervezési feladatok,
 természet- és környezetvédelem közös szervezése,
 család, gyermek- és ifjúságvédelem,
 katasztrófavédelem közös szervezése,
 állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése,
 ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, bel- és csapadékvíz elvezetés,
 esélyegyenlőségi program, foglalkoztatás,
 gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom,
 Sportfeladatok szervezése ennek keretében a társulás:
o összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal
kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös
sportrendezvényekben való együttműködést, a kistérségi sportlétesítmények
fejlesztését, szolgáltatásait.
o együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén, segíti a
kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását,
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.
o pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport
feltételeinek és színvonalának javítását.
o együttműködnek az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő
önkormányzati feladatokban.
o együttműködnek az iskolai testnevelés és a diáksport, a szabadidősport valamint a
versenysport és az utánpótlás, tehetséggondozás területén jelentkező feladatokban
o sport szakmai bizottságot hoz létre, melynek feladata az együttműködés konkrét
területeinek megteremtése.
A Társulási Tanács munkáját segítendő, a napi ügyek intézésére önálló munkaszervezet felállítása
mellett döntöttek a települések vezetői, összesen 8 fővel.

7.4 A PARTNERSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ITS KÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
7.5 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA
7.5.1 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása
7.5.1.1

Módszertan

A 2007 – 2013 közötti programozási időszak egyik fontos tapasztalata volt, hogy a célok
megvalósulásának méréséhez szükséges adatok nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők, így a
stratégia menedzselésének egy fontos eszköze nem állt a települések rendelkezésére.
Mivel a 2014 – 2020 közötti időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok
célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű
és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű
változásához lehessen kötni.
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A monitoring tevékenység szervezeti háttere és folyamata
Az eredményes monitoring tevékenység feltétele, hogy a nyomon követés rendszerének kialakításaaz
előkészítés és a megvalósítás integráns részét képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket és
felelősöket. A monitoring folyamata az alábbi lépésekből áll:
1. Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó, világos beavatkozási logikára épülő
településfejlesztési koncepció kialakítása.
2. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási
forrásokat meghatározó ITS kidolgozása.
3. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása – jelen
fejezet összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt
monitoringmutatókat, míg a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét
kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.
4. A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes végrehajtásához
szükséges információk összegyűjtése
5. Az indikátorok teljesülésének nyomonkövetése a megvalósítás során.
A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a településfejlesztési koncepció és az ITS
végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. Célszerű kijelölni egy személyt, aki
felelős a monitoring és értékelési tevékenység koordinációjáért és végrehajtásáért. A monitoringhoz
kapcsolódó legfontosabb feladatok:






a monitoringrendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és folyamatosan frissítendő
adatbázis megalkotásával;
az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő – összegyűjtése,
rögzítése a monitoring rendszerben;
rendszeres kapcsolattartás a projektek megvalósításért felelős személyekkel az indikátorok
elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és akcióterületi projektek nyomon
követése érdekében;
éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek tartott
beavatkozásokat a program végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős
döntéshozó testületnek kell jóváhagynia).

A monitoring tevékenység szervezeti hátterét az operatív menedzsment szervezet biztosítja, amely
koordinálja a megvalósuló városfejlesztési beavatkozásokat, rendszeresen figyeli, gyűjti és
rendszerezi azok indikátorainak alakulását. Minderről előterjesztés készül, amelyet az érintett
Bizottságok tárgyalnak, és a Képviselő-testület hagy jóvá. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia
végrehajtását és eredményeit a város Képviselő-testülete évenként áttekinti és értékeli. A beszámoló
az alábbi témaköröket tartalmazza:





a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtásának állapota,
a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információi (projekt
költségvetése, források összetétele),
városrészenként és tematikus célonkénti áttekintés a stratégia végrehajtásának kezdete óta
megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről,
a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladás (az indikátorok kiinduló és
célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével).

Terra Studió Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

63

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart
fenn. Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan
közreműködő partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs
lehetőséget biztosít az ITS előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal
nyilvános közmeghallgatást tart az ITS megvalósításának előrehaladásáról

7.5.2 Indikátorok meghatározása
7.5.2.1

Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények

A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott
indikátorkészlet meghatározása. Az alkalmazott mutatókkal szembeni alapvető kritériumok az
alábbiak:






Specifikus – az indikátor arra a célkitűzésre vonatkozik, aminek az eredményét, hatását méri;
Mérhető – az indikátor számszerűen (mértékegységgel) kifejezhető;
Elérhető – az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és költséghatékony
módon meg kell tudni határozni;
Reális – a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből kiindulva kell
egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni;
Aktuális – az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell
vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie időbeli nyomonkövetésre.

A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok –
a célok elérését jelző mutatók – kerüljenek hozzárendelésre. Az eredményorientáltság erősítése a
2014-2020 közötti időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése
az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az
alkalmazott indikátorok fajtái:






Hatásindikátorok: Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek, az adott település
sajátosságaihoz illeszkednek. Egy középtávú célhoz – annak összetettsége függvényében –
1‐2 db indikátor kapcsolódik. Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye
nem minden esetben teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus célokhoz
kapcsolódó indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok
természetükből adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is.
Eredményindikátor: Ezeket az indikátorokat a tematikus célok eredményeinek
meghatározásához használtuk és az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul.
Az egyes operatív programok Egyedi Célkitűzéseket fogalmaznak meg és ezen
célkitűzésekhez kapcsolódnak az OP eredményindikátorai.
Kimeneti/output indikátor: Az indikátorokat az integrált projektek méréséhez használtuk. Az
egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output
jellegű mutatók. A tervezés során ezeket a mutatókat – amennyiben ezek illeszkedtek a
megvalósításra tervezet beavatkozások (projektek) jellegéhez – a lehető legszélesebb körben
beépítettük a monitoring mutatók közé.
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7.5.2.2

A stratégia indikátorai1

Cél

Javasolt indikátor

A meglévő épített és természeti
környezet fenntartása, fejlesztése a
városi életminőség javítása
érdekében

Megújított közterületek nagysága
Megújított középületek száma
Lakosságszám
Öregedési index
Nyilvántartott álláskeresők
munkaképes korú
állandó népességhez viszonyított
aránya
Az önkormányzatok helyi
adóbevétele
A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok
területe

Gazdasági potenciál erősítése

Megépített üzleti infrastruktúra
Térségi szerepkör erősítése és
elérhetőség javítása

Térségi együttműködésben
megvalósult projektek száma
Járás területén megvalósult
fejlesztések összköltsége

1

A célértékek elérésének tervezett időpontja 2020.12.31.
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Indikátor
típusa
Output
Output
Hatás
Hatás

Mértékegység
m2
m2
fő
%

Bázisérték

Célérték

Adatforrás

0
0
11 173
165

10 000
4
11 200
160

Műszaki tervek
Műszaki tervek
KSH
KSH

Mérés
gyakorisága
Évente
Évente
Évente
Évente

Hatás

%

13,02

7

KSH

Évente

Hatás

e Ft

231 400

300 000

KSH

Évente

Output

ha

0

12

Műszaki
dokumentáció

Évente

Output

m2

0

4000

Telephelyenged
ély

Évente

Hatás

db

0

3

saját adat

Évente

Hatás

e Ft

0

2 000 000

saját adat

Évente
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A tervezett projektek esetében releváns TOP indikátorok:
ITS-ben szereplő
cél

Cél elérése érdekében megvalósítandó
fejlesztés
Városközpont akcióterület fejlesztése
Déli városrész akcióterület fejlesztése
Munkaerőpiacról kiszorult emberek
foglalkoztatása
Iparterületek fejlesztése

Gazdasági
potenciál
erősítése

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ
fejlesztése
Komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása
Komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása

Kapcsolódó indikátor
Támogatásban részesülő vállalkozások
száma
Támogatásban részesülő vállalkozások
száma
A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci programokban
résztvevők száma
A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe
A természeti és a kulturális örökségnek,
illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának
növekedése
Támogatásban részesülő vállalkozások
száma
A természeti és a kulturális örökségnek,
illetve látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható számának
növekedése

Mértékegység

Célérték a
projekt
befejezésekor

Célérték a
program
befejezésekor

db

20

25

db

5

8

fő

50

100

ha

2

3

fő/év

300

600

db

10

30

fő/év

500

700
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ITS-ben szereplő
cél

Cél elérése érdekében megvalósítandó
fejlesztés
Városközpont akcióterület fejlesztése

Közszolgáltatások
színvonalának
erősítése

Városközpont akcióterület fejlesztése

Óvoda rekonstrukció
Temetők infrastruktúrájának fejlesztése

Térségi szerepkör
erősítése és
elérhetőség
javítása

Munkaerőpiacról kiszorult emberek
foglalkoztatása
Dráva Fenntartható Fejlődés Központ
kialakítása
Közlekedési fejlesztések
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Kapcsolódó indikátor
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma
Fejlesztéssel érintett egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne:
háziorvos, házi gyermekorvos,
fogorvosi, védőnői szolgálat és
kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma
Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci programokban
résztvevők száma
Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
A felújított vagy korszerűsített utak
teljes hossza

Mértékegység

Célérték a
projekt
befejezésekor

Célérték a
program
befejezésekor

db

100

100

db

2

2

db

100

100

m2

8 000

8 000

fő

50

100

m2

1 000

1 000

km

5

10
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ITS-ben szereplő
cél

Cél elérése érdekében megvalósítandó
fejlesztés

Mértékegység

Városi területeken létrehozott vagy
m2
helyreállított nyitott terek
Városi területeken épített vagy renovált
Városközpont akcióterület fejlesztése
db
köz- vagy kereskedelmi épületek
Városi területeken létrehozott vagy
Déli városrész akcióterület fejlesztése
m2
helyreállított nyitott terek
Helyreállított lakóegységek városi
Szociális városrehabilitáció
db
területeken
Szociális célú városrehabilitációval
Szociális városrehabilitáció
érintett akcióterületen élő lakosság
fő
száma
Helyreállított lakóegységek városi
Széchenyi utca 10. bérlakás felújítási program
db
területeken
Üvegházhatású gázok becsült éves
tonna CO2
Közvilágítás fejlesztése
csökkenése
egyenérték
Városközpont akcióterület fejlesztése

Városi
életminőség
javítása

Kapcsolódó indikátor

Célérték a
projekt
befejezésekor

Célérték a
program
befejezésekor

3000

5000

15

20

4000

6000

4

4

746

746

5

5

0

0,3
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8 MELLÉKLETEK
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8.1 2015.01.12.:

KAPCSOLATFELVÉTEL,

FELVÁZOLÁSA
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JELENLÉTI ÍV
a Külső Munkaindító megbeszélésről
Barcs Város Önkormányzatával
Időpont: 2015.01.12 10:00
Helyszín: Barcs, Polgármesteri Hivatal
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8.2 2015.01.26-02.02.: VÁROSKÖRZETI EGYEZTETÉSEK – LAKOSSÁGI FÓRUMOK

MEGHÍVÓ
BARCS VÁROS ITS ELKÉSZÍTÉSE KERETÉBEN TARTOTT LAKOSSÁGI
FÓRUMOKRA
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretettel meghívom Önt Barcs város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez
kapcsolódó lakossági fórumokra:

Időpont: 2015.01.26.
Helyszín: Barcs, Arany János Általános Iskola
Időpont: 2015.01.27.
Helyszín: Barcs, Szegedi Tibor Cigány Közösségi Ház
Időpont: 2015.01.28.
Helyszín: Drávaszentes, Drávaszentesi Faluház
Időpont: 2015.01.29.
Helyszín: Somogytarnóca, Faluház
Időpont: 2015.01.30.
Helyszín: Barcs, Móricz Zsigmond Művelődési Központ
Időpont: 2015.02.02.
Helyszín: Barcs, volt Bem utcai iskola

PROGRAM:
17:00 - 18:30

Városfejlesztési elképzelések és igények bemutatása
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Feljegyzés

Készült:

Barcson, Arany János Általános Iskolában 2015. január 26-án megtartott
városkörzeti találkozón

Jelen voltak:

Karvalics Ottó polgármester, Ander István, Kertainé Horváth Edit, dr. Kis M. János
Attila, Koós Csaba, Molnár Anikó, Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok,
Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Honvári Katalin irodavezető, Kuti
Béla ügyintéző, Ungvári Zoltán a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója

Lakosság részéről: 36 fő

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket, a 2014-es év tényeiről és a 2015. év
terveiről beszélt.

Karvalics Ottó polgármester:
Adósságállomány alakulását tekintve 387 millió Ft a helyi adó bevétel. Állami támogatások elvi
alapjai, a helyi adóerő képesség jelentősége is fontos. Folyamatban lévő pályázatokat tekintve van a
Szociális Központ bővítésével kapcsolatban új pályázat beadására lesz szükséges. A közvilágítást
korszerűsítjük, de valószínű, hogy itt is új pályázatot kell benyújtani. A bölcsőde pályázata befejezésre
került, az elszámolás 2015-re várható. Háziorvosi rendelők felújítása is szükséges. ÁROP
Szervezetfejlesztés lezárult, jelenleg elszámolás alatt van. A strand energiafelhasználásának
csökkentése érdekében egy fotovoltaikus rendszer kiépítésére kerül sor. A Polgármesteri Hivatalban
is felújítások várhatók, valamint a nyílászárók cseréje. AVIS MAIOR pályázaton 8 millió Ft-os összeget
kaptunk esőzésre. Ivóvíz-javító program is megkezdődött, valamint a geotermikus energia. A
piaccsarnok felújítása folyamatban van. 2020-ig tartó fejlesztési programhoz kértem és szeretnék
kérni javaslatokat. Jelen esetben a legnagyobb probléma a munkanélküliség. A megyei fejlesztési
tervből kiemelném a mezőgazdasági fejlesztést, ahol többek között szerepel az üvegházra épülő
termálkút, feldolgozó üzem, ami a városkörnyék által termelt mezőgazdasági termékekre épülne.
Turizmus fejlesztésénél tervben van a Szabad-strand fejlesztése, valamint camping kialakítása, bicikliút bekötése Virovitica-Drávatamási közé, ezen kívül a Dráva Bemutató Központhoz való bicikli-út
kiépítése Péterhidáig. Gyógyfürdő fejlesztésnél fontos szempont a szálláshelyek megteremtése, és a
reumatológia fejlesztése, ahol önkormányzati pályázatból a lányiskola épületét kell majd rendbe
rakni. Művelődési Ház környezetét rendbe kell tenni, továbbá parkolóhelyek kapacitását növelni kell
itt is és a gyógyfürdő esetében is. Tervben van az OTP Bank előtti tér átalakítása, a központi játszótér
felújítása is. A volt bíróság épületének beruházása elindult. A volt földhivatal épületét igényeltük, és
ha megkapjuk, akkor szeretnénk bővíteni, kiállítóhelynek berendezni. A Pólus hátsó részéből a
fiataloknak közösségi teret kialakítani. 68-as és az M60-as utak helyzetét tekintve lobbi-erő
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szükséges, valamint Somogy és Baranya megye összefogása. Az idősek ellátását a Segítő-kezek
segítségével fogjuk áthidalni, amíg a Szociális Központot fejlesztik, bővítik.

Kérdések, észrevételek a lakosság felől:
















Hány éves korig kell fizetni a szemétszállítást?
Egyetem építéséről tárgyalt-e?
Hősök terén a 88 lakásos épületet lebontják, összeférhetetlenek?
Kifogásolt a vízminőség, miért van ez?
A ravatalozóval kapcsolatban a helyi tervezőt bevonták?
A gazdasági program áprilisi ülés ütemtervében miért nem szerepel?
ITS készül, amelyben működik Pénzár Árpád közre?
A Széchenyi-programiroda mit csinál?
A hó-eltakarítással kapcsolatban mi a helyzet?
Kistérségi kilépését mi indokolta, és azután a visszalépést?
A Béke utcai járda jobb oldalán áll a víz.
Piramis-házak mögötti, a lapba lévő kertekkel mi a helyzet?
A Csillag étterem és a Piramis közötti járda már megy tönkre.
Megsüllyedtek a térkövek a Kereskedelmi Bank és a Takarék Szövetkezet között.
Rinya utcában az egyik oszlop megsüllyed, mivel nagy autók járnak ki-be.

Karvalics Ottó megköszönte a testület tagjainak, a meghívottaknak és a lakosságnak megjelenést.

Feljegyzést készítette:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes-főjegyző
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Feljegyzés
Városkörzeti találkozóról

Készült: 2015. január 27-én 17.00 órakor Barcson a Szegedi Tibor Cigány Közösségi Ház és Szabadidő
Centrumban megtartott városkörzeti találkozóról.

Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Koós Csaba, Molnár Anikó, Halász Istvánné képviselők,
Tatai Ferenc a Barcs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke, Ungvári Zoltán a
Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója, Honvári Katalin, Semsi Zita, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna a
Polgármesteri Hivatal részéről, valamint 33 fő a lakosság részéről.

Halász Istvánné képviselő asszony köszöntötte a megjelentek majd felkérte Karvalics Ottó
polgármester urat a tájékoztatója megtartására.

Karvalics Ottó polgármester részletes tájékoztatást adott









az önkormányzat működéséről, valamint pénzügyi helyzetéről, a tartozások és követelések,
állami támogatások, adóbevételek alakulásáról és összegéről,
a fejlesztések, pályázatok állásáról,
a munkahelyteremtés lehetőségeiről, a Start munka és közfoglalkoztatás helyzetéről,
a helyi vállalkozások működéséről,
a tervezett fejlesztési elképzelésekről (temető felújítás, ivóvíz minőség javító program
aktuális munkálatairól),
az út, autópálya építéssel kapcsolatos problémákról,
a turisztikai fejlesztési elképzelésekről Gyógyfürdő bővítése, bicikli út, Drávai szabadstrand
fejlesztése),
a szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos március 1-je utáni változásokról,

Lakossági hozzászólások:






a hulladék válogatóba dolgozók felvételéről,
a szemétszállítási díj csökkentésének lehetőségeiről (súlymérés, szállítási alkalom fegyelembe
vétele),
rendőrök elfogult eljárásáról, a cigányok büntetéséről,
Dankó utcai telek rendezetlenségéről,
közmunkaprogramról.
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Karvalics Ottó polgármester a hozzászólásokra az alábbi választ adta:







tájékoztatott a hulladék-válogató működéséről,
ismertette a szemétszállítási díj megfizetésének szabályait, a csökkentés lehetőségeit, a
szelektív hulladék gyűjtésének fontosságát, kérte a lakosságot, hogy az igényelt szelektív
kukákat vegyék fel,
a rendőri elfogultsággal kapcsolatban kérte, annak azonnali jelzését és kérte, hogy az
emberek a közlekedés szabályait tartsák be,
a Dankó utcai telek rendezetlenségének megszüntetésére a hatáskörünkbe tartozó szükséges
intézkedések megtételre kerülnek,
tájékoztatott a közfoglalkoztatás szabályainak várható alakulásáról.

Tatai Ferenc a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felajánlotta segítségét - ezen városkörzet
tekintetében - a szelektív hulladék gyűjtők kiosztásának megszervezéséhez, valamint a problémás
rendezetlen telek rendbetételéhez.

Semsi Zita a Polgármesteri Hivatal dolgozója részletes tájékoztatást adott a szelektív hulladék
gyűjtéséről.

Halász Istvánné képviselő asszony megköszönte a városkörzeti találkozón való megjelenést.

Befejezve: 18 óra 48 perckor

Feljegyzést készítette:

Dr. Lengyeltóti Zsuzsanna
aljegyző-irodavezető
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Feljegyzés
Készült:

Drávaszentesen, Drávaszentesi Faluházba 2015. január 28-án megtartott
városkörzeti találkozón

Jelen voltak:

Karvalics Ottó polgármester, Ander István, Kertainé Horváth Edit, Koós Csaba,
Molnár Anikó, Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok, Balázsné dr. Vástyán
Krisztina címzetes főjegyző, Honvári Katalin irodavezető, Kuti Béla ügyintéző,
Ungvári Zoltán a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója

Lakosság részéről: 20 fő
Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket, és ismertette az előző ciklus fő számait
összehasonlítva a 2014. év záró számaival, valamint a helyi adóbevételek alakulását.
Karvalics Ottó polgármester:
A városnak a mezőgazdaságra kell építenie. A közmunkának fontossága, az új „golyós tér”
kialakításánál, az I. világháborús emlékmű rendbetételénél is meglátszik, igenis van értékteremtő
hatása. A munkanélküliek képzetlensége viszont még mindig a legnagyobb probléma, emiatt a
szakmunkás-képzés megtartásáért mindent meg kell tenni. A fejlesztéseket tekintve az utak, valamint
kerékpárutak fejlesztésénél is a térségben kell gondolkodnunk. A 6-os út fejlesztéséhez a közös
megyék együttes lobbija szükséges. Mezőgazdasági vonalat nézve a piac felújítása fontos. Egy
feldolgozó üzem kisebb terménymennyiséget folyamatosan képes feldolgozni, ezért kertészetre van
szükség. Már érdeklődtek magánbefektetők, akik gomba-termesztés, valamint húsüzem építésével
kapcsolatban. A strand energiafelhasználásának javításával kapcsolatban nyertünk egy pályázatot és
egy fotovoltaikus rendszer kiépítésére kerül sor. Fontos, hogy a pályázatok egymásra épüljenek. A
Duna-Dráva Nemzeti Parkkal jó az együttműködés, mint útfejlesztésben, mint vízelvezetésben is jó az
együttgondolkodás. Az önkormányzatnak a fejlesztési tervhez szüksége van a lakossági
észrevételekre, ugyan úgy, mint vállalkozásokéra.

Kérdések, észrevételek a lakosság felől:




Kocsmát ígértek 1 Ft-ért, igaz ez?
Drávaszentesi temetőben a száraz fenyőket meg kellene nézetni.
A Fő utca 108,114 között fákat (csavaros fűz) lecsonkolni.

Karvalics Ottó megköszönte a testület tagjainak, a meghívottaknak és a lakosságnak megjelenést.
Feljegyzést készítette:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes-főjegyző
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Feljegyzés
Városkörzeti találkozóról

Készült: 2015. január 29-én 17.00 órakor Somogytarnóca Faluházban megtartott városkörzeti
találkozóról.
Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Szalai Balázs alpolgármester, Vekkeli Józsefné, Horváth
József, Koós Csaba, Ander István képviselők, Szabadi József a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság
tagja, Ungvári Zoltán a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója, Gál László, Szili Balázs, dr.
Lengyeltóti Zsuzsanna a Polgármesteri Hivatal részéről, valamint 34 fő a lakosság részéről.

Horváth József képviselő úr köszöntötte a megjelentek majd felkérte Karvalics Ottó polgármester
urat a tájékoztatója megtartására.

Karvalics Ottó polgármester részletes tájékoztatást adott










az önkormányzat működéséről, valamint pénzügyi helyzetéről, a tartozások és követelések,
állami támogatások, adóbevételek alakulásáról és összegéről,
a fejlesztések, pályázatok állásáról,
a munkahelyteremtés lehetőségeiről, a Start munka és közfoglalkoztatás helyzetéről,
a helyi vállalkozások működéséről,
a tervezett fejlesztési elképzelésekről (temető felújítás, ivóvíz minőség javító program
aktuális munkálatairól),
az út, autópálya építéssel kapcsolatos problémákról,
a turisztikai fejlesztési elképzelésekről Gyógyfürdő bővítése, bicikli út, Drávai szabadstrand
fejlesztése),
a szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos március 1-je utáni változásokról.
kisbusz vásárlásról a somogytarnócai és drávaszentesi városrészből az óvodások
beszállítására.

Horváth József az egyéni választókerület képviselője tájékoztatást adott a somogytarnócai
településrészen tartott rendezvényekről, a 2015. évi elképzelésekről, a somogytarnócai óvoda épület
használata tervéről (konditerem), a parkok, játszóterek rendezési elképzeléseiről, a Faluház
környékének kialakításáról a falunap, a rendezvények megtartásához, a gyalogátkelőhelyek
közvilágításának javításáról, a szociális központ és a Boróka étterem közti terület parkolásának
megoldásáról.
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Lakossági hozzászólások:






az árkok tisztításának szükségességéről, mert esőzés idején a víz befolyik a kertekbe,
a veszélyes hulladék gyűjtésére Somogytarnócán is legyen lehetőség ne csak Barcson ,
a buszmegállónál a járda életveszélyes,
a temetői út rossz minőségéről,
a rehabilitációs ellátásban részesülők foglalkoztatása lehetőségei.

Karvalics Ottó polgármester a hozzászólásokra az alábbi választ adta:






az árkok tisztítására jelenleg nincs pályázati lehetőség, az árvíz elleni védekezés során sok
esetben szembesültünk azzal, hogy a lakók hordtak az árkokba mindenféle anyagot a
kövektől a szemétig, amely miatt a víz nem tudott lefolyni,
a volt óvodaépület hasznosítása fontos, valamilyen funkciót kell találni erre, a konditerem
mellett a SATELIT Egyesület is jelezte, hogy irodára van szüksége,
ésszerű ötlet, hogy a falunapot a Faluháznál akarják megtartani és a központot ennek
megfelelően kialakítani.
a veszélyes hulladék Somogytarnócán és Drávaszentesen történő gyűjtésének kérését
továbbítjuk a szolgáltató felé.

Horváth József képviselő úr megköszönte a városkörzeti találkozón való megjelenést.

Befejezve: 19 óra 07 perckor

Feljegyzést készítette:

Dr. Lengyeltóti Zsuzsanna
aljegyző-irodavezető
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Feljegyzés
Készült:
Barcson, Móricz Zsigmond Művelődési Központban 2015. január 30-án megtartott
városkörzeti találkozón
Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Szalai Balázs alpolgármester, Ander István, Horváth
József, dr. Kis M. János Attila, Koós Csaba, Molnár Anikó, dr. Nuszpl Árpád képviselő-testületi tagok,
Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Ungvári Zoltán a Városgazdálkodási Igazgatóság
igazgatója, Semsi Zita, Gál László pénzügyi ügyintéző

Lakosság részéről: 18 fő

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket, tájékoztatást adott az elmúlt ciklus, a
2014. év záró adatairól.

Karvalics Ottó polgármester:

Le nem járt tartozás csak az év végi kifizetetlen számlaállomány. Az éves adóbevétel 384 millió Ft
volt. A munkahelyteremtés hiánya a legnagyobb probléma, ezért a meglévő vállalkozások megtartása
fontos feladat, valamint a betelepülő vállalkozások számára lehetőséget kell teremteni. A fejlesztés
útja a mezőgazdaság lehet. A képzett munkaerő hiánya a munkaerő-piacon komoly probléma, ezen
kívül, hogy egyszerre van jelen a képzetlen munkanélküliek tömege. A megyei fejlesztési tervben
szerepel a mezőgazdasági program, ami magában foglalja termelést, piacra jutást, feldolgozást. Az
üvegházas termelés, feldolgozó üzem lenne. A megmaradó meleg víznél kialakítanánk egy
raktárbázist, ahol afrikai harcsákat nevelnénk és a Cooppal együtt értékesíteni tudnánk.
Magánbefektetők is jelentkeztek, akik gombatermesztést és húsüzemet szerettek volna létrehozni.
Az úthálózat fejlesztése alapvetően meghatározza a mi fejlesztési lehetőségeinket is, ezért kerül
fejlesztésre az M60-as és a 68-as út, viszont szükséges a megyék összefogása is ehhez. Horvátokkal
való egyeztetés is folyamatosan megy, ők a vasúti híd visszaállítását is preferálják. Pályázatokat
tekintve a vízminőség-javító programnak 2015. év végére be kell fejeződnie. A Duna-Dráva Nemzeti
Park adottságait is szeretnénk kihasználni. Emiatt a bicikli-utakat fejlesztjük Drávaszentes és
Péterhida között, Szabad strandon camping kialakítását tervezzük. A gyógyászati rész fejlesztését
hosszú távra gondoljuk a Lányiskola épületének kihasználásával. Volt Otthon Áruház épületét
közönségi térré, konferencia, koncert-teremmé szeretnénk átalakítani. Nyárra tervezzük a mozi
terem rendbetételét. Az ígéretek szerint a volt bíróság épületének felújítása heteken belül
elkezdődik. A pályázati lehetőségek függvényében a volt rendelőintézet épületét is hasznosítani
fogjuk. A Szociális Központ melletti épület megvásárlására akkor is sort kerítünk, ha a pályázat nem
nyílik meg újra. A fotovoltaikus rendszer pályázatával a strand energiafelhasználásának javítását
szeretnénk elérni. Valószínű, hogy újranyitják majd a közvilágítás-korszerűsítése pályázatot. A
vízrendezési tervpályázattal lehetőség nyílik a belvízi károk elhárítására. A geotermikus energia
kiépítése befejeződött és már csak a beszabályozás van hátra. Szeretném kérni a lakosságot, hogy
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amennyiben a fejlesztési programhoz van ötlete, az mondja el. A szelektív kukákat kérem, hogy
vegyék át, hogy így gyűjtsék a kommunális hulladékot.

Kérdések, észrevételek a lakosság felől:
















A Május 1. utcában az 5-ös házszámnál a járdát felnyomta a fa, a mellette levő fa pedig
leárnyékolja a Tv-t.
A Kandó utcában Solti doktorral szemben nem ég a lámpa.
A Kandó utca 8. előtt megsüllyedt az út.
III. körzet az Tarnócához tartozik? Mert semmilyen támogatást nem kapnak.
A Boróka mögötti játszótérnél a feltört járdalapokat rendbe kellene tenni.
A Boróka előtti aknán raklap van.
A Hársfa utcai óvodában a homokozóknak a tetején moha van, tisztítani kellene.
A mozi terem befogadó-képessége növelve lesz?
A Krénusz utca 2. magánterület vagy közterület?
A IV. körzetben, a Csokonai utcában a járda nem jó, a zsákutca felöli résznél.
A Deák Ferenc utca 47. szám előtti vízátfolyásnál, ott áteresz van-e előtte?
A szelektív kukákat dicsérni tudom, és nyílt napot javasolok.
Szemetes a város, véleményem szerintem büntetni kellene.
A Dráva Völgye előtt, és az Ipari előtt söpörjenek össze.
Grafiti van a strand kerítésén.

Karvalics Ottó megköszönte a testület tagjainak, a meghívottaknak és a lakosságnak megjelenést.

Feljegyzést készítette:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes-főjegyző
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Feljegyzés
Városkörzeti találkozóról

Készült: 2015. február 2-án 17.00 órakor Barcson a volt Bem utcai iskolában megtartott városkörzeti
találkozóról.
Jelen voltak: Karvalics Ottó polgármester, Szalai Balázs alpolgármester, Koós Csaba, Ander István,
Remes Gábor képviselők, Ungvári Zoltán a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója, Honvári
Katalin, Pénzár Árpád, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna a Polgármesteri Hivatal részéről, valamint 31 fő a
lakosság részéről.
Koós Csaba képviselő úr köszöntötte a megjelentek majd felkérte Karvalics Ottó polgármester urat a
tájékoztatója megtartására.
Karvalics Ottó polgármester részletes tájékoztatást adott










az önkormányzat működéséről, valamint pénzügyi helyzetéről, a tartozások és követelések,
állami támogatások, adóbevételek alakulásáról és összegéről,
a fejlesztések, pályázatok állásáról,
a munkahelyteremtés lehetőségeiről, a Start munka és közfoglalkoztatás helyzetéről,
a helyi vállalkozások működéséről,
a megépült hulladék kezelőről, hulladék válogatóról,
a tervezett fejlesztési elképzelésekről (temető felújítás, ivóvíz minőség javító program
aktuális munkálatairól),
az út, autópálya építéssel kapcsolatos problémákról,
a turisztikai fejlesztési elképzelésekről Gyógyfürdő bővítése, bicikli út, Drávai szabadstrand
fejlesztése),
a szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos március 1-je utáni változásokról.

Lakossági hozzászólások:












a helyi buszjárat megszüntetéséről,
a gyorsjáratú buszok nem állnak meg a városrészben,
a vasút menetrend változás előtti egyeztetéséről, a Pécs-Gyékényes vasútvonal rossz
állapotáról,
a 68-as, 6-os utakról, Barcs-Kaposvár közötti közút állapotáról,
a Drávai vasúti hídról,
az Ady és Martinovics utcai közlekedésről,
az árkok vízelvezetéséről, az árkok tisztításáról,
a Hős utca ésKlára utcai hóeltakarítás problémáiról,
a Járóbetegellátó átalakításáról,
a Híd tv működéséről,
a Horvát hegy útjairól, és esőzéskor lejövő kavics hordalékról,
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a Ti-La vállalkozás képviselője által felvetett problémáról, mely szerint a városban a
hulladékszállítást nem ők végzik,
a fürdő belépő árából kedvezmény adása a barcsi embereknek,
a szemétszállítási díj csökkentésének lehetőségeiről, aki kevesebbszer rakja ki a kukát
kevesebbet fizessen.

Karvalics Ottó polgármester a felvetett kérdésekre az alábbi választ adta:










tájékoztatott a helyi járat megszüntetését követően a volán által biztosított helyközi járatok
rendszeres működéséről, mellyel biztosított a gyerekek iskolába történő időbeni eljutása,
tájékoztatott a vízelvezetési, vízrendezési terv elkészültéről,
ismertette a szemétszállítási díj megfizetésének szabályait, a csökkentés lehetőségeit, a
szelektív hulladék gyűjtésének fontosságát, kérte a lakosságot, hogy az igényelt szelektív
kukákat vegyék fel,
tájékoztatott a vasúti híd lehetőségéről,
ismertette a járóbetegellátó működését, mely továbbra is önkormányzati intézmény,
tájékoztatott a Híd tv működtető váltásáról, és az ezzel kapcsolatos átmeneti helyzetről,
a hulladék elszállítását végző szolgáltatóra vonatkozó szigorú jogszabályi feltételeknek, így a
pályázati kiírásnak sem felelt meg a Ti-La vállalkozás,
ismertette a szemétszállítási díj megfizetésének szabályait, a csökkentés lehetőségeit, a
szelektív hulladék gyűjtésének fontosságát, kérte a lakosságot, hogy az igényelt szelektív
kukákat vegyék fel,

Koós Csaba képviselő úr megköszönte a városkörzeti találkozón való megjelenést.

Befejezve: 19 óra 32 perckor

Feljegyzést készítette:

Dr. Lengyeltóti Zsuzsanna
aljegyző-irodavezető
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8.3 2015.02.04.: HELYZETÉRTÉKELÉS

MEGHÍVÓ
BARCS

VÁROS

ITS

ELKÉSZÍTÉS

I.

WORKSHOP

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretettel meghívom Önt Barcs város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez
kapcsolódó I. workshop ülésre.
Időpont: 2015.02.04.
Helyszín: Barcs Város Polgármesteri Hivatala

PROGRAM:
14:00 - 14:30
ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
14:30 - 15:30
ELEMZÉSE
15:30 - 16:30

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ITS
HELYZETELEMZÉS TAPASZTALATAINAK
CÉLRENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK

Barcs város Integrált Településfejlesztési Stratégiája | II. kötet: Településfejlesztési Stratégia

86

Terra Studió Kft.
1034 Budapest, Szomolnok u. 14.

JEGYZŐKÖNYV/EMLÉKEZTETŐ
Tárgy: Első workshop
Dátum:
2015.02.04.
Helyszín:
Barcs, Polgármesteri Hivatal
Készítette:
Pénzár Árpád, Kovács Tamás
Résztvevők:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirend
Hozzászóló
Polgármester köszönti a megjelenteket, bemutatja az ITS elkészítésének
1.
szükségességét, folyamatát.
Kovács Tamás bemutatja a tervezés kereteit, pénzügyi forrásokat,
2.
ütemezést.
Helyzetértékelés eddigi tapasztalatai, különös tekintettel a barnamezős
területekre. Ezt követően kerekasztal beszélgetés a csatolt prezentáció
alapján, ahol az alábbiak kerültek megállapításra:





3.




A térség fejlődésének a kulcsa az elérhetőség javítása
Közúti elérhetőség mellett a vasútit is erősíteni kell, fontos lenne a
Zágráb- Pécs kapcsolat kiépítése
Ipari park nem tölti be a szerepét
Jelentős ipari terület található a városban, zömében barnamezősek.
Vita alakult ki arról, hogy van-e lehetőség ezek felszámolására, vagy
legalább tömbösítéssel területek revitalizálására, különös tekintettel
a Dráva partra. A rendezetlen tulajdonviszonyok, a banki terhelések,
a gyér kereslet, és a zöldmezős beruházásokhoz képest jelentős
többletköltséget okozó barnaterület miatt ez erősen kétséges.
Barcsi fürdő éles térségi versenyben van, továbblépésre a lehetőség
a horvát egészségügybe való becsatornázással lennének
lehetőségek.
Szálláskapacitás nem megfelelő a településen, legalább egy 3*-os
szállodára szükség lenne
Horvátország 2 éven belüli csatlakozásával a schengeni övezethez
jelentősen felértékelheti a várost, a térségi partnerekkel való
együttműködést célszerű lenne intézményesíteni, közös beruházási
projektek generálása a drávai szelídturizmus fejlesztése érdekében.
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Feladatok
Feladat

Felelős

Határidő

1.

Helyzetelemző munkarész elkészítése

Kovács Tamás

2015.02.17.

2.

Adatszolgáltatás

Pénzár Árpád

2015.02.17.

3.

A stratégia 1. draft változatának elkészítése

Kovács Tamás

2015.03.18.
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8.4 2015.04.08.: STRATÉGIAI IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA

MEGHÍVÓ
BARCS

VÁROS

ITS

ELKÉSZÍTÉS

II.

WORKSHOP

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szeretettel meghívom Önt Barcs város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez
kapcsolódó II. workshop ülésre.
Időpont: 2015.04.08.
Helyszín: Barcs Város Polgármesteri Hivatala

PROGRAM:
10:00 - 10:30
ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ITS
CÉLRENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK
FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK PONTOSÍTÁSA
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Terra Studió Kft.
1034 Budapest, Szomolnok u. 14.

JEGYZŐKÖNYV/EMLÉKEZTETŐ
Tárgy: Második workshop
Dátum:
2015.04.08.
Helyszín:
Barcs, Polgármesteri Hivatal
Készítette:
Pénzár Árpád, Kovács Tamás
Résztvevők:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
Napirend
Hozzászóló
Kovács Tamás bemutatja a projekt keretében eddig lezajlott
1.
tevékenységeket, és a tervezési környezetet
Stratégiakészítés eddigi tapasztalatainak ismertetése. Ezt követően
kerekasztal beszélgetés a csatolt prezentáció alapján, ahol az alábbiak
kerültek megállapításra:






2.









ASZT első munkaváltozatát át kell dolgozni a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal folytatott megbeszéléseknek megfelelően
Kisebbik szegregátum mér megszűnt a népszámlálás óta, 5 lakásból
kettőben már nem laknak
Bölcsőde fejlesztés helyett óvodák kerüljenek a stratégiába
Zsidó templom tulajdonviszonyai már rendezésre kerültek
Zsidó templom és volt leányiskola együtt kezelendő, funkciót kell
találni, a legjobb a fürdőhöz kapcsolódó gyógyászati szolgáltatás
lenne
Közlekedési résznél szerepeljen az M60-as fejlesztése is
A 2 akcióterület igazodik az eredeti elképzelésekhez, de várhatóan a
pályázati rendszer nem részesíti ezeket előnyben, így az oda
tervezett projekteket is egyedileg kell forráshoz rendelni
Iparterületből egyszerre van hiány, és többlet, szükség lenne ipari
területekre, de ehhez földeket kellene vásárolni, a legmegfelelőbb
helyszín mostani IP bővítési területe lenne
Önerő biztosítása probléma lesz, de ez nem helyi sajátosság, csak
központilag kezelhető
LEADER egyesület végzett projektgyűjtést a térségben, ezek
beépítésre kerülnek a stratégiába
Eurohorse és Eurovelo utak is bekerülnek a stratégiába
mikro vállalkozások fejlesztéseire forrást kell találni
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Feladatok
Feladat
Felelős
A stratégia társadalmi vitára bocsátható változatának
1.
Kovács Tamás
elkészítése
2.

Társadalmi egyeztetés lefolytatása
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Pénzár Árpád

Határidő
2015.04.19.
2015.04.30.

93

Barcs város Integrált Településfejlesztési Stratégiája | II. kötet: Településfejlesztési Stratégia

94

FELJEGYZÉS
VÁROSKÖRNYÉKI

EGYEZTETÉSEK

LEFOLYTATÁSA

A 314/2014 kormányrendelet szerinti városkörnyéki egyeztetések keretében a lakossági véleményezési
eljárással párhuzamosan minden járási település számára megküldésre került a helyzetelemző és a
stratégiai kötet, valamint minden járási önkormányzat meghívásra került a lakossági tájékoztató fórumra.
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