
 

  

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

Integrált 
Településfejlesztési 

Stratégiája 

2. kötet: Integrált Településfejlesztési 
Stratégia módosítása 



 
2 

Készítette:  
EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. 

Farkas László 
TT 01-6199; Tkö 01-16873 
 

Településtervező 

Dr. Mérei András Projektmenedzser, terület- és 
településfejlesztő geográfus 

Janza Frigyes Ügyvezető, közgazdász 
Horváth Nóra Regina közgazdász 

 

Megbízó:  
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

 

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 
Tel.: 06 (62) 530 100 
E-mail: info@hodmezovasarhely.hu 
Honlap: https://hodmezovasarhely.hu 

 

Dátum: 2022.05.20. 

 

www.exante.hu 

 



 

 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

1 Bevezetés ....................................................................................................................................... 5 

2 ELŐZMÉNYEK ........................................................................................................................ 7 

3 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI ................................................................. 10 

3.1 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása ................................................................. 10 

3.2 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása ...................... 16 

4 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK ........................................................... 17 

4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával ........................ 18 

4.2 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló 
jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése ............................................................................ 20 

4.3 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve .................... 21 

4.4 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából 
jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz ............................................ 23 
4.4.1 Beruházás jellegű hálózatos projektek ............................................................................................................... 23 
4.4.2 Beruházás jellegű egyedi projektek .................................................................................................................... 27 
4.4.3 Nem beruházás jellegű soft projektek ............................................................................................................... 32 

5 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM ..................................................................................... 34 

5.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település 
egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok 
meghatározása) ...................................................................................................................................... 35 

5.2 A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések ............. 35 

5.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére 
teendő intézkedések ............................................................................................................................ 36 

6 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI ............................................................. 39 

6.1 Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, 
az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a települési 
környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a területfejlesztési 
tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang bemutatása)................................. 39 

6.2 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) ......... 44 



 

 
 
 

7 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI .................................... 47 

8 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE ..................................................... 50 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati 
tevékenységek ........................................................................................................................................ 50 

8.2 Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek 
maghatározása ....................................................................................................................................... 50 

8.3 Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok ............. 57 

8.4 Monitoring rendszer kialakítása.......................................................................................... 57 

9 AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA ..... 63 

 

  



 

5 

1 BEVEZETÉS 
Jelen dokumentum Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2014-ben készített és 
a 217/2014. (IX. 17.) sz. Kgy. határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
felülvizsgálata. A Stratégia felülvizsgálatát öt tényező tette szükségessé. Az egyik tényező az új, 2021-
2027-es Európai Uniós tervezési ciklus megkezdése, Uniós szinten új kohéziós politikai célok kerültek 
megfogalmazásra, Magyarország új Partnerségi Megállapodása pedig ezen célok eléréséhez új 
operatív és nemzeti programokat hívott életre. Ez új pénzügyi keretet teremtett. Második tényező, 
hogy a 2014-ben hatályba léptetett ITS-ben megfogalmazott célok többsége megvalósult. A 2020-as 
évben kitört koronavírus járvány az önkormányzati gazdálkodást bizonytalan időre átírta, jelentős 
adóbevételeket vont el az állam a települési önkormányzatoktól, ezért harmadik tényezőként az 
önkormányzat lecsökkent mozgásterét kell figyelembe venni. A negyedik tényező, amely 
következtében a felülvizsgálat szükségessé vált, az országos és megyei szintű területrendezési és 
területfejlesztési eszközök felülvizsgálata megtörtént (Országos Területrendezési Terv - OTrT, 
Csongrád Megye Területrendezési Tervének felülvizsgálata, Csongrád-Csanád Megye 
Területfejlesztési Koncepciója és Programja), valamint a 2021-2027-es időszakra elkészült Csongrád-
Csanád Megye Előzetes Integrált Területi Programja (ITP).  

Hódmezővásárhely MJV bekerült az ERFA 9. cikk alá tartozó települések közé. Ezzel 
Hódmezővásárhely MJV a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) PO5-i. 
Integrált és befogadó társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, a kultúra, a természeti örökség, a 
fenntartható turizmus és biztonság előmozdítása városi területeken célterület Fenntartható 
Városfejlesztés intézkedés kedvezményezettjévé vált. Az ERFA rendelet 11. cikk értelmében az Európai 
Unió 2021-2027 tervezési időszak fenntartható városfejlesztési források felhasználásának feltétele új 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) készítése, amely struktúrájában és tartalmában 
megteremti az összhangot a jelenleg érvényben levő európai és hazai szakpolitikai keretekkel. A 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által elkészített Fenntartható 
Városfejlesztési Stratégia módszertani útmutató alapján készülő Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégia az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum a 2021-27-es TOP Plusz 
Fenntartható Városfejlesztés intézkedés forráskeret felhasználásának előfeltételévé vált, amelyet 
Hódmezővásárhely MJV önkormányzatának szükséges elkészítenie. Az integrált településfejlesztési 
stratégia felülvizsgálata ezért a fenntartható városfejlesztési stratégia készítésével párhuzamosan 
történt. A két dokumentum a különböző tartalmi elvárásoknak felel meg, ugyanakkor stratégiai szintű 
településfejlesztési eszközként Hódmezővásárhely MJV 2021-2027-es időszak stratégiai célú 
településfejlesztési céljait és beavatkozásait egyaránt tartalmazzák. 

 

Az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi felépítése 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a város rövid-középtávú, 7-10 évre tervezett fejlesztéseit 
felsorakoztató településfejlesztési eszköz, amely területi alapú, a település városrészeire, 
akcióterületeire vonatkozó célok meghatározására, és azok megvalósítására készül. Az ITS 
integráltsága a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, 
közlekedésfejlesztés, műszaki infrastruktúra fejlesztés, társadalmi programok stb.), a települési 
partnerek (lakosság, vállalkozói szektor, civil szektor, közszféra stb.) céljait, elvárásait, illetve az 
önkormányzat meghatározó szerepét jelenti. 
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 A településfejlesztési koncepció közép-hosszútávú fejlesztési céljait rövid-középtávú 
programokká, projektekké bontja le. 

 Tervezése területi szemléletű, a város egészére, városrészekre, akcióterületekre fogalmazza 
meg a célokat, fejlesztéseket. 

 Megvalósíthatósági megközelítést alkalmaz: pénzügyi, indikátorvállalási, illetve szervezeti 
feltételek biztosításának követelményét fogalmazza meg. 

 Meghatározó szerepet szán a partnerségi alapú tervezésnek, ami a kijelölt célrendszer 
megfelelő helyi támogatását és középtávú megvalósíthatóságát jelenti. 

Az ITS a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2. melléklete szerinti teljes tartalommal készül, célrendszere 
a településfejlesztési koncepció alapján kerül kidolgozásra, az első rész ezeket a célokat tárgyalja. A 
második részben a területi szemléletnek eleget téve akcióterületek kerülnek lehatárolásra, 
bemutatásra és akcióterületi projektek kerülnek bemutatásra. Az akcióterületek mellett a város 
egészére kiterjedő hálózatos és azokon kívül álló egyedi (pontszerű) célok is megfogalmazásra 
kerülnek. A beruházás jellegű fejlesztések mellett nem beruházás jellegű (soft) projektek is részét 
képezik a stratégiának. Mivel Hódmezővásárhelyen valós szegregációs veszélyt jelentő szegregációval 
veszélyeztetett terület található, ezért az ITS antiszegregációs programot is tartalmaz. A dokumentum 
utolsó fejezetei a célok összefüggéseivel és megvalósíthatóságával, illetve a fejlesztéspolitika 
intézményrendszerével, az eredmények folyamatos követésének (monitoring) lehetőségeivel és azok 
kockázataival foglalkozik. 
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2 ELŐZMÉNYEK 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-ben készült el a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet alapján. Az ITS-ben meghatározásra kerültek a 7-8 éves, illetve a 2014-2020-as 
Európai Uniós tervezési időszakhoz illeszkedően településfejlesztési célok, akcióterületek, projektek. A 
2014-es ITS készítése óta eltelt időszakban a projektek többséges megvalósításra került. 8 év alatt 
olyan jelentős változások következtek be, mind a gazdasági, társadalmi folyamatokban, jogszabályi 
környezetben, illetve az önkormányzati feladatok és az önkormányzati szervezet, működés és 
gazdálkodás kapcsán, amelyek indokolttá tették a 2014-es ITS felülvizsgálatát, módosítását. Emellett 
elkezdődött a 2021-2027-es Európai Uniós tervezési időszak, amely az ország és a helyi 
önkormányzatok számára is új fejlesztési irányokat jelöl ki, ezzel együtt az Unió által támogatott 
fejlesztések köre is változik. 

 

Megváltoztak a külső tényezők: 

 a 2020-ban a világban kitört COVID-19 koronavírus pandémia miatt megváltoztak a piaci, 
gazdasági körülmények, befektetési tendenciák; 

 a korábbinál sokkal jelentősebb mértékben szintre emelkedett az energiahatékonyság, a 
környezetvédelem, a klímaváltozás kérdése; 

 a digitalizáció, a kommunikáció sosem látott fejlődésen ment keresztül, a smart (okos) 
eszközök, új telekommunikációs szabványok (5G) elterjedése a települési és 
településüzemeltetési szolgáltatások, tevékenységek új megközelítését hívták életre; 

 az Európai Unióban 2021-ben új, 7-éves tervezési időszak kezdődött, a kohéziós politikában 
új irányok jelentkeztek 

 a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta megújításra került 2020-ban, amely 
funkcionális kapcsolatot teremt a 2020 utáni városfejlesztési menetrend és a területfejlesztési 
menetrend között. 

 

Megváltoztak a belső tényezők: 

 a pandémiahelyzet miatt jelentős mértékben megterhelésre került az önkormányzat 
egészségügyi és szociális intézményrendszere, amely feltárta a működési-gazdálkodási 
hiányosságokat; 

 az országban bevezetett vírusjárvány miatt veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend a korábbinál 
nagyobb mértékű adóelvonást eredményezett a helyi önkormányzatoktól, ezért 2021-től az 
önkormányzati gazdálkodás a korábbinál kevesebb mozgásteret nyújt a településfejlesztési 
célok megvalósítására; 

 a lakosság életminősége a járványhelyzet következtében romlott, nőtt a munkanélküliség, 
egyes gazdasági szektorok (pl. turizmus-vendéglátás) jelentős bevételkiesét szenvedett el; 
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Fejlesztéspolitikai, jogszabályi és tervi háttér: 

A 2021-2027-es időszakban az EU kohéziós politikájának 5 fő célja: 

 Intelligensebb Európa 
 Zöldebb, karbonmentesebb Európa 
 Jobban összekapcsolt Európa 
 Szociálisabb Európa 
 A polgáraihoz közelebb álló Európa 

 

Jogszabályi és tervi háttér: 

 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet; 
 a Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozott, 2021-2027 támogatási időszak 

operatív programjai (Széchenyi Terv Plusz: DIMOP Plusz, EFOP Plusz, MAHOP Plusz, IKOP 
Plusz, GINOP Plusz, TOP Plusz, VOP Plusz, KEHOP Plusz) ; 

 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (elfogadva az 
1/2014. (I.3.) OGy. határozattal) 

 Országos Területrendezési Terv (OTrT) (Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Második rész) 

 Csongrád Megye Területrendezési Terve (CsMTrT) Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés 
4/2020. (V. 22.) sz. rendelete 

 Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata 
 Csongrád-Csanád Területfejlesztési Programja 2021-2027 
 Csongrád-Csanád Megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 

 

A hatályos, (217/2014. (IX. 17.) Kgy. határozattal elfogadott) Településfejlesztési koncepció 
célrendszere: 

 

Jövőkép: Az ősi múltra visszatekintő város és térsége virágzó kulturális, gazdasági és innovációs 
központ, vonzó és egészséges természeti és művi környezettel, a szellemi és tárgyi örökségeket 
megbecsülő és továbbfejlesztő helyi közösséggel, amelynek szorgalmas tagjai befogadók, kreatívak 
és gyarapodók. 

 

A célrendszerben meghatározott legfontosabb beavatkozási területek: 

1. Társadalom 
a. Elöregedés, népességfogyás mérséklése 
b. Oktatási rendszer átalakítása 
c. Egészséges Vásárhely Program és Minden Nap Kultúra! Program folytatása 

2. Gazdaság: 
a. Külföldi tőke bevonzása – befektetésösztönzés 
b. Szektorális fejlesztések: kerámia- és téglaipar, textilipar, precíziós műszergyártás 

3. Kultúra, művészet, turisztika 
a. A város hagyományaira építő kulturális környezet kialakítása 
b. Turisztikai látnivalók összehangolt fejlesztése 

4. Épített és természeti környezet 
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a. Kompakt város mint térszerkezeti cél 
b. Közúthálózat továbbfejlesztése 
c. Beépítésre szánt területek mérséklése 
d. Külterületi fásítások 
e. Városközpont komplex rehabilitációja 
f. Lakóterületek „foghíjasodásának” kezelése 
g. Funkcionális és szociális városrehabilitáció folytatása 
h. Városi szintű szolgáltatások elérhetőségének biztosítása 

5. Klíma- és környezetvédelem, energiatakarékosság 
a. Energiahatékonysági beruházások folytatása 
b. Klíma-ipar meghonosítása 
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3 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

3.1 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott 
célok és beavatkozások teljes mértékben a megalapozó vizsgálatban feltárt erősségekre és 
gyengeségekre építve, a beazonosított problémák megoldását célozzák.  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város által készített legutóbbi, hatályos településfejlesztési koncepció 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet alapján készült Településfejlesztési Koncepció, melyet a város közgyűlése a 217/2014 
(IX. 17.) számú határozatával hagyott jóvá.
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célrendszere 

 Horizontális cél 1: A város élhetőségének javítása 

 Horizontális cél 2: A város zöld átállása 

 Horizontális cél 3: A digitális (okos) technológiák elterjedésének elősegítése 

 Stratégiai cél 1: A helyi 
gazdasági ökoszisztéma 
fejlesztése, hálózati 
kapcsolatok erősítése 

Stratégiai cél 2: A város 
klímaalkalmazkodásának 
elősegítése 
karbonlábnyomának 
csökkentése révén 

Stratégiai cél 3: Társadalmi 
befogadás erősítése 

Részcél 1: Zöld gazdaság arányának növelése, 
körforgásos gazdaságra történő átállás ösztönzése a 
város versenyképességének növelése érdekében 

   

Részcél 2: Helyi vállalkozói ökoszisztémák erősítése, 
hálózati bekapcsolódásuk elősegítése 

   

Részcél 3: Fenntartható energiaellátás biztosítása a 
megújuló energia részarányának növelésével, fosszilis 
energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével 

   

Részcél 4: Klímaváltozásra való rugalmas reagáló 
képesség erősítése városi környezet éghajlati 
változásokkal szemben ellenállóvá fejlesztésével 
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Részcél 5: Helyi gazdasági infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése a város pozicionálása 
érdekében 

   

Részcél 6: Karbonsemlegességre törekvő közlekedés-
és közműfejlesztés 

   

Részcél 7: Oktatási klaszterek, együttműködések 
kialakítása a városi munkaerő helyben 
foglalkoztatásának, megtartásának érdekében 

   

Részcél 8: A város szociális intézményrendszerének 
rugalmas és igényalapú fejlesztése 

   

Részcél 9: Ügyfélbarát (vállalkozói és lakossági) 
digitális szolgáltatások fejlesztése 
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Átfogó stratégiai cél 

A Stratégia átfogó célja, hogy Hódmezővásárhely egy olyan városfejlesztési struktúrát tervez 
kiépíteni és fenntartani, amelyben a település minél inkább az itt élők és tevékenykedők saját 
tudására, erőforrásaira és kapacitásaira támaszkodik. A lakosság értékteremtő és ápoló 
szándékait helyezi előtérbe, és a fenntarthatóságot, gazdaságosságot szem előtt tartva a 
város és a városi aktorok képesek lesznek a helyi gazdaság versenyképességét növelni, a zöld 
és digitális átállás megvalósításával hozzájárulni a prosperáló helyi gazdaság 
működtetéséhez, a városban élők közösségének erősítéséhez, lakosság megtartásához, 
valamint egy biztonságos, élhető város fenntartásához. 

Horizontális célok 

Annak érdekében, hogy az átfogó cél megvalósulhasson, három horizontális cél húzódik 
végig a stratégián, melyek érvényesülnek a stratégiai célok, és részcélok megvalósítása során 
is.  

A város élhetőségének javítása a városi életminőség, a zöld és digitális átállás a város 
fejlődésének, modernizálódásának és megyei jogú városi pozíciójának megőrzésének záloga. 
Az elöregedő korstruktúra, a fiatalok nagyvárosokba való elköltözésének tendenciája miatt a 
városok versengenek egymással a lakosság megtartása érdekében, melynek legfőbb eszközét 
jelenti az adott település életminősége, élhetősége, magas minőségű települési környezet 
biztosítása foglalkoztatási, szabadidős és rekreációs lehetőségekkel, a helyi közösségek 
erősítésével. 

A város zöld átállása az éghajlatváltozásra adott válaszok, a környezeti hatások vizsgálata a 
városfejlesztési, beruházási folyamatokban, a környezeti erőforrásokkal való felelős 
gazdálkodás a hosszú távú fenntarthatóság és prosperálás előfeltételei, melyekre a város 
stratégiájának megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít.  

A digitális (okos) technológiák elterjedésének elősegítése a digitális átállás mint 
transzformációs hatás jelenik meg. A digitalizáció támogatása, az adatbiztonság szavatolása 
a digitális közszolgáltatások minél szélesebb körű elterjesztése előfeltétele a 
Hódmezővásárhely hosszú távú versenyképességének fenntartásának. A digitalizáció áthatja 
a gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokat is, ahol fő szempont, hogy a városban 
élők életminőségének szolgálatába álljon az új technológia. 

Stratégiai célok: 

A helyi gazdasági ökoszisztéma fejlesztése, hálózati kapcsolatok erősítése Hódmezővásárhely 
újrapozicionálása révén, a Szeged – Algyő – Hódmezővásárhely tengely erősítésével, egy 
agglomerálódó térséggé fejlődésében kívánja helyi gazdaságát erősíteni, melyben helyi 
erőforrásaira, értékeire, vállalkozásaira támaszkodva kívánja definiálni magát, és kölcsönös 
előnyökön alapuló együttműködést kialakítani térségében.  

A város klímaalkalmazkodásának elősegítése karbonlábnyomának csökkentése révén 
Hódmezővásárhely a CO2 egyenértékű kibocsátást 40%-kal, vagyis 86 338 tonnával csökkenti 
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2030-ig. A klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése érdekében 40.000 ha 
nagyságú területet kíván a klímaváltozással és extrém időjárási hatásokkal szemben 
ellenállóvá fejleszteni 2030-ig, a fenntartható energiaellátás biztosítása érdekében a 
megújuló energia részarányának növelését, a fosszilis energiahordozók arányának fokozatos 
csökkentését kívánja megvalósítani. 

Társadalmi befogadás erősítése érdekében az összetartó városi közösség erősítése, a helyi 
identitás, a vásárhelyiség megőrzése fogalmazódik meg célként. A város fejlődésének 
meghatározó eleme az értékeit és tudását kamatoztató közösség fejlesztése és megerősítése. 
A stratégiai cél az itt élő emberek testi és szellemi fejlődését szolgáló fejlesztéseket, a 
közösség és a helyi identitás megerősítését, illetve a civil önkéntességnek és részvételnek az 
ösztönzését valósítja meg. 

Részcélok: 

R1: Zöld gazdaság arányának növelése, körforgásos gazdaságra történő átállás ösztönzése a 
város versenyképességének növelése érdekében részcél részeként meghonosodik a klíma-
ipar, a környezetbarát, energia- és klímatudatos zöld gazdaság és az ökológiai innovációk. 
Ennek kialakítása a következő évek célja összhangban a város karbonlábnyom csökkentési 
tervével.  

 

R2: Helyi vállalkozói ökoszisztémák erősítése, hálózati bekapcsolódásuk elősegítése részcél 
részeként a zöld gazdaság kiépítésében a város katalizátor szerep felvállalásával tudja 
támogatni a helyi vállalkozói ökoszisztémát a klímabarát és zöld megoldások, technológiák 
adaptációs lehetőségeinek bemutatásával, zöld gazdaság platform működtetésével.  

 

R3: Fenntartható energiaellátás biztosítása a megújuló energia részarányának növelésével, 
fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentésével részcél részeként kidolgozza 
zöld átállás menetrendjét, melynek tervezésébe és megvalósításába bevonja az összes városi 
kibocsátót, a közszféra intézményei mellett a vállalkozói szektort és a lakosságot is. Kialakítja 
hosszú távú energiamenedzsment tervét, melynek meghatározó elemét jelenti a geotermikus 
energiára épülő energiaellátás széleskörűvé tétele kiegészítve azt a napaenergia biztosította 
energiatermelési és tárolási lehetőségekkel. 

R4: Klímaváltozásra való rugalmas reagáló képesség erősítése városi környezet éghajlati 
változásokkal szemben ellenállóvá fejlesztésével részcél részeként 40.000 ha nagyságú 
területet kíván a klímaváltozással és extrém időjárási hatásokkal szemben ellenállóvá 
fejleszteni 2030-ig, a fenntartható energiaellátás biztosítása érdekében a megújuló energia 
részarányának növelését, a fosszilis energiahordozók arányának fokozatos csökkentését 
kívánja megvalósítani. 
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R5: Helyi gazdasági infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése a város pozicionálása 
érdekében részcél részeként a város elsősorban a Vásárhelyen működő vállalkozások 
tudására, erőforrásaira és kapacitásaira támaszkodva növeli a helyi gazdaság 
versenyképességét, beruházásokat és befektetőket vonz a városba biztosítja a vállalkozások 
számára az ingatlanok elérhetőségét mind a szolgáltató szektor, mind a termelő szektor 
számára. 

R6: Karbonsemlegességre törekvő közlekedés-és közműfejlesztés részcél részeként az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás arányát úgy csökkenti a város, hogy az megegyezik vagy 
alacsonyabb, mint a város területén megkötött üvegházhatású gázok hosszú távon, amikor a 
kibocsátás és a szén-dioxid-nyelők egyensúlyban vannak, a nettó kibocsátás nulla. 

R7: Oktatási klaszterek, együttműködések kialakítása a városi munkaerő helyben 
foglalkoztatásának, megtartásának érdekében részcél részeként városi, várostérségi 
mintaprojektek megvalósítása szolgál megfelelő eszközként a helyi gazdaságfejlesztési 
megközelítés átstrukturálásához, melyek az együttműködések révén tudnak 
megfogalmazódni és megvalósulásukat követően beépülni a helyi versenyképességi 
folyamatokba. 

R8: A város szociális intézményrendszerének rugalmas és igényalapú fejlesztése részcél 
részeként a lakosság magasabb szintű kiszolgálása érdekében, a veszélyhelyzetek 
hatékonyabb kezelésének és a lakosság általános jólétének fokozása érdekében a szociális 
intézményrendszer folyamatos felülvizsgálata szükséges. A város célja, hogy ellátási körzeteit 
a lakosság területi megoszlása, összetétele, társadalmi helyzete szerint az esélyegyenlőség 
szempontjait betartva fejlessze. 

R9: Ügyfélbarát (vállalkozói és lakossági) digitális szolgáltatások fejlesztése részcél részeként 
a vállalkozások ösztönzése valósul meg a digitális technológia alkalmazására. A digitális 
technológiák elterjedése, azok időbeli adaptációja és mértéke meghatározó alakítója a helyi 
gazdaság versenyképességének. 
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3.2 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 
bemutatása 

Az átfogó célok és stratégiai célok, a megalapozó vizsgálat, és a partnerségi egyeztetés során tett 
észrevételek, valamint az önkormányzat helyismeretére alapozva kerültek meghatározásra. Ezek 
együttesen biztosítják az átfogó célok és stratégiai célok megalapozottságát, amelyek hozzájárulnak 
egy reális és hosszútávon elérhető jövőkép eléréséhez. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a stratégiai célok, részcélok és a horizontális elvek kapcsolatát: 

 
 Részcélok    Horizontális 

elvek 
Stratégiai célok R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 H1 H2 H3 
S1: A helyi gazdasági 
ökoszisztéma fejlesztése, 
hálózati kapcsolatok 
erősítése 

3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

S2: A város 
klímaalkalmazkodásának 
elősegítése 
karbonlábnyomának 
csökkentése révén 

1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S3: Társadalmi befogadás 
erősítése 

1 1 3 3 3 1 1 1 2 +++ 3 3 

1  gyenge 
szinergia  

2  közepes 
szinergia  

3  erős 
szinergia  
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4 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozásokat 
(projekteket, illetve programokat), amelyek a célok eléréséhez szükségesek. A projektek nemcsak 
beruházási típusúak lehetnek, hanem például foglalkoztatási, képzési, szemléletformáló, 
közösségfejlesztő, társadalmi felzárkóztatást célzó jellegűek is.  

Az ITS az alábbi projekt-típusokat különbözteti meg:  

 

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 2021-2027-es 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. 

 

Akcióterületen kívüli önálló projektek, kulcsprojektek 

 

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.) 

 

Azokat a tervbe vett fejlesztéseket nevezzük kulcsprojektnek, melyek alapvető feltételét képezik 
valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének. Tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik 
cél nem, vagy csak kismértékben érhető el. 
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Hálózatos projektek 

 

Hálózatos projektnek az egymással összehangolt, térben kapcsolódó beruházási és nem beruházási 
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. 

 

Soft projektek 

 

Soft projektnek a célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenységeket nevezzük. Ide 
tartozhat:  

 szabályozási tevékenység  
 városmarketink célú tevékenység  
 magánbefektetők bevonását, partnerség ösztönzését szolgáló tevékenységek  
 vállalkozásfejlesztési, munkahelyteremtési programok  
 szemléletformáló tevékenységek  
 helyi kedvezmények biztosítása (adó, építésügyi, stb.)  

 

4.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás 
indoklásával 

Az ITS időszakára (5-7év) a következő akcióterületeket határoltuk le:  

 

Akcióterület 
megnevezése 

Akcióterület lehatárolása A lehatárolás indoklása 

Belváros 
Akcióterület 

Kaszap u. –- Andrássy út – 
Petőfi u. – Lázár u. – 
Madách u. – Zrínyi u. – 
Hunyadi u. – Hősök tere - 
Tóalj utca által közrezárt 
terület 

Hódmezővásárhely funkcionális központjának 
megújulása 

Kertváros 
Akcióterület 

Kodály Zoltán – Hősök tere 
– Tóalj utca – Kaszap utca – 
135 sz. vasútvonal – 140 sz. 

Városrészi alközpont fejlesztése 
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vasútvonal által közrezárt 
belterületi rész 

Csúcs 
Akcióterület 

Petőfi u. – Szántó Kovács J. 
u. – Jókai u. – Kutasi u. – 
Szabadság tér – Szent 
István tér – Andrássy út 

Városrészi alközpont fejlesztése 

Susán 
Akcióterület 

Bajcsy-Zsilinszky u. – Szent 
István tér – Szabadság tér – 
Kutasi út – Halesz sor – 
Klauzál u. – Kakasszéki 
csatorna 

Városrészi alközpont fejlesztése 

Hódtó 
Akcióterület 

Kaszap u. – Andrássy út – 
Bajcsy-Zsilinszky u. – Hódtó 
u. 

Városrészi alközpont fejlesztése 

Iparterület 
Akcióterület 

Maroslelei út – Iparegylet 
út – Virradat sor – 
Erzsébet út – Makói 
Országút – Kalmár 
Zsigmond u. – Majolika u. 
– Kokron J. u. – Külterület 
által határolt terület 

A város gazdasági életét meghatározó Ipari Park 
fejlesztése, bővítése. 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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4.2 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő 
fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a 
fejlesztések ütemezése 

 

Projekt Összköltség 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Belváros megújítása I. ütem: 
Ó-templom kertje és 
Multifunkciós tér kialakítása 

Belváros megújítása II. 
ütem: Parkolóház építése a 
hozzá tartozó keleti 
területegység rendezésével 

350.000.000+ 

1.350.000.000 

 x x x x x x 

Piac fejlesztése (2024-2027) 1.300.000.000    x x x x 

Hódtó - Városi Nagypark 
kialakítása (2023-2024) 

600.000.000 
   x x   

Hősök tere felújítása, kőfal 
felújítása (2024-2025 

450.000.000   x x    

Könyvtár felújítása (2023-
2024) 

980.355.726 
 x x x x x x 

Kása erdő fejlesztése 400.000.000  x x x x x x 

Nagy Sándor utca 9. (2026-
2027) 200.000.000      x x 

Zrínyi utca 9. orvosi 
rendelők kialakítása 
udvarfelújítással (2023) 

650.000.000 
  x     

További orvosi rendelők 
felújítása (2024) 

428.850.411 
   x    

Kerámiaközpont 
korszerűsítése (Nagy S. u 9) 

n.a.  x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi Ipari 
park fejlesztése, bővítése 

5.000.000.000  x x x x x x 

Andrássy út 5-11 épületek 
homlokzati 
rekonstrukciója 

500.000.000 
 x x x x x x 
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Török Sándor Strandfürdő 
infrastruktúrális fejlesztése 

500.000.000 
 x x x x x x 

Török Sándor Strandfürdő 
infrastruktúrális 
fejlesztéséhez kapcsolódó 
szállodafejlesztés 

500.000.000 

 x x x x x x 

Bethlen Gábor Református 
Gimnázium és Szathmáry 
Kollégium felújítása és 
bővítése 

n.a.  x x x x x x 

Eötvös József Technikum 
felújítása 

n.a.  x x x x x x 

Városháza felújítása n.a.  x x x x x x 

Belvárosi lakótelepi 
zöldinfrastruktúra 
rehabilitáció 

n.a.  x x x x x x 

Kertvárosi lakótelep 
zöldfelületeinek megújítása 

n.a.  x x x x x x 

Németh László Városi 
Könyvtár energetikai 
korszerűsítése 

n.a.  x x x x x x 

Kalmár Zsigmond 
Technikum felújítása 

n.a.  x x x x x x 

Cseresznyés kollégium 
felújítása 

n.a.  x x x x x x 

Hódtói Pihenőliget - 
Hódmezővásárhely Zöld 
Főtere 

n.a.  x x x x x x 

Susáni lakótelepi 
zöldinfrastruktúra 
rehabilitáció 

n.a.  x x x x x x 

 

4.3 A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos 
pénzügyi terve 
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Projekt 
száma 

Projekt neve 
Indikatív 
keretösszeg 

Megvalósítás 
várható ideje 

Előkészítettség 
foka (%) 

AT1 

Belváros megújítása I. ütem: Ó-templom 
kertje és Multifunkciós tér kialakítása 

Belváros megújítása II. ütem: Parkolóház 
építése a hozzá tartozó keleti 
területegység rendezésével 

350.000.000+ 

1.350.000.000 

2022-2027 Koncepció terv 

AT2 Piac fejlesztése (2024-2027) 1.300.000.000 2024-2027 Koncepció terv 

AT3 
Hódtó - Városi Nagypark kialakítása 
(2023-2024) 

600.000.000 2022-2027 Koncepció terv 

AT4 
Hősök tere felújítása, kőfal felújítása 
(2024-2025 

450.000.000 2022-2027 Koncepció terv 

AT5 Könyvtár felújítása (2023-2024) 980.355.726 2023-2024 Koncepció terv 

AT6 Kása erdő fejlesztése 400.000.000 2022-2027 Koncepció terv 

AT7 Nagy Sándor utca 9. (2026-2027) 200.000.000 2026-2027 Koncepció terv 

AT8 
Zrínyi utca 9. orvosi rendelők kialakítása 
udvarfelújítással (2023) 

650.000.000 
2023 

Engedélyes 
terv 

AT9 
További orvosi rendelők felújítása (2024) 428.850.411 

2022-2027 
Engedélyes 
terv 

AT10 
Kerámiaközpont korszerűsítése (Nagy S. u 
9) 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT11 
Hódmezővásárhelyi Ipari park fejlesztése, 
bővítése 

5.000.000.000 2022-2024 Kiviteli terv 

AT12 
Andrássy út 5-11 épületek homlokzati 
rekonstrukciója 

500.000.000 
2022-2027 Koncepció terv 

AT13 
Török Sándor Strandfürdő 
infrastruktúrális fejlesztése 

500.000.000 
2022-2027 Koncepció terv 

AT14 
Török Sándor Strandfürdő 
infrastruktúrális fejlesztéséhez 
kapcsolódó szállodafejlesztés 

500.000.000 
2022-2027 Koncepció terv 

AT15 
Bethlen Gábor Református Gimnázium és 
Szathmáry Kollégium felújítása és bővítése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT16 Eötvös József Technikum felújítása n.a. 2022-2027 Koncepció terv 
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AT17 Városháza felújítása n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT18 
Belvárosi lakótelepi zöldinfrastruktúra 
rehabilitáció 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT19 
Kertvárosi lakótelep zöldfelületeinek 
megújítása 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT20 
Németh László Városi Könyvtár 
energetikai korszerűsítése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT21 Kalmár Zsigmond Technikum felújítása n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT22 Cseresznyés kollégium felújítása n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT23 
Hódtói Pihenőliget - Hódmezővásárhely 
Zöld Főtere 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

AT24 
Susáni lakótelepi zöldinfrastruktúra 
rehabilitáció 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

 

 

4.4 Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település 
egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek 
illeszkedése a stratégia céljaihoz 

4.4.1 Beruházás jellegű hálózatos projektek 
H1. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Projekt 
száma 

Projekt neve 
Indikatív 
keretösszeg 

Megvalósítás 
várható ideje 

Előkészítettség 
foka (%) 

H1.1 Teleki utcai kerékpárút (2023-2024) 120.000.000 2023-2024 Koncepció terv 

H1.2 
 Kodály Z u meghosszabbítása (2026-
2027) 

800.000.000 
2022-2027 Koncepció terv 

H1.3 
4415-4421 jelű utak összekötése 
körforgalommal (2026-2027) 

500.000.000 
2022-2027 Koncepció terv 

H1.4 
Szent Antal utca körforgalom a Szt. 
Antal utca felújításával 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

H1.5 
Halesz sor és kapcsolódó zöldfelületek 
rendezése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 
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H1.6 Klauzál utca fejlesztése n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H1.7 Tóth Malom utca útfelújítás n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H1.8 Tóth Malom utca kerékpárút kiépítés n.a.  Koncepció terv 

H1.9 
Kerékpáros hálózat költséghatékony 
fejlesztése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

 

H2. Energetikai korszerűsítés, közműfejlesztés, környezetvédelem, okos város rendszerelemek 

Projekt 
száma 

Projekt neve 
Indikatív 
keretösszeg 

Megvalósítás 
várható ideje 

Előkészítettség 
foka (%) 

H2.1 
Szolgáltatói szféra fejlesztéseit 
ösztönző barnamezős 
ingatlanfejlesztések 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

H2.2 Bérlakás felújítási program 200.000.000 2022-2027 Koncepció terv 

H2.3 
Szociális város-rehabilitáció 
(Csengettyű köz-Oldalkosár utca) 

500.000.000 
2022-2027 Koncepció terv 

H2.4 
Intelligens városüzemeltetési 
térinformatikai back-office rendszer 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

H2.5 
Adatvagyon hasznosító portál 
létrehozása 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

H2.6 Épületenergetikai kataszter létrehozása n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.7 
Városüzemeltetési hibabejelentő 
applikáció fejlesztése 

n.a 2022-2027 Koncepció terv 

H2.8 
Smart City Programdokumentum 
kidolgozása 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.9 
GreenCity ingatlan-minőségbiztosítási 
rendszer fejlesztése és bevezetése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H.2.10 
Kamerarendszer fejlesztése AI 
megoldásokkal 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.11 
Helyi védett épületek és utcák kataszter 
és QR-kódos rendszer elkészítése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 
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H2.12 
Vöröskereszt utcai telek hasznosítása 

n.a. 2022-2027 
Érvényes 
engedélyes 
terv 

H2.13 Okos zebrák kialakítása n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.14 

Integrált megújuló energetikai 
program a geotermikus fűtési 
rendszerek korszerűsítésével, 
fejlesztésével 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.15 Naperőműpark létesítése n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.16 
Szennyvíztisztító telep fejlesztése és 
kapacitásbővítése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.17 

Csapadékvíz elvezető nyílt árkok 
felújítása Susáni és Béketelepi 
városrészen, Hódtói kis tiszai csatorna 
bélése, szivattyútelep felújítása 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

H2.18 
Buszmegállók modernizációja és 
zöldítése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

 

Hálózatos projektek ütemezése 

Projekt Összköltség 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Teleki utcai kerékpárút 
(2023-2024) 

120.000.000   x x    

 Kodály Z u 
meghosszabbítása (2026-
2027) 

800.000.000 
     x x 

4415-4421 jelű utak 
összekötése 
körforgalommal (2026-
2027) 

500.000.000 

     x x 

Szent Antal utca 
körforgalom a Szt. Antal 
utca felújításával 

n.a. 
 x x x x x x 

Halesz sor és kapcsolódó 
zöldfelületek rendezése 

n.a.  x x x x x x 

Klauzál utca fejlesztése n.a.  x x x x x x 
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Tóth Malom utca 
útfelújítás 

n.a.  x x x x x x 

Tóth Malom utca 
kerékpárút kiépítés 

n.a.  x x x x x x 

Kerékpáros hálózat 
költséghatékony 
fejlesztése 

n.a.  x x x x x x 

Szolgáltatói szféra 
fejlesztéseit ösztönző 
barnamezős 
ingatlanfejlesztések 

n.a. 

 x x x x x x 

Bérlakás felújítási program 200.000.000  x x x x x x 

Szociális város-
rehabilitáció (Csengettyű 
köz-Oldalkosár utca) 

500.000.000 
 x x x x x x 

Intelligens 
városüzemeltetési 
térinformatikai back-office 
rendszer 

n.a. 

 x x x x x x 

Adatvagyon hasznosító 
portál létrehozása 

n.a. 
 x x x x x x 

Épületenergetikai 
kataszter létrehozása 

n.a.  x x x x x x 

Városüzemeltetési 
hibabejelentő applikáció 
fejlesztése 

n.a  x x x x x x 

Smart City 
Programdokumentum 
kidolgozása 

n.a.  x x x x x x 

GreenCity ingatlan-
minőségbiztosítási 
rendszer fejlesztése és 
bevezetése 

n.a.  x x x x x x 

Kamerarendszer 
fejlesztése AI 
megoldásokkal 

n.a.  x x x x x x 
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Helyi védett épületek és 
utcák kataszter és QR-
kódos rendszer elkészítése 

n.a.  x x x x x x 

Vöröskereszt utcai telek 
hasznosítása 

n.a.  x x x x x x 

Okos zebrák kialakítása n.a.  x x x x x x 

Integrált megújuló 
energetikai program a 
geotermikus fűtési 
rendszerek 
korszerűsítésével, 
fejlesztésével 

n.a.  x x x x x x 

Naperőműpark létesítése n.a.  x x x x x x 

Szennyvíztisztító telep 
fejlesztése és 
kapacitásbővítése 

n.a.  x x x x x x 

Csapadékvíz elvezető nyílt 
árkok felújítása Susáni és 
Béketelepi városrészen, 
Hódtói kis tiszai csatorna 
bélése, szivattyútelep 
felújítása 

n.a.  x x x x x x 

Buszmegállók 
modernizációja és zöldítése 

n.a.  x x x x x x 

 

4.4.2 Beruházás jellegű egyedi projektek 

Projekt 
száma 

Projekt neve 
Indikatív 
keretösszeg 

Megvalósítás 
várható ideje 

Előkészítettség 
foka (%) 

E2.1 
Regionális Agrár-Közigazgatási 
Központ létrehozása 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

E2.2 
Bodnár Bertalan Természet- és 
Környezetvédelmi Oktatóközpont 
felújítása, kemping létrehozása 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

E2.3 
Körtvélyesi-holtág rehabilitációja, 
ökopark, tanösvény kialakítása céljából 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 
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E2.4 
Mártélyi holtág és üdülőterület aktív- 
és ökoturisztikai fejlesztése 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

E2.5 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Nádor utcai telephely korszerűsítése 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

E2.6 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Tornyai utcai telephely korszerűsítése 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

E2.7 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Klauzál utcai telephely korszerűsítése 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

E2.8 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Észak utcai telephely korszerűsítése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

E2.9 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Sz.István utcai telephely korszerűsítése 

n.a 2022-2027 Koncepció terv 

E2.10 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Malom utcai telephely fejlesztése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

E2.11 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Pálffy utcai telephely fejlesztése 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

E2.12 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Szabadság téri telephely fejlesztése 

n.a.   

E2.13 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Oldalkosár 4. telephely fejlesztése 

n.a.   

E2.14 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Oldalkosár 14. telephely fejlesztése 

n.a.   

E2.15 A város oktatási 
intézményrendszerének 
infrastrukturális fejlesztése 

n.a. 2022-2027  

E2.16 HTKT Bölcsődék épületgépészeti és 
eszközállomány korszerűsítése 

n.a. 2022-2027  

E2.17 Damjanich utcai egészségpark 
létrehozása n.a. 2022-2027 

Érvényes 
engedélyes 
terv 

E2.18 Széchenyi téri egészségpark 
létrehozása 

n.a. 2022-2027  

E2.19 Hibrid/elektromos buszok beszerzése 
és az üzemeltetéshez szükséges 
infrastruktúra kialakítása 

n.a. 2022-2027  
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Beruházás jellegű egyedi projektek ütemezése 

Projekt Összköltség 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Regionális Agrár-
Közigazgatási Központ 
létrehozása 

n.a.  x x x x x x 

Bodnár Bertalan 
Természet- és 
Környezetvédelmi 
Oktatóközpont felújítása, 
kemping létrehozása 

n.a. 

 x x x x x x 

Körtvélyesi-holtág 
rehabilitációja, ökopark, 
tanösvény kialakítása 
céljából 

n.a. 

 xx x x x x x 

Mártélyi holtág és 
üdülőterület aktív- és 
ökoturisztikai fejlesztése 

n.a. 
 x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Nádor 
utcai telephely 
korszerűsítése 

n.a.  x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Tornyai 
utcai telephely 
korszerűsítése 

n.a.  x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Klauzál 
utcai telephely 
korszerűsítése 

n.a.  x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Észak 
utcai telephely 
korszerűsítése 

n.a.  x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Sz.István 
utcai telephely 
korszerűsítése 

n.a.  x x x x x x 
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Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Malom 
utcai telephely fejlesztése 

n.a. 
 x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Pálffy 
utcai telephely fejlesztése 

n.a. 
 x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda 
Szabadság téri telephely 
fejlesztése 

n.a. 

 x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda 
Oldalkosár 4. telephely 
fejlesztése 

n.a. 

 x x x x x x 

Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda 
Oldalkosár 14. telephely 
fejlesztése 

n.a. 

 x x x x x x 

A város oktatási 
intézményrendszerének 
infrastrukturális fejlesztése 

n.a.  x x x x x x 

HTKT Bölcsődék 
épületgépészeti és 
eszközállomány 
korszerűsítése 

n.a  x x x x x x 

Damjanich utcai 
egészségpark létrehozása 

n.a.  x x x x x x 

Széchenyi téri 
egészségpark létrehozása 

n.a.  x x x x x x 

Hibrid/elektromos buszok 
beszerzése és az 
üzemeltetéshez szükséges 
infrastruktúra kialakítása 

n.a.  x x x x x x 
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4.4.3 Nem beruházás jellegű soft projektek 
 

S1. Nem beruházási jellegű (soft) projektek 

Projekt 
száma 

Projekt neve 
Indikatív 
keretösszeg 

Megvalósítás 
várható ideje 

Előkészítettség 
foka (%) 

S1.1 
 Közösségfejlesztési programok (2023-
2027) 

173.798.382 
2023-2027 Koncepció terv 

S1.2 
 Humánfejlesztési programok (2023-
2027) 

600.000.000 
2023-2027 Koncepció terv 

S1.3  Digitális+Zöld programok (2024-2027) 200.000.000 2024-2027 Koncepció terv 

S1.4 

Projekt előkésztő tanulmányok 
elkészítése (2022-2027) 

FVS, TVP, ITS, ITVT, KHT, Ziffa, Zöld 
finanszírozási keretrendszer, digitális 
akcióterv, üzleti terv 

60.000.000 

2022-2027 Koncepció terv 

S1.5 Smart City (2024-2026) 116.995.481 2024-2026 Koncepció terv 

S1.6 
Fenntartható Városi Mobilitási Terv 
(SUMP) létrehozása 

n.a. 
2022-2027 Koncepció terv 

S1.7 

Érzékenyítés, közösségi programok, 
táborok, szülői felkészítő programok, 
óvodai segítők támogatása, 
felvilágosító programok, szűrések, 
bűnmegelőzés, közlekedésbiztonsági 
szemléletformálás, környezetvédelmi 
szemléletformálás, óvodai 
mozgásfejlesztési programok, ifjúsági 
megtartó programok 

n.a. 2022-2027 Koncepció terv 

 

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. 

Soft projektek ütemezése: 

Projekt Összköltség 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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 Közösségfejlesztési 
programok (2023-
2027) 

173.798.382 
  x x x x x 

 Humánfejlesztési 
programok (2023-
2027) 

600.000.000 
  x x x x x 

 Digitális+Zöld 
programok (2024-
2027) 

200.000.000 
   x x x x 

Projekt előkésztő 
tanulmányok 
elkészítése (2022-
2027) 

FVS, TVP, ITS, ITVT, 
KHT, Ziffa, Zöld 
finanszírozási 
keretrendszer, digitális 
akcióterv, üzleti terv 

60.000.000 

 x x x x x x 

Smart City (2024-
2026) 

116.995.481 
   x x x  

Fenntartható Városi 
Mobilitási Terv 
(SUMP) létrehozása 

n.a. 
 x x x x x x 

Érzékenyítés, 
közösségi 
programok, táborok, 
szülői felkészítő 
programok, óvodai 
segítők támogatása, 
felvilágosító 
programok, szűrések, 
bűnmegelőzés, 
közlekedésbiztonsági 
szemléletformálás, 
környezetvédelmi 
szemléletformálás, 
óvodai 
mozgásfejlesztési 
programok, ifjúsági 
megtartó programok 

n.a.  x x x x x x 
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5 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
Hódmezővásárhely a 2014-ben elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia 3. fejezetében 
határozta meg Antiszegregációs Tervét. 

A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása a 314/2012-es 
Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott egységes módszertan alapján történt. Ennek 
értelmében azokat az egybefüggő területeket tekintették szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aktív 
korúakon (15-59 év) belüli aránya alapján számított szegregációs index elérte vagy meghaladta az 
adott településtípusra vonatkozó határértéket (35%). További fontos kritérium, hogy szegregátumnak 
csak az a terület nevezhető, ahol az érintett lakosság száma legalább 50 fő. 

 

Hódmezővásárhelyen, a KSH 2011-es népszámlálási adatai az alábbi szegregátumokat mutatta ki.  

 

Szegregációval veszélyeztetett területek: 

 Észak u. - Dobó Katalin u. – Janáky István u. – Bibó Lajos u. által határolt terület 
 Bezerédi u. – Vidám u. – Hold u. által határolt terület 
 Kútvölgy Bem József u. – névtelen u. – Kútvölgy Dózsa György út által határolt terület 
 Tegehalom (külterület) 

 

Szegregátum (szegregációs mutató 35% feletti):  

 Bibó L. u. - Dobó K. u. -Bibó L. u. 
o Dobó K. u. 34-50.,  
o Bibó 13-31.  

Itt a lakónépesség a KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján 255 fő volt. 

 

Az Önkormányzat adatai által lehatárolt, szegregációval veszélyeztetett területek: 

 Dobó Katalin u. 2-48.  
 Bibó Lajos u. 1-31.  
 Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25.; 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26.  
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal & Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

 

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

5.2 A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott 
intézkedések 

Hódmezővásárhelyen az elmúlt Európai Uniós tervezési időszakban számos beavatkozás történt a 
szegregációs jelenségek mérséklése érdekében. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
komplex programok Hódmezővásárhelyen című, TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001 jelű projekt keretein 
belül szociális munkások dolgoznak a szegregációval érintett településrészek felzárkóztatása 
érdekében. A projekt keretében munkaerőpiaci képzések, álláskereső tréningek kerültek megtartásra. 
Megvalósultak még egészségügyi programok, közösségi programok; gyermekek számára fejlesztő 
foglalkozások. 

Ezek sajnos rendkívül alacsony részvétellel valósultak meg, a lakosság nem volt kellően motivált. Olyan 
programokra, a programokban olyan biztosítékokra van szükség, amelyek hosszú távon is képesek 
segíteni a rászorulókat. Jellemző, hogy amíg az egyes projektek tartanak, addig javul az érintettek 
helyzete, a program megszűnésével azonban megszűnik a javulás, a pozitív eredmények rövid 
életűnek bizonyulnak. A programok hosszú távú hatásának fokozása fontos cél. 

A Petra modellprogram az első évben 50, 2021-ben várhatóan 80 családot fogad be. A program 
keretén belül nem csak a gyermekek, hanem a szülők is részesültek a különböző tréningekben. A 
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program további célja a tehetséges, de hátrányoshelyzetű gyermekek megsegítése. Az eddigi 
résztvevők körében elenyésző a lemorzsolódás. Sokan annak ellenére is részt vesznek a programban, 
hogy át kellett költözniük. 

A városban körülbelül 300 olyan családot lehet beazonosítani, akik számára hosszú idő óta problémát 
jelent a felzárkózás 

Az Önkormányzat adatai alapján a szegregációval veszélyeztetett, leromlott területek egy részének a 
helyzete jelenleg kedvezőbb, azonban egyes településrészek továbbra is szegregációval 
veszélyeztetettnek tekinthetőek.  

A szegregált és veszélyeztetett, leromlott területeken élők a lakáskörülményeiket, munkaerő-piaci 
esélyeiket és így alapvető megélhetésüket tekintve napjainkban is kedvezőtlen helyzetben vannak.  

Továbbra is leszakadó, segítségre szoruló rétegek által lakott településrészek: Bibó Lajos utca, Dobó 
Katalin utca, Janáky István utca, Szabadság tér, Gólya utca. 

 

5.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, 
hatásuk mérséklésére teendő intézkedések 

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Antiszegregációs terv céljai és a tervezett beavatkozások 
esetében Hódmezővásárhely MJV a fentebb jelzett területi folyamatoknak és megvalósult 
fejlesztéseknek köszönhetően speciális területi, szegregátumra vonatkozó és horizontális célokat is 
meghatározott az alábbi táblázatban foglaltak szerint. 

 Célok A célok elérése érdekében tervezett 
beavatkozások 2021-2027 

Költség és annak 
tervezett forrása 

 A fejlesztések céljának 
meghatározása az adott 
horizontális szempont 
vonatkozásában a 2027-
ig terjedő időtávra. 

Nem koncepcionális 
célokról van szó, hanem 
konkrét stratégiai ill. 
operatív célokról! 

a korábbi tervezési időszakból áthozott és 
folytatásra tervezett folyamatok 

 

újonnan kezdeményezett beavatkozások  

természetesen egy célhoz tetszőleges számú 
beavatkozás kapcsolható  

A beavatkozások 
becsült 
költségének 
bemutatása  

1.  Közösségfejlesztés Közösségépítő programok szervezése  

2. Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

Lakásfenntartási támogatások szociális 
rászorultság alapján 

 

3.  Speciális felzárkóztató 
programok bővítése 

Tanoda program, mentorprogram 
kiszélesítése 

 

4. Civil szervezetekkel 
történő 
munkamegosztás 
speciális területeken 

Együttműködés a helyi civil szervezetekkel, 
nemzetiségi önkormányzatokkal 
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Területi fókuszú antiszegregációs célok és beavatkozások: 

 Szegre-
gátum 

Célok  Tervezett beavatkozások 
2021-2027 

Költség és annak 
tervezett forrása 

  A fejlesztések céljának 
meghatározása a 
szegregátum 
vonatkozásában a 2027-ig 
terjedő időtávra. 

Nem koncepcionális 
célokról van szó, hanem 
konkrét stratégiai ill. 
operatív célokról! 

tovább vitt folyamatok 
 egyéni fejlesztések 
 közösségépítés 
 lakókörnyezet/ 

infrastruktúra 
 lakhatás 

2021-ben kezdeményezett 
beavatkozások 

 egyéni fejlesztések  
 közösségépítés 
 lakókörnyezet / 

infrastruktúra 
 lakhatás 

Az egyes konkrét 
fejlesztési elemek becsült 
költségének bemutatása. 

1.   Szegregátumok 
közterületeinek 
fejlesztése 

Lakások, lakókörnyezet 
karbantartása, szépítése a 
lakók bevonásával; a 
költségek lakbérbe történő 
beszámítását lehetővé tevő 
gyakorlat fenntartása 

 

2.  Szegregátumok 
körzetében a 
közszolgáltatások 
elérhetőségének javítása 

Külterületek felmérése, 
tanyagondnoki szolgálat 
biztosítása 

 

3.   Lakhatási körülmények 
javítása 

Lakások infrastruktúrájának 
korszerűsítése 

 

 

Az antiszegregációs terv ütemezése: 

Tervezett akciók és 
beavatkozások  

2022 

1.  

2022 

2.  

2023 

1.  

2023 

2.  

2024 

1.  

2024 

2.  

2025 

1.  

2025 

2.  

2026 

1.  

2026 

2. 

2027 

1. 

2027 

2. 

horizontális              

Közösségfejlesztés             

Helyi egészségügyi 
és szociális 
infrastruktúra 
fejlesztése 

            

Speciális 
felzárkóztató 
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programok 
bővítése 

Civil szervezetekkel 
történő 
munkamegosztás 
speciális területeken 

            

szegregátumonként              

Szegregátumok 
közterületeinek 
fejlesztése 

            

Szegregátumok 
körzetében a 
közszolgáltatások 
elérhetőségének 
javítása 

            

Lakhatási 
körülmények 
javítása 

            

 

Az antiszegregációs terv pénzügyi terve: 

Tervezett akciók és beavatkozások  becsült költés  tervezett forrás   

horizontális     

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

Speciális felzárkóztató programok bővítése  TOP Plusz / EFOP Plusz  

Civil szervezetekkel történő 
munkamegosztás speciális területeken 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

szegregátumonként     

Szegregátumok közterületeinek fejlesztése  TOP Plusz / EFOP Plusz  

Szegregátumok körzetében a 
közszolgáltatások elérhetőségének javítása 

 TOP Plusz / EFOP Plusz  

Lakhatási körülmények javítása  TOP Plusz / EFOP Plusz  

Összesített költés:     
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6 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

6.1 Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a 
településrendezési eszközökhöz, az ágazati 
stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági 
programjával, a települési környezetvédelmi 
programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a 
területfejlesztési tervdokumentumokkal, védettségekkel 
való összhang bemutatása) 

 

Széchenyi Terv Plusz 

A 2021-es év kezdetével új Európai Uniós tervezési időszak vette kezdetét. A 2021-2027-es tervezési 
időszakban az Uniós és hazai fejlesztési hangsúlyok megváltoztak. A Széchenyi 2020 programot 
követő Széchenyi Terv Plusz, Magyarország Partnerségi Megállapodásán keresztül, az Unió kohéziós 
politikájában lefektetett 5 szakpolitikai célkitűzés végrehajtásáért felel, melyek az alábbiak: 

 

1) egy intelligensebb Európa az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás, valamint a kis- 
és középvállalkozások támogatása révén; 

2) egy olyan, zöldebb, karbonmentes Európa, amely végrehajtja a Párizsi Megállapodást, 
valamint beruház a tiszta energiaforrásokra való átállásba, a megújuló energiaforrásokba és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelembe; 

3) egy jobban összekapcsolt Európa, amely stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 
rendelkezik; 

4) egy szociálisabb Európa, amely megvalósítja a szociális jogok európai pillérét, valamint 
támogatja a minőségi foglalkoztatást, az oktatást, a készségeket, a társadalmi befogadást és 
az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést; 

5) egy, a polgáraihoz közelebb álló Európa, amely szerte az EU-ban támogatja a helyileg 
irányított fejlesztési stratégiákat és fenntartható városi fejlődést. 

Az ITS tervezése során a szakpolitikai célokhoz igazodva kerülnek meghatározásra a 2021-2027-es 
tervezési időszakra vonatozó középtávú fejlesztési elképzelések Hódmezővásárhelyre. 

 

Széchenyi Terv Plusz 
tematikus célkitűzései 

ITS részcélok  Horizontális 
célok 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 H1 H2 H3 

Egy intelligensebb Európa 2 3 33 3 3 2 3 2 3 3 3 3 



 

40 

Egy zöldebb, 
karbonmentes Európa 

3 1 3 3 1 3 1 1 2 3 3 3 

Egy jobban összekapcsolt 
Európa 

2 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 

Egy szociálisabb Európa 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

Egy, a polgáraihoz 
közelebb álló Európa 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 - erős kapcsolat 

2 - közepes kapcsolat 

1 - gyenge kapcsolat 

 

Fejlesztési típusú tervekhez való illeszkedés 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 

Az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 –Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) hazánk társadalmi, gazdasági és területi fejlődése, 
valamint környezetminőségének javítása érdekében. Az OFTK egy hosszútávú jövőképet, valamint 
fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg, időtávja 2030-ig szól. A Koncepció fejlesztési 
prioritásokat fogalmaz meg. Az alábbiakban ezeket vetettük össze Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Fenntartható Városfejlesztési  Stratégiájának céljaival. A Koncepció megfogalmaz területpolitikai 
irányokat is, mint például makroregionális térkapcsolatok feltárása, többközpontú fejlődés, természeti 
erőforrásainkat védő térszerkezet, melyekkel összhangban vannak Hódmezővásárhely ITS stratégiai 
céljaival és azok részcéljaival.  

OFTK prioritásai ITSrészcélok 

Patrióta gazdaság, kis-és középvállalati bázison, 
nagyvállalati partnerségben 

R2, R5, R7, R9 

Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a 
tudástársadalom felé 

R2, R5, R7, R8, R9 

Útban az erőforrás-és energiahatékonyság illetve 
az energiafüggetlenség felé 

R1, R3, R4, R6 

Népesedési és közösségi fordulat R1, R7, R8, R9 

Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a 
helyi gazdaság bázisán 

R2, R5, R9 

 

OFTK specifikus céljai ITS operatív célok 

Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság R2 
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Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 
egészség-és sportgazdaság 

R8 

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

 

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, 
K+F+I 

R7 

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 
társadalom, roma-integráció 

R7, R8 

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság R7, R8 

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata és környezetünk védelme 

R1, R3, R4, R6 

Az ország makro-regionális szerepének erősítése  

A többközpontú térszerkezetet biztosító 
városhálózat 

 

Vidéki térségek népességeltartó képességének 
növelése 

R2, R7, R8 

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése  

Területi különbségek csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése 

R2, R5, R7, R9 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás 
biztosítása 

R6 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 –Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megyei bontásban 
határozza meg a fejlesztési irányokat. Csongrád-Csanád megyére vonatkozóan a Koncepció az alábbi 
fejlesztési irányokat fogalmazza meg: 

 A hármas határ átjárhatóságának fejlesztése, a nagyvárosok-közti kapcsolatok (Szeged, Szabadka, 
Arad, Temesvár) infrastrukturális megteremtése, Szeged híd és kapuszerepének újjáépítése. 

 Szeged intermodális logisztikai potenciáljának kihasználása, a hármas határ mentén határközi 
szabad vállalkozási övezet kialakítása. 

 Az Alföld középső részét (a megye északi határának városait) felfűző M44 gyorsforgalmi út 
kiépítése. 

 A folyók átjárhatóságának sűrítése és a meglévő kapcsolatok korszerűsítése révén (kis)városok 
összekapcsolása a megyén belül és a szomszédos (határon túli) megyékkel összefogva az Alföld 
sokpólusú vidéki térséggé fejlesztése érdekében.  

 Szomszéd városok közötti gazdaságfejlesztési kooperáció kialakítása.  
   
 A biotech-mezőgazdaság-élelmiszeripari klaszter nemzetközi versenyképességének javítása, az 

integrált vízgazdálkodáson alapuló kertészet, a tanyafejlesztés és a folyók menti komplex 
természetmegőrző tájgazdálkodás révén a mezőgazdasági foglalkoztatás radikális bővítése.  

  A megyének a geotermikus és a napenergia hazai kutatási, termelési és hasznosítási fellegvárává 
fejlesztése.  

 A megye legjelentősebb turisztikai vonzerőinek továbbfejlesztése mellett a három folyóban rejlő 
turisztikai lehetőség integrált, összehangolt, programozott fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek 
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megteremtése a folyók által érintett hazai és határon túli megyékkel összefogva, a Duna Stratégia 
lehetőségeit is kihasználva. 

Összességében megállapítható, hogy Hódmezővásárhely ITS célrendszere és beavatkozási területei, 
prioritásai összhangban vannak az OFTK-ban rögzített prioritásokkal és fejlesztési irányokkal. 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Koncepciója 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatát Csongrád-Csanád Megye 
Közgyűlése 2021 áprilisában fogadta el. 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának céljai 

ITS részcélok 

Agrárium – A megyei agrártradíció és innovációk 
bázisán magas hozzáadott értékű és egészséges 
termékeket előállító élelmiszergazdaság, 
valamint zöld alapanyag termelésére alapuló 
feldolgozóipar kialakítása 

R1, R2, R5 

Közlekedés és logisztika – A megye, mint 
hídtérség hármashatár adta helyzetében rejlő 
közlekedési és logisztikai potenciálok kiaknázása, 
nemzeti közösségfejlesztői szerepkör erősítése 

R2, R5, R6 

Turizmus – A turizmus megyei jelentőségének 
növelése, innovációs képességének és gazdasági 
beágyazódásának fokozása 

R4 

Energetika – Az alternatív energiaforrásokra és 
innovációkra épülő energiahasznosítás növelés, 
térségi-lokális energiagazdálkodási rendszerek 
kiépítése 

R3 

 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Programja 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési Programjának felülvizsgálatát Csongrád-Csanád Megye 
Közgyűlése 2021 áprilisában fogadta el. 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának céljai 

ITS részcélok 

Gazdaság- és vállalkozásfejlesztést támogató 
intézkedések 

R1, R2, R5, R7,  

A Szeged központú megyei tudásbázis és 
innovációs rendszer megerősítése 

R2, R5, R7 

A megye hídszerepét erősítő intézkedések a 
határtérségben 

R1, R2, R5, R7 

Komplex térségi fejlesztések a megye tiszántúli 
járásaiban 

R1, R2, R7 
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Fenntartható térségi beavatkozások a 
Homokhátságon és a Tisza mentén 

R1, R2 

Magas hozzáadott értékű agrár-innovációs 
beruházások támogatása 

R1, R2, R7 

Közlekedési és logisztikai kapacitások 
megerősítése 

R5, R6 

Fenntartható megyei turisztikai rendszer 
kiépülését támogató intézkedések 

R1, R2 

Innovatív megújuló energetikai és 
energiahatékonysági fejlesztések 

R3, R4, R6 

Integrált fejlesztési programok megvalósítása a 
megye városaiban és egyéb településein 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 

 

Csongrád-Csanád Megye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 

Csongrád-Csanád Megye Előzetes Integrált Területi Programját Csongrád-Csanád Megye Közgyűlése 
2021 szeptemberében fogadta el. Az ITP a Területfejlesztési Program céljaihoz illeszkedik, a TOP Plusz 
megyei fejlesztési keretösszeg felhasználása érdekében fejlesztési célterületeket jelöli ki. 

 

Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának céljai 

ITS részcélok 

Fenntartható városfejlesztés – 
Hódmezővásárhely MJV-ra tervezett TOP Plusz 
keretösszeg 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 

Szeged agglomerációja - 

Tiszántúl - 

Duna-Tisza-köze - 

Kiemelt kedvezményezettek - 

 

Hódmezővásárhely Településfejlesztési Koncepció 

A Településfejlesztési Koncepció céljai ITS részcélok 

Társadalom R7, R8 

Gazdaság R2, R5, R7, R9 

Kultúra, művészet, turisztika R5 

Épített és természeti környezet R3, R4, R5, R6 

Klíma- és környezetvédelem, 
energiatakarékosság 

R1, R3, R4, R6 
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A Településfejlesztési Koncepció céljaihoz az ITS részcéljai megfelelően illeszkednek.  

Gazdasági Program 2020-2024 

A Gazdasági Program céljai ITS részcélok 

Versenyképes gazdaság S1, R1, R2, R5 

Életminőség fejlesztése S3, R8 

Klímaváltozásra való reagálás S2, R3, R4, R6 

Dekarbonizáció, energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrások részarányának növelése az 
energiatermelésben- és felhasználásában 

S2, R3, R4, R6 

Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, 
sebezhetőség csökkentése, ellenálló képesség 
növelése 

S2, R3, R4, R6 

A lakosság testi és szellemi fejlődésének 
elősegítése 

S3, R8 

A helyi közösség és identitás megerősítése S3, R8 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 2018-ban vizsgálta felül a város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, 
amely az alábbi célcsoportokat azonosítja: 

 Mélyszegénységben élők és/vagy romák 
 Gyermekek 
 Nők 
 Időskorúak 
 Fogyatékkal élők 

Hódmezővásárhely ITS-ének valamennyi stratégiai, operatív és horizontális célja figyelembe veszi a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programban érintett célcsoportok számára az esélyegyenlőség biztosítását. 

6.2 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) 

 

Jelen fejezet célja, hogy a stratégiai célkijelölés belső összefüggéseit vizsgálja. Az alábbi táblázat azt 
mutatja be, hogy a stratégiai fejezetben meghatározott célok mely -a helyzetértékelésben feltárt -
problémák megoldására fókuszálnak. 
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Hódmezővásárhelyen a működő vállalkozások száma évről évre nő. A vállalkozások fejlődéséhez 
nagyban hozzájárulhat, ha azok együttműködnek egymással. A tudástranszfer többféleképpen 
megvalósulhat. Az ipari parkban a vállalatok fizikai közelsége egymáshoz kézenfekvővé teszi az 
együttműködést. Vállalkozói fórumok megtartásával feltárhatóak lennének a közös igények és 
lehetőségek, ahol az önkormányzat akár közvetítői szerepet is elláthatna. A jövőben a város egyik 
kiemelt beruházása egy új könyvtár és tudásközpont lehet, amely hozzájárulna a helyiek szellemi 
fejlődéséhez és innovatív készségeik kibontakozásához.  

A feldolgozóipar továbbfejlesztése jövedelmező irány lehet a helyi gazdaság fejlődésében. 
Hódmezővásárhelyen a jó termőföldi adottságoknak köszönhetően intenzív mezőgazdasági termelés 
zajlik, azonban a megtermelt javak zömét elszállítják a városból. A feldolgozóipar és a mezőgazdaság 
összehangolt fejlesztése kölcsönösen erősíthetné a két ágazatot. 

Hódmezővásárhely lakosságát az elöregedés jellemzi. A fiatalok egyre kisebb száma hosszútávon 
jelentős munkaerőhiányt okozhat. 2016-os adatok alapján a járásban élők körülbelül ötöde naponta 
ingázik. A 2011-es népszámlálási adatok alapján az iskolázottsági arányokban nincsen jelentős eltérés 
az országos adatokhoz képest. A helyi vállalkozások részéről nagy igény mutatkozik a szakképzett 
munkaerő iránt, ezt azonban a jelenlegi oktatási feltételek nem képesek biztosítani. Országos szinten 
is jellemző tendencia, hogy a diákok egyre nagyobb arányban a gimnáziumot választják, a 
szakképzések háttérbe szorulnak. Ha Hódmezővásárhelyen a technikumban tanulók magas száma a 
valós piaci igényeket kiszolgáló képzésekkel párosul, az a jövőben javíthat a szakember hiányon. 

A szakképzett munkaerő megléte kulcsfontosságú a gazdaság fejlesztésében. A munkaerő akkor lehet 
hatékony, hogyha az emberek a valós piaci igényeken alapuló tudást sajátítanak el, ehhez azonban 
egyaránt szükséges a képzési intézmények fejlesztése és a helyi piaci szereplők aktívabb bevonása. A 
duális oktatás, a gyakornoki programok lehetőséget nyújthatnak arra, hogy a tanulók gyakorlati 
képességeket sajátíthassanak el és ezáltal a munkaerőpiacon is jobban megállják a helyüket. A 
hódmezővásárhelyi vállalkozók törekszenek arra, hogy gyakornokokat alkalmazzanak. A 
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum több duális partnerrel is rendelkezik, ahol a diákok 
gyakorlati tudást sajátíthatnak el, így már a tanulmányi évek alatt is munkatapasztalatot szerezhetnek. 
A kisebb létszámú vállalkozások számára gyakran nehézséget jelent a gyakornokok alkalmazása, mivel 
egy nagyvállalathoz képest kevesebb figyelmet tudnak fordítani a gyakornokok képzésére. A helyi 
vállalkozások és az oktatási intézmények együttműködése a gyakornoki programokon és duális 
képzéseken túl a tananyag összeállításában fontos szerepet játszhat. 

Az elmúlt években jelentősen javultak a helyi gazdaságot kiszolgáló infrastrukturális feltételek. A város 
megközelíthetőségét javító közúti infrastrukturális fejlesztések a belváros elkerülésével javították a 
teherforgalom lehetőségeit. A közúthálózatfejlesztésére további igény mutatkozik. 

Az elmúlt években tovább bővült a város déli részén található ipari park. Az ipari park új területei iránt 
magas érdeklődés mutatkozott, mára lényegében teljes az ipari park kihasználtsága. A 
területrendezési terv felülvizsgálatakor nem kerültek újabb ipari területek kijelölésre. Új ipari gazdasági 
területek kijelölésére elsősorban a mezőgazdasági területek arányának rovására lenne lehetőség. Az 
ipari park bővítését tovább nehezíti, hogy annak környezetében a Csongrád-Csanád megyei 
területrendezési terv alapján kiváló termőhelyi adottságú szántók találhatóak. Új gazdasági területek 
híján érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a barnamezős területek rehabilitálására. 

Az önkormányzat éves összes költségvetési bevétele az elmúlt években jelentősen megcsappant, épp 
ezért elengedhetetlen, hogy a város a jövőben gazdaságosabban és hatékonyabban használja fel a 
forrásait, továbbá keresnie kell az alternatív forrás lehetőségeket (pl. közvetlen EU-s források). Az 
önkormányzatnak továbbá a város egyéb szereplőivel együttműködésre kell törekednie. 
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Helyzetértékelésben feltárt problémák (SWOT-Gyengeségek) ITS célrendszeréhez 
illeszkedés 

Társadalom, humáninfrastruktúra 

 Elvándorlás 
 Piaci igényeket nem elégítik ki a képzési intézmények 
 Munkaerőhiány 
 Eddigi fenntarthatósági törekvések sikertelensége 
 Relatíve alacsony jövedelmi szint (járásközpont településeinél 

alacsonyabb) 
 Munkanélküliség 
 Szomszédos dél-alföldi mezővárosokkal gyenge kapcsolat (rossz 

közlekedési összeköttetés) 
 Szegedtől való függés 
 Okos megoldások hiánya 
 Vízellátási problémák 

R1, R2, R3, R5, R6, R9 

Veszélyek 

 Szeged (és Budapest) könnyű megközelíthetősége 
 Öregedő társadalom 
 Fogyó népesség 
 Hármas határ átjárhatósága, nagyvárosok megközelíthetősége 

(közlekedési kapcsolatok további fejlesztése, Hódmezővásárhely 
elmaradása) 

 Térségi együttműködések elmaradása 
 Helyi vállalkozói ökoszisztéma kooperációjának elmaradása 
 Mezőgazdaság fejlesztésének elmaradása 
 Természeti viszontagságok, (árvíz, belvíz, aszály, talajvízszint-

süllyedés, felhőszakadás) 
 Nem hatékony fenntarthatósági törekvések 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
R7, R8, R9 
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7 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB 

KOCKÁZATAI 
Az egyes kockázatok bekövetkezésük valószínűsége alapján három kategóriába sorolhatók: alacsony, 
közepes és magas kockázattal rendelkezők. Feltüntetésre kerültek a lehetséges megelőzési, illetve 
kezelési javaslatok is, azonban az ITS-ben megnevezett projektek megvalósítása előtt a kockázatok 
feltérképezése – kockázatkezelési terv készítése – valamennyi projekt esetében szükséges, hogy a 
kockázatok lehetőségét minimalizálni lehessen, és ne akadályozza a stratégiai célok megvalósulását. 

A stratégia megvalósításának kockázatait az alábbi táblázatban mutatjuk meg. 

 

Kockázat 
típusa 

Kockázatok 
azonosítása 

Kockázatok 
értékelése 

Kockázatok 
kezelése 

Bekövetkezé
si 
valószínűség 

Bekövetkez
és hatása 

Intézmén
yi 
kockázat 

Humán erőforrás 
minősége 

A stratégia 
megvalósítása 
sikertelen 

Tapasztalt 
munkatársak és 
hatékony, 
együttműködő 
menedzsment 
szervezet 
felállítása 

alacsony közepes 

Menedzsment 
szervezet 
minősége 

Menedzsment 
szervezt 
hatékonysága 
alacsony 

Menedzsment 
szervezet 
megerősítése 
(HR) 

alacsony közepes 

Tulajdonviszony
ok helyzete 

Potenciális 
fejlesztő és az 
ingatlantulajdon
os nem egy 
személy/szervez
et 

Ingatlanviszonyo
k rendezése a 
projekt 
előkészítése 
során – 
együttműködése
k, bérleti 
konstrukciók 
kidolgozása 

alacsony közepes 

Projektelemek 
előkészítettsége 
nem megfelelő 
szintű 

Egymásra épülő 
projektek 
egymás 
megvalósulását 
veszélyeztetik 

Előkészítő 
munkák helyes 
menedzselése 

alacsony magas 

Megyei és állami 
szintű 

Megyei és állami 
partnerek 
bevonása nem 

Együttműködése
k kialakítása a 
megyeszékhelly

közepes magas 
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kapcsolatok 
minősége 

kellő szintű, 
mélységű 

el, szomszédos 
településekkel, 
településekkel és 
állami 
szereplőkkel 

Társadal
mi 
kockázat 

Társadalmi 
elégedetlenség a 
fejlesztések 
következtében 

A lakosság a 
fejlesztésekkel 
elégedetlen 

Egyeztetése 
lefolytatása a 
fejlesztések 
megkezdése 
előtt 

alacsony közepes 

Kivitelezé
si 
kockázat 

Időbeli csúszás 
áll be a projekt 
megvalósítása 
során 

Műszaki-
tervezési 
munkák időbeli 
csúszása miatt a 
projekt nem 
valósult meg 
vagy késik 

Ütemezés 
gondos 
tervezése, 
operatív 
menedzsment 
szervezet 
megerősítése 

közepes magas 

Kivitelezési 
munkák okozta 
elégedetlenség 

Kivitelezési 
munkák során 
fellépő 
kellemetlen/nem 
kívánt 
intézkedések a 
lakosság számra 

Lakossági 
tájékoztatás 
megtartása a 
kivitelezés 
megkezdése 
előtt 

alacsony alacsony 

Pénzügyi, 
gazdasági 
kockázat 

Pályázati 
források 
lehívhatóságána
k nehézségei 

Korlátozott 
forráskeret, nagy 
versenyhelyzet 
áll elő a 
települések 
között 

Pályázati 
dokumentáció 
elkészítése 
szakértelemmel 
rendelkező 
menedzsment 
szervezet által 

magas magas 

Önkormányzati 
források 
rendelkezésre 
állása 

Az 
önkormányzat 
nem tudja a 
szükséges 
önerőt, előleget 
biztosítani a 
fejlesztéshez 

Megfelelő 
pénzügyi 
előkészítés 
szükségessége 

magas magas 

Külső források 
(befektetők, 
hitelek) 
elmaradása 

A fejlesztések 
megvalósulása a 
szükséges 
források 
bevozása 

Projekt 
előkészítése 
során a 
befektetői körök 
felmérése, 

közepes magas 
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befektetői 
érdeklődés 
és/vagy 
hitelfelvételi 
lehetőség hiánya 
miatt meghiúsul 

hitelfelvételi 
lehetőségek 
megvizsgálása 

Jogi 
kockázato
k 

Szabályozási 
környezet 
változásai 

Jogszabályi 
feltételek 
megváltozása 
miatt a projekt 
megvalósítása 
veszélybe kerül 

Jogi környezet 
folyamatos 
figyelése, helyi 
szintű 
jogszabályok 
szükséges 
módosítása 

alacsony közepes 

(Köz)beszerzési 
eljárások 
sikertelensége 

A sikertelen 
beszerzési 
eljárások időben 
kitolhatják vagy 
veszélybe 
sodorhatják a 
fejlesztés 
megvalósulását 

(Köz)beszerzési 
eljárások 
megfelelő 
szakmai 
előkészítése 

közepes közepes 
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8 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

8.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási 
jellegű önkormányzati tevékenységek 

 

A városirányítási rendszer indokolt változtatásai 

 

A stratégia megvalósításának és a sikerességének egyik szempontja, hogy a város irányítási és 
működési struktúrája milyen hatékonysággal képes a meghatározott célmátrix végrehajtására. 

A stratégia megközelítése mind fejlesztésekre, mind a városüzemeltetésre jelentős változásokat, új 
szemléletet hozhat a város jelenlegi irányítási és működési rendszerében. Különösen igaz ez a 
digitális és zöld átállás menetrend megvalósítására. 

A stratégia sikeres végrehajtása, a különböző szereplők hatékony együttműködése csak 
megfelelően felépített irányítási és működési keretek között lehetséges. A szereplők részt vesznek 
az irányítás és döntési mechanizmusok operatív megvalósításában. 

 

8.2 Az integrált településfejlesztési stratégia 
megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása 

A városfejlesztés irányvonalainak kijelölése és a fejlesztési tevékenység kereteinek meghatározása 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) feladata. A 
Közgyűlés fogadja el többek között a Településfejlesztési Koncepciót, az Építési Szabályzatot és 
Szerkezeti Szabályozási Tervet, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát. Az alábbi ábrán a 
Polgármesteri Hivatal 2022. II. negyedévi állapot szerinti organogram látható. 
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Forrás: https://hodmezovasarhely.hu 

Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló többször módosított 10/2007 (II. 12.) Kgy. rendelet 
értelmében a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorol a város vagyona felett, továbbá 
kompetenciájába tartozik a város költségvetésének elfogadása, így közvetlen befolyást gyakorol az 
egyes fejlesztésekre, illetve átfogó fejlesztési programokra. 

A fejlesztési feladatok átfogóan a Közgyűlés Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési bizottságának kompetenciájába tartoznak, amely feladatát az egyes szakterületeket 
felügyelő szakbizottságokkal egyeztetve valósítja meg. 

A fejlesztési feladatok előkészítését és a fejlesztések koordinációját a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája (a továbbiakban: Iroda is) végzi, a fejlesztések 
előkészítésében és megvalósításában együttműködik a városi funkciók szakterületeihez kapcsolódó 
feladatok ellátásáért felelős más szakirodákkal, Kabinet Irodával és az intézményekkel. Az Iroda és az 
egyes szakirodák között a stratégia készítése kapcsán is szoros együttműködés valósult meg, a 
megfelelő szakember állomány rendelkezésre állt és rendelkezésre fog állni a későbbiekben is. Az 
Iroda, valamint a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., továbbá a Hódmezővásárhelyi 
Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. szakemberei mind a „zöld város” fejlesztési programok 
előkészítése, mind pedig az energetikai korszerűsítést célzó fejlesztések előkészítése és 
menedzsmentje kapcsán széleskörű tapasztalatra tettek szert, így az alapvető kompetenciák 
rendelkezésre állnak. A stratégiamegvalósításával kapcsolatos stratégiai szintű döntés előkészítési- és 
döntéshozatali folyamatot operatív szinten ugyancsak az Iroda koordinálja.  

A stratégia megvalósításához kapcsolódó operatív szintű feladatok elvégzése szintén az Iroda 
feladatkörébe tartozik. Feladataink közé tartoznak a városi komplex fejlesztési program (pólus 
program) operatív feladatainak ellátása, a tervezés előkészítése és majdani menedzselése. A cégnél 
dolgozó szakemberek számos, a korábbi ITS-ben nevesített program és nagyberuházás 
lebonyolításának koordinálásában közreműködtek, így a városfejlesztéssel kapcsolatos kompetenciák 
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rendelkezésre állnak. Hasonló kompetenciákkal rendelkező szakemberek az önkormányzati cégeknél 
(HVSZ Zrt., HMSZ Zrt.) is rendelkezésre állnak. 

A városfejlesztés, rehabilitáció irányait, priorizálását továbbra is a Közgyűlés, illetve a szakosodott 
önkormányzati bizottságok határozzák meg, azonban a megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat az 
Iroda végzi. Az Iroda felel a fejlesztések stratégiai összhangjáért és irányáért, a településfejlesztési 
dokumentumokban és a szerkezeti tervben foglaltaknak való megfelelőségért, többségében az Iroda 
készíti a bizottsági, közgyűlési döntések előkészítéséhez szükséges szakmai anyagokat. Az Iroda fenti 
tevékenységében támaszkodik a társirodák szakértőinek munkájára. 

A 2021-2027-es időszak FVS-e, illetve az ITS-hez kapcsolódó partnerségi folyamat széleskörű 
partnerségre épült. A szakmai partnerek bevonására öt munkacsoport keretében volt lehetőség.  

Az intézkedéscsoportok a tervezési folyamat során 2 alkalommal üléseztek. A beérkezett javaslatok és 
észrevételek megfelelően dokumentált módon rögzítésre, majd indokolt esetben átvezetésre kerültek. 
A munkát ugyancsak a Városfejlesztési Iroda koordinálta. 

A programban nevesített fejlesztésekkel – hasonlóan az egyéb beruházásokhoz – kapcsolatos 
döntések a korábban leírtak szerint az Iroda szakmai koordinációja mellett a szakirodák bevonásával 
kerültek előkészítésre. A kapcsolódó szakpolitikai döntéseket ezt követően a képviselők 
jóváhagyásával terjesztettük a Közgyűlés elé. 

A szakirodák az érintett külső intézményi és szakértői körrel, míg a Városfejlesztési Iroda valamint a 
szakmai bizottságok a releváns döntéshozói és vezetői szinttel tartják a közvetlen kapcsolatot. 

A stratégia tervezése során – a módszertani iránymutatásoknak és a Pénzügyminisztérium által küldött 
szakmai háttér információknak megfelelően a tervezési-módszertani folyamatokban érintett partnerek 
bevonásának módja aktualizálásra került. A felülvizsgált partnerségi tervben leírtak szerint ennek 
megfelelően a részvételi tervezés módszertani követelményeinek megfelelve ismételten 
intézkedéscsoportok felállítására került sor, melyek elsődleges célja a folyamatos tájékoztatás mellett 
a tervezési folyamatban való aktív közreműködés támogatása. Az inkluzív tervezési folyamat egy 
megfelelően strukturált belső véleményezési mechanizmus kialakítását teszi szükségessé. Az 
intézkedéscsoportok közreműködése az integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálatának része, 
így hatékony működésüket rendszer szinten szükséges biztosítani. 

A stratégia előkészítése és megvalósítása kapcsán a két intézkedéscsoportra eltérő feladat hárul. A 
stratégiai tervezési intézkedéscsoport munkája az ITS Közgyűlés általi elfogadásával lezárul. A digitális- 
és zöld átállást támogató intézkedéscsoport közreműködik a tervezés és a megvalósítás folyamatában. 
A stratégia megvalósítása, végrehajtása során az intézkedéscsoport tagjainak köre változhat, mivel 
indokolt lehet okos / digitális város szakértők, adatmenedzserek, speciális ágazati technológiai stb. 
ismeretekkel rendelkező szakértők bevonása is. 

Hódmezővásárhelyen a város működését biztosító szolgáltatásokat alapvetően önkormányzati cégek 
biztosítják. Az alábbiakban a működési modellt alkotó cégekről nyújtunk rövid áttekintést. 

 

HVSZ Zrt. 

Az önkormányzati tulajdonú vállalkozás elsődleges feladata a távhőszolgáltatás, a helyi közlekedés 
működtetése, a város saját tulajdonában lévő informatikai rendszer üzemeltetése, valamint a parkolás 
működtetése. 

HMSZ Zrt. 
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Az önkormányzat közterületeinek fenntartásával, a város üzemeltetésével foglalkozó önkormányzati 
tulajdonú vállalkozás. 

 

Köztemetők kialakítása és fenntartása 

A köztemetők kialakítását, fenntartását a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 24/2021. (VI.22.) számú rendelete szabályozza. A temető 
vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, kiürítéséről, újra használatba vételéről 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése határoz a város rendezési terveinek, valamint a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően. A köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, valamint az ott 
folyó temetkezési és egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat a Csongrád-Csanád Megyei 
Kegyeleti Kft. útján „Kegyeleti közszolgáltatási szerződés” keretein belül - gondoskodik. A temetőkben 
lévő hősi sírokat az önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn. Az Önkormányzat azon elhunyt 
személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, 
érdemeikre tekintettel díszsírhelyet adományozhat.  A díszpolgárt halála esetén díszsírhely illeti meg. 
A Hódmezővásárhelyen található temetők az alábbiak: 

Köztemetők: 

a) belterület 3565/1 helyrajzi szám alatt fekvő Önkormányzati Köztemető 

b) belterület 10343/1 helyrajzi szám alatt fekvő Római Katolikus Temető L út XI. parcellája alatti temető 
rész. 

 

Közvilágításról való gondoskodás 

A város közterületeinek megvilágítását kiépített közvilágítási hálózat biztosítja. A villamosenergia 
szolgáltatást az E.ON Energiakereskedelmi Kft. jogutódja végzi az SZ920/2020/0021. számú 
kereskedelmi szerződés alapján. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának 
karbantartását és üzemeltetését az SZ920/2021/0008. számú szerződés szerint az MVM NEXT Zrt. látja 
el. A Szolgáltató a közvilágítási berendezések aktív és passzív elemeit üzemelteti, karbantartja, 
üzemvitelét irányítja, a hibabejelentéseket fogadja, valamint rekonstrukciós javaslatot tesz az elavult 
berendezések korszerűsítésére. Az üzemeltetési feladatokon belül a szolgáltató vezérli a közvilágítás 
napi be- és kikapcsolását, rendszeres karbantartást végez, ill. elhárítja a berendezések hibáit. 

 

Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása 

A helyi közutak kezelését a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 1988. évi I. törvény, 
valamint a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szabályozza. A közútkezelői feladatokból adódó kivitelezési 
munkák 90%-át az önkormányzat tulajdonában álló Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató 
Nonprofit Zrt. látja el, a maradék feladatot pedig vállalkozók végzik eseti megrendelések alapján. Az 
Önkormányzat közreműködése kiterjed a közút állagát érintő beavatkozások miatt induló, a közút 
nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó, a közút közlekedési célú rendkívüli 
igénybevételéhez kapcsolódó, a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő eljárásokban a 
szakmai feltételek kialakítására. Az ellenőrzési feladatokat a Közterület-felügyelet munkatársai végzik. 

 



 

54 

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása  

Hódmezővásárhelyen a közparkok és egyéb közterületek fenntartását 90 %-ban a HMSZ Zrt látja el: 

 zöldterületek gondozása 
 parkok fenntartása 
 növényanyag beültetése 
 közterületek tisztántartása 

A fennmaradó feladatokat, melyek különleges szakértelmet kívánnak (pl. favágás, fanyesés) külső 
vállalkozó végzi. 

 

Gépjárművek parkolásának biztosítása 

Hódmezővásárhelyen a parkolási rendszerrel kapcsolatos feladatokat a Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2015. (XI.11) önkormányzati rendelete szabályozza. A 
rendszert üzemelteti a város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján a HVSZ 
Zrt.  A szolgáltatás és így a díjfizetési lehetőség kihelyezett automatákon, mobilfizetésen és különböző 
applikációkon keresztül is elérhető. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodási feladatokat, a hulladékkezelési szolgáltatást Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének „A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról” szóló 31/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete szabályozza. 
A hulladékkezelési közszolgáltatásokat 2017. október 1-től az FBH-NP Nonprofit Kft. látja el, 2020. 
május 1-től már alvállalkozó igénybevétele nélkül. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, 
üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű 
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás 

Víz- és szennyvíz infrastruktúra 

Az ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetését az ALFÖLDVÍZ 
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. látja el, amely 2003. 06. 30. napján alakult. A Társaságban 
Hódmezővásárhely önkormányzatának tulajdonosi részaránya 2,229%. 

Az Önkormányzat az integrációkor 10 db, egyenként 14.000,- Ft-os névértékű, névre szóló részvényt 
vásárolt. 

Később Szarvas Város 12.099 db részvényéből megvásárolt 6.050 db-ot, és a 2013. december 17-ei 
alaptőke emeléskor 24.225 darab, egyenként 14.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vett az Alföldvíz 
Zrt.-től, így a Társaság résztulajdonosává vált. 

 

Távfűtési szolgáltatás, áramszolgáltatás 

A hódmezővásárhelyi távhő rendszer működtetését a 100%-ban önkormányzati tulajdonú HVSZ Zrt. 
látja el.  
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A társaság jelenleg 2 db fűtőművet (Hódtói Fűtőmű és Oldalkosár utcai Fűtőmű) és 2 db hőközpontot 
(Kórházi Hőközpont és Mátyás utcai Hőközpont) üzemeltet fűtési -és használati melegvíz szolgáltatás 
céljából.  

A hálózatos energia szolgáltatás fontos szereplője továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft., mely 
az áramhálózat, illetve a közvilágítás üzemeltetési feladatait látja el. 

 

Helyi közösségi közlekedés 

Buszközlekedés  

A helyi buszközlekedés feladatait a HVSZ Zrt., mint Közlekedésszervező látja el.  

A Közlekedésszervező kialakítja a város teljes helyi közösségi közlekedés hálózatát, a menetrendet, 
szervezi a forgalmat, kiválasztja és szerződést köt a hálózaton személyszállítási közszolgáltatást nyújtó 
szolgáltatóval.  

 

Tram train 

A kötöttpályás közösségi közlekedés infrastruktúráját a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 
üzemelteti.  

 

Óvodai ellátás 

Hódmezővásárhelyen az óvodai ellátást a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda koordinálja. Az 
intézmény irányítása alá 12 tagóvoda tartozik.  

Egyházi fenntartású óvodák: 

 Mária Valéria Katolikus Óvoda 
 Szeremlei Sámuel Református Óvoda 
 Hódmezővásárhelyi Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda 

 

Többcélú társulás 

2005-ben, a 2004. évi CVII. törvény alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és az akkori 
statisztikai kistérség 4 településének önkormányzata alakította meg a Hódmezővásárhelyi Többcélú 
Kistérségi Társulást, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet.  

A településközi koordináció a térségben intézményesült formával rendelkezik: a kistérségi koordináló 
szerepkört 2004 közepe óta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban: 
Többcélú Társulás) látja el. A Társulás székhelye Hódmezővásárhely, elnöke Dr. Márki-Zay Péter 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere. Minden település több szolgáltatást vesz 
igénybe Hódmezővásárhely városától és a közvetlen szomszédság is több fejlesztési cél 
összehangolását teszi szükségessé. 

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanácsban 
minden települési önkormányzatot képviselő polgármesternek egyenlő, 1-1 szavazati joga van. Az 
elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A Tanács 
Elnöke szervezi a Társulás munkáját, képviseli a Társulást, ellátja mindazon feladatokat, melyeket a 
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Társulási Megállapodás vagy jogszabály alapján nem tartoznak a Társulási Tanács kizárólagos 
hatáskörébe. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnök általános 
helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. A Társulási Tanács általában havonta ülésezik, ahol a 
polgármesterek a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek felhatalmazása alapján képviselik a 
települést. A Társulás feladatainak ellátását elsősorban önállóan gazdálkodó intézményein keresztül 
biztosítja a csatlakozó településeken. 

 

A kistérségi intézmények többek között a szociális alapszolgáltatások, a gyermekjóléti ellátás terén, 
valamint az időskorúak ellátásával kapcsolatban biztosítanak szolgáltatásokat. A Társulás központi 
szolgáltató intézménye az Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, 
melynek mind a 4 településen találhatók kistérségi szolgáltatási helyei, intézményei:  

 Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ 
 Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat- Mártély, Székkutas, Mindszent 
 Csodaház Foglalkoztató Napközi 
 Védőnői Szolgálat 
 Kovács-Küry Időskorúak Otthona: 

o Székkutasi Egység- Házi Segítségnyújtás, Szociális Étkeztetés, Tanyagondnoki 
Szolgálat  

o Házi segítségnyújtás Mindszent 
o Időskorúak Nappali Ellátása Mindszent 
o Szociális étkeztetés Mindszent 
o Időskorúak Otthona Mindszent 

 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató 

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás 
keretében a Szeged-Csanádi Egyházmegye látja el az alábbi szociális feladatokat Badalik Bertalan 
Szociális Szolgáltatón keresztül: 

- Házi segítségnyújtás 
- Támogató Szolgálat 
- Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény: 

o Éjjeli Menedékhely  
o Átmeneti Szállás  
o Nappali Melegedő  

 
 

Csongrád-Csanád Megyei Szivárvány Otthon 

Az intézmény egy 116 férőhelyes, korszerű, tartós bentlakást nyújtó szociális otthon, amelynek 
beutalási körzete az egész megye területe. Feladata a nem foglalkoztatható felnőtt korú, középsúlyos 
és súlyos értelmi fogyatékos személyek fizikai és egészségügyi ellátása, pszichés gondozása. Az 
intézmény megfelel a legmagasabb szintű szakmai elvárásoknak is. 
2016. november 1-től önálló intézményként működik. 

 

A „Vásárhelyi modell” szociális ellátórendszer (Forrás: HEP 2020) 
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A város szociális intézményeinek és szolgáltatásainak átszervezésével egy egységes és központi 
irányítású intézmény jött létre, amely magába integrálja a helyi szociális intézményeket. Maga az 
irányítás a következő módon épült fel: 

1. Az intézmény élén a főigazgató áll, ő felelős az intézmény szakmai, gazdálkodási tevékenységeiért. 

2. A szervezeti tagolódás hármas szerkezetű az intézményi és ellátási tagolódást követve: 

a) Alapellátási Egység – az alapellátás körébe tartozó intézményi és szolgáltatási formák tartoznak 
hozzá, élén az alapellátási igazgató állt. 

b) Szakellátási Egység – a szakellátás körébe tartozó intézményi és szolgáltatási formák tartoznak 
hozzá, élén a szakellátási igazgató állt. 

c) Gazdasági Igazgatóság – a szervezeti és humánerőforrás-gazdálkodási feladatait látja el, élén a 
gazdasági igazgató áll. Feladatai: 

 költségvetés tervezése,- humánpolitika,- bérgazdálkodási feladatok,- beszámolók 
készítése,- a pénztár kezelése,- számvitel és információszolgáltatás,- könyvelés,- leltárkezelés. 

A szakmai feladatokat ellátó különböző intézmények élén a szakmai vezetők állnak, akik közvetlenül a 
szakmai munkát koordinálják. 

 

8.3 Településközi koordináció mechanizmusai, 
együttműködési javaslatok 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata számára a legfontosabb stratégiai együttműködési partnere 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Hódmezővásárhelyi járás települései: 
Mindszent, Mártély és Székkutas.  

Hódmezővásárhely legfontosabb feladatai a térségi koordinációban: 

 Az együttműködés elmélyítésének lehetséges területei: 
o közös beszerzések 
o rendszeres intézményi találkozók a városok között 
o befektetésösztönzés: regionális szinten működő vállalkozások invitálása gazdasági 

döntések meghozatala előtt 
o képzések, munkaerőpótlás folyamatos szervezése 

 

8.4 Monitoring rendszer kialakítása 
Hódmezővásárhely Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a többi ágazati stratégia mellett 
keretstratégiaként tekinti, mely megalapozza a város következő 7-8 éves fejlesztési időszakát. Annak 
érdekében, hogy a stratégiában foglalt megállapítások, célok, vállalások megfelelően teljesülhessenek, 
fontos a folyamatos visszacsatolás és az eredmények mérése. 

A stratégiai menedzsment ciklus módszer alkalmazásával az Önkormányzat a stratégiai célokhoz 
indikátorokat rendel, amivel biztosíthatóvá válik azok megvalósulásának mérhetősége.  



 

58 

Fontos emellett az adaptív forgatókönyv kockázati elemeinek, és azokra hozott intézkedések 
megvalósulásának nyomon követése. 

Az adaptív forgatókönyv tartalmazza azokat a kockázati tényezőket, melyekre az Önkormányzat nem 
minden esetben tud teljeskörű intézkedést hozni, az rajta kívül álló tényezőkön is múlik. 

A monitoring rendszer másik modulja éppen ezért folyamatosan figyelemmel kíséri az adaptív 
forgatókönyv kockázati tényezőinek alakulását, és folyamatosan figyeli a hozott intézkedések 
megvalósulását, azokat további szükséges intézkedésekkel egészíti ki. Éves szinten elemzi az adatokat 
és az intézkedések megvalósításáról státuszt készít, melyet tájékoztatásul előterjeszt a Közgyűlésnek, 
szükség esetén további intézkedésekre felhatalmazást kérve. 

A rendszeres, időről időre megvalósuló monitoring folyamat megalapozott, adatokkal alátámasztott 
információkat biztosít, és megfelelő döntés előkészítő eszköz a döntéshozók számára, így támogatja 
a kontroll funkciót, és az erőforrások koordinációját, felfedi a trendeket a város számára fontos 
szakpolitikai területeken, és így lehetővé teszi az intézkedések objektív előkészítését, a város 
szakpolitikai területeire nagyobb rálátást biztosít, rámutat az egyes területek közötti összefüggésekre, 
és lehetőséget nyújt a különböző érintettek közötti intézményes együttműködés kialakítására. 

Fentiek alapján egyértelműen szükséges egy olyan monitorig rendszert működtetni, amely alkalmas 
erre az időközi visszacsatolásra, azaz megállapítható a stratégiában kitűzött célok elérhetősége, illetve 
megfelelő korrekciók kezdeményezhetők. 

A monitoring nem csak szigorúan az eredmények elérését nyomonkövető rendszer, hanem annál 
összetettebb feladata van, így folyamatosan része a stratégiai menedzsmentnek. Lényege, hogy minél 
konkrétabban megfogható célokat tudjon meghatározni a város. 

A segítségével: 

megállapítható a város jövőképe és céljai, 

vizsgálhatók a kockázatok, 

számszerűsíthetők az eredmények, 

mérhetők a teljesítések, 

megállapítható a kitűzött célok elérésének realitása, 

kiértékelhetők az elért eredmények és az oda vezető út. 

  

A monitoring relevanciái a stratégiai menedzsment ciklus egyes fázisaiban: 

kiinduló információk kiértékelése (eddig gyűjtött, jelenleg hozzáférhető adatok, ezek relevanciája, 
mérhetősége, alkalmassága)  

forgatókönyvek felmérése 

célok (átfogó és stratégiai célok, stratégiai dimenziók szerint) és az azokhoz rendelt indikátorok 
meghatározása majd számszerűsítése, 

konkrét beruházások outputjainak értékelése aszerint, milyen mutatók értékeinek változásához járul 
hozzá 

folyamatos visszacsatolások megalapozásaként kétévente felülvizsgálat: mit sikerült elérni, 
elsődlegesen a számszerű célok módosítása nélkül. 
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A rendszeres, időről időre megvalósuló monitoring folyamat megalapozott, adatokkal alátámasztott 
információkat biztosít, és megfelelő döntés előkészítő eszköz a döntéshozók számára, így támogatja 
a kontroll funkciót, és az erőforrások koordinációját, felfedi a trendeket a város számára fontos 
szakpolitikai területeken, és így lehetővé teszi az intézkedések objektív előkészítését, a város 
szakpolitikai területeire nagyobb rálátást biztosít, rámutat az egyes területek közötti összefüggésekre, 
és lehetőséget nyújt a különböző érintettek közötti intézményes együttműködés kialakítására. 

Fentiek alapján egyértelműen szükséges egy olyan monitorig rendszert működtetni, amely alkalmas 
erre az időközi visszacsatolásra, azaz megállapítható a stratégiában kitűzött célok elérhetősége, illetve 
megfelelő korrekciók kezdeményezhetők. 

A monitoring nem csak szigorúan az eredmények elérését nyomonkövető rendszer, hanem annál 
összetettebb feladata van, így folyamatosan része a stratégiai menedzsmentnek. Lényege, hogy minél 
konkrétabban megfogható célokat tudjon meghatározni a város. 

A segítségével: 

- megállapítható a város jövőképe és céljai, 
- vizsgálhatók a kockázatok, 
- számszerűsíthetők az eredmények, 
- mérhetők a teljesítések, 
- megállapítható a kitűzött célok elérésének realitása, 
- kiértékelhetők az elért eredmények és az oda vezető út. 

  

A monitoring relevanciái a stratégiai menedzsment ciklus egyes fázisaiban: 

- kiinduló információk kiértékelése (eddig gyűjtött, jelenleg hozzáférhető adatok, ezek 
relevanciája, mérhetősége, alkalmassága)  

- forgatókönyvek felmérése 
- célok (átfogó és stratégiai célok, stratégiai dimenziók szerint) és az azokhoz rendelt 

indikátorok meghatározása majd számszerűsítése, 
- konkrét beruházások outputjainak értékelése aszerint, milyen mutatók értékeinek 

változásához járul hozzá 

folyamatos visszacsatolások megalapozásaként kétévente felülvizsgálat: mit sikerült elérni, 
elsődlegesen a számszerű célok módosítása nélkül. 
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 indikátor mértékegysé
g 

bázisérté
k 

célérté
k 2027 

mérés 
módszere 

Stratégiai cél 1. 

A helyi gazdasági 
ökoszisztéma 
fejlesztése, hálózati 
kapcsolatok erősítése 

 

Termelési és 
értékláncokban 
kapcsolódó 
vállalkozások 
száma 

db  +10 Kérdőíves 
adatbekérés 

A hódmezővásárhelyi székhelyű és/vagy telephelyű vállalkozások között fennálló szerződéses 
beszállítói, termelési, értékesítési vagy egyéb gazdasági együttműködés vállalati adatszolgáltatás 
alapján. Cél az évek közötti értékek növekedése. 

Stratégiai cél 2 

A város 
klímaalkalmazkodásán
ak elősegítése 
karbonlábnyomának 
csökkentése révén 

Karbon 
kibocsátás éves 
értéke 

tCO2e 189768 164466 Klíma-stratégia 

Városi ÜHG kibocsátás számítása (SECAP módszertan alapján): 

A városi ÜHG kibocsátásba bele kell számolni az alábbi szereplők ÜHG kibocsátását: közszféra, 
lakosság, szolgáltató szektor. 

Az ÜGH kibocsátásba az alábbi tevékenységeket kell beleszámolni: épületek, 
berendezések/létesítmények, ipar (önkormányzati épületek, szolgáltató szektor épületei, 
lakóépületek, közvilágítás, ipar); közlekedés (önkormányzati flotta, tömegközlekedés, magáncélú és 
kereskedelmi közlekedés); egyéb (hulladékgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás). 

Cél a fajlagos kibocsátási érték évről évre történő csökkenése. 

Stratégiai cél 3. 

Társadalmi befogadás 
erősítése 

 

állandó 
lakónépesség 
száma adott év 
végén 

fő 44031 44051 Közérdekű 
lakossági 
nyilvántartás 

KSH adatok alapján 

Részcél 1.  

Zöld gazdaság 
arányának növelése, 
körforgásos 
gazdaságra történő 
átállás ösztönzése a 
város 
versenyképességének 
növelése érdekében 

Karbonkibocsátá
si célokkal 
rendelkező 
vállalatok száma 

db  +10 Kérdőíves 
adatbekérés 
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A karbonkibocsátási, fenntarthatósági célok, karbonsemlegességi terv elérhetősége a vállalatok 
honlapján/ Vállalati kérdőíves adatszolgáltatás alapján. 

Részcél 2.  

Helyi vállalkozói 
ökoszisztémák 
erősítése, hálózati 
bekapcsolódásuk 
elősegítése   

Vállalkozói 
ökoszisztémába 
bekapcsolódó 
vállalkozások 
száma 

db 23 45 Gazdaságfejlszté
si Egyesület 
fórum 

Adott évben hódmezővásárhelyi székhellyel vagy telephellyel rendelkező KKV által érvényben levő 
Beszállítói szerződés száma vállalati felmérés alapján 

Részcél 3.  

Fenntartható 
energiaellátás 
biztosítása a megújuló 
energia részarányának 
növelésével, fosszilis 
energiahordozók 
arányának fokozatos 
csökkentésével 

Megújuló 
energia 
részarányának 
növekedése 

% 22 46 Vállalati 
kérdőíves 
adatszolgáltatás 

A város területén az adott évben megtermelt megújuló energia összmennyisége (MW GJ) 

Részcél 4.  

Klímaváltozásra való 
rugalmas reagáló 
képesség erősítése 
városi környezet 
éghajlati változásokkal 
szemben ellenállóvá 
fejlesztésével 

Klímareziliens 
zöldfelületek 
arányának 
növekedése 

% 15 20 QTA 

Klímareziliens zöldfelület nagysága/ összes zöldfelület nagysága 

Klímareziliens zöldfelület: figyelembe vették a zöld felületi megújítás során a zöldfelületi 
megkötőképesség növelését, pl. klímaalkalmazkodó növényzet ültetése, többszintű 
növényzetültetés, vízmegtartó funkció erősítése, talajmenedzsment alkalmazása, stb. 

Részcél 5.  

Helyi gazdasági 
infrastruktúra és 
szolgáltatások 
fejlesztése a város 
pozicionálása 
érdekében 

megújított 
szolgáltatói 
ingatlanok 
száma, 
barnamezős 
fejlesztések 
száma 

nm 0 5  

Adott évben beruházással érintett már meglevő, felújított ingatlanok nagysága nm-ben. Ide számít 
a bontott és helyére új építésű ingatlan is. 
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Részcél 6. 

Karbonsemlegességre 
törekvő közlekedés-és 
közműfejlesztés 

közlekedés és 
közmű ágazat 
CO2 
kibocsátásának 
csökkenése 

tCO2e 148572 128762 Klímastratégia 

ÜHG kibocsátás számítása (SECAP módszertan alapján): 

közlekedés (önkormányzati flotta, tömegközlekedés, magáncélú és kereskedelmi közlekedés) és 
közmű szektor (hulladékgazdálkodás, víz és szennyvízgazdálkodás, közvilágítás, áramszolgáltató, 
Távhő) kibocsátási értéke. 

Cél a fajlagos kibocsátási érték évről évre történő csökkenése. 

Részcél 7.  

Oktatási klaszterek, 
együttműködések 
kialakítása a városi 
munkaerő helyben 
foglalkoztatásának, 
megtartásának 
érdekében 

létrejött új 
munkahelyek 
száma 

db 0 10 Közszféra, 
Kormányhivatal 

NAV felé történő havi adatszolgáltatás alapján készített kimutatás, Önkormányzati adatbázis alapján 

Részcél 8.  

A város humán 
intézményrendszeréne
k rugalmas és 
igényalapú fejlesztése 

Megújult humán 
szolgáltatások 
száma 

db 0 5  

A város területén működő, megújulással érintett szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, 
közművelődési) száma 

Részcél 9. 

Ügyfélbarát (vállalkozói 
és lakossági) digitális 
szolgáltatások 
fejlesztése 

új digitális 
szolgáltatások 
száma 

db 0 5  

Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások közül újonnan digitálisan is intézhető 
ügytípusok száma. 

 

 



 

63 

9 AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

TERVEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 
Az integrált településfejlesztési stratégia a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott 
környezeti, társadalmi, gazdasági célok megvalósítását szolgáló középtávú fejlesztési program. A 
rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében határozza meg a koncepcióban 
megfogalmazott meghatározott célok megvalósítását szolgáló beavatkozásokat, programokat, a 
megvalósítás eszközeit, nyomon követését. Az ITS a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelően határozza meg Hódmezővásárhely rövid-középtávú 
fejlesztési célkitűzéseit, és az azok megvalósításához szükséges stratégiai beavatkozásokat a 2021-
2027-es Európai Uniós tervezési időszakra. 

A sikeres stratégia kialakításához nélkülözhetetlen a pozicionálás, az általános (gazdasági, jogi, 
társadalmi stb. tényezők), a közvetlen (versenytársak helyzete) és a belső környezet mélyreható, 
részletes, az összefüggésekre, a tapasztalatokra, a várható változásokra, jövő alternatíváira és végül a 
döntések kockázatelemzésére is kiterjedő kutatás. 

Az ITS-hez kiinduló adatként felülvizsgálatra került a 2014-ben a Grant Europe Consulting és a Tér Idő 
Műterem által elkészített Megalapozó Vizsgálat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 
alapján. Az elemzések célja a - társadalmi, gazdasági, épített- és táji környezeti és egyéb a közösséget 
meghatározó tényezők alapján – lehetőségek feltárásával, azok előnyös és káros hatásainak 
vizsgálatával a megalapozott döntés előkészítése. A terveknek realistának, megvalósíthatónak, 
fenntarthatónak, decentralizálnak, széles körben támogatottnak és számon kérhetőnek kell lennie. 

 


