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1. Középtávú célok és azok összefüggései 
 

Bátaszék településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott jövőképe: 

 

Bátaszék egy élhető kisváros, ahol a kedvező földrajzi és közlekedés-földrajzi helyzet, a 

tradíciók, az erős vállalkozói közösség egy dinamikus, fejlődő gazdaságot alapozhatnak 

meg, ahol a fenntarthatóság alapelvei is érvényesülhetnek.  

 

Átfogó célok  

 

Versenyképes gazdaság 

 

A város gazdaságának alapját kiváló mezőgazdasági adottságai, közlekedésföldrajzi 

helyzete, valamint erős vállalkozói közössége adja. A település gazdasági struktúrájában 

meghatározó a mezőgazdasági üzemek és vállalkozások jelenléte. Mivel kiváló 

adottságokkal rendelkezik, a mezőgazdaság minőségi fejlesztése, a termékek 

feldolgozottságának fokozása erősítheti a településen az élelmiszeripar jelentőségét. Az 

utóbbi években az ipari vállalkozások száma csökkent, ez fokozottan igaz az építőipari 

vállalkozásokra. Az ipari szektor fejlesztésében nagy előrelépést jelenthet egy ipari park 

létrehozása, ami egyfelől a meglévő, másfelől pedig a kezdő vállalkozások számára 

nyújthat megfelelő alapinfrastruktúrát. Másik lehetőség lehet az ipari szektor számára 

az erős mezőgazdasági bázisra épülő élelmiszeripari feldolgozóüzemek számának 

növelése, minőségi élelmiszeripari és feldolgozóipari bázis létrehozása. Az 

idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése fontos fejlődési irány lehet a Bátaszékre 

látogató vendégek növekvő száma miatt. A város kereskedelmi vállalkozásainak 

fejlesztésével és támogatásával a város vonzáskörzete megerősödhet, ezen kívül a helyi 

vásárlóerő és tőke a városban maradhatna.  



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 6 

 

 

Élhető város 

 

Bátaszék térségben elfoglalt helye és központi szerepköre szükségessé teszi, hogy a 

város funkcionális tekintetben jó minőségű, magas színvonalú szolgáltatásokat 

nyújthasson saját, és a vonzáskörzetében élő lakosság számára. A város igazgatási 

funkcióinak fejlesztése ezért indokolt lehet. A városkép meghatározó lehet a város és a 

térség lakossága számára, így a városi környezet védelmére és a meglévő értékek 

megtartására, megőrzésére szükséges energiát fordítani. A település zöldfelületeinek 

fejlesztésével, zöld folyosók kialakításával a város élhetősége javulhat. A helyi 

társadalom hagyományosan összetartó, a civil szféra rendkívül erős, ezen hagyományok 

őrzése és erősítése nem csak a városi életminőséget erősítheti, hanem egyéb, gazdasági 

és társadalmi fejlesztések alapját is jelentheti.  

 

Színvonalas infrastruktúra 

 

Egy város fejlődésének alapját jó minőségű, magas színvonalú infrastruktúrája 

biztosíthatja. Bátaszék megközelíthetősége jónak mondható, a térségi kapcsolatok 

minőségét és a város közlekedési infrastruktúráját ennek ellenére fejleszteni érdemes, 

egyfelől a vonzáskörzet megerősítése, másfelől a városi közlekedés javítása érdekében. 

A humán szolgáltatások fejlesztése kiemelt fontosságú, elsősorban a szociális 

ellátórendszer kapcsán, amit a növekvő időskorú lakosság indokol. A szociális 

ellátórendszer kiszélesítése az arra jogosult rétegek életminőségének javítása mellett a 

város munkanélküliségének felvételét is biztosíthatja. Bár a város központjában elérhető 

minden szükséges szolgáltatás, ezek elérhetőségének fokozásával, a város 

átjárhatóságának fejlesztésével könnyebbé válhat a városi lakosság hozzáférése ezekhez 

a városi funkciókhoz.  
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Specifikus célok 

 

Vállalkozóbarát gazdasági környezet és befektetés ösztönzés 

 

Bátaszék városában számos vállalkozás működik, azonban az utóbbi években ezek 

száma csökkent. Ezért a városban fontos egy vállalkozóbarát környezet létrehozása, 

elsősorban egy ipari park létesítése. Az ipari parkban számos színvonalas szolgáltatás 

elérhetősége megfelelő ösztönzést adhat arra, hogy új vállalkozások létesüljenek, ezen 

felül más befektetők érkezését is segítheti.  

 

Humán erőforrás fejlesztése, felnőttképzés 

 

A befektetések számának növelése érdekében versenyképes munkaerőt szükséges 

létrehozni a városban. Mivel a munkanélküliség a városban magasabb, ezeknek a 

rétegeknek továbbképzésekkel növelhető a munkaerő piaci integrációja. Ezzel a meglévő 

vállalkozások és a városba érkező befektetők is fontos erőforrást nyerhetnek. 

 

Turisztikai infrastruktúra fejlesztése 

 

Bátaszéken az utóbbi évek során egyre több vendég fordult meg, azonban a városnak 

jelenleg szegényes az idegenforgalmi infrastruktúrája. Ennek megerősítése tovább 

növelheti a turisztikai jelentőségét a városnak, tovább nőhet a vendégek száma. 

Elsősorban a szálláshely kapacitás növelése hozhat változást, a vendéglátóhelyek száma 

ugyanis az utóbbi években növekedett. A szálláshely bővítés mellett indokolt lehet a 

turisztikai attrakciók elérhetőségének fejlesztése, turista utak kialakítása, az 

attrakciókhoz kötődő információátadás technikai fejlesztése.  

 

Városi környezet védelme, fejlesztése 

 

A 21. századi városok sajátja, hogy ápolt, gondozott és jól kiépített környezettel 

rendelkeznek. Bátaszéken a városi minőség fejlesztése több beavatkozási irányt is jelent, 
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egyfelől a városi zöldfelületek növelését, ezek összekötését ezzel egy zöld folyosó 

kialakítását. Másfelől a város épített környezetének és épületállományának, épített 

hagyományainak őrzése, a leromlott épületek renoválása, a város bizonyos 

épületcsoportjainak rehabilitációja lehet fontos célkitűzés. Az önkormányzathoz tartozó 

épületek energiahatékonyságának növelése is javítaná a városi életminőséget. A városi 

életminőség növekedhet azáltal is, ha Bátaszéken megfelelően kiépített kerékpáros 

infrastruktúrát alakítanak ki. Problémát okoz az is, hogy a gyalogos közlekedés nem 

akadálymentesített, a járdák minősége pedig igen rossz. Ezek felújítása, fejlesztése, az 

akadálymentes gyalogos közlekedés megvalósítása szükséges.  

A település problémái, konfliktusai azonban nem állnak meg a járdák problémakörénél, 

hanem azok mellett fontos, hogy a belvárosban nincs egységes utcakép, van több 

elhagyott hasznosítatlan egykori gazdasági terület, sz önkormányzati bérlakások 

többsége alacsonyabb komfortokozatú, részben komfortosított, nincs elegendő városi 

szintű rekreációs terület. Nincs autóbusz-pályaudvar, a kerékpárút kialakítása nem 

teljes körű, szükséges egy rendezvénytér kialakítása, a bel- és külterületi vízelvezetés 

hiányos, szükséges szálláshelyek kialakítása, szabadidőpark kialakítása, illetve a 

Művelődési ház környékén új közművelődési tér kialakítása a jelnelgi Művelődési Ház és 

környező ingatlanok bevonásával.  

 

Funkcionális központ 

 

Bátaszék, mint város és mint térségi központ, ma számos közszolgáltatás és igazgatási 

funkciót lát el, de számos funkció nem érhető el helyben, csak a járásközpontban, 

Szekszárdon, de mivel a városban kormányablak és járási kirendeltség és ügysegéd 

települt, így jelenleg jobb helyzetben van ez által, mint a többi hasonló méretű nem 

járásközponti ranggal rendelkező település.. A meglévő funkciók minőségének 

javításával, fejlesztésével, illetve a nyújtható szolgáltatások körének kiszélesítésével 

Bátaszék megerősítheti térségi szerepkörét, emellett saját lakosságának életszínvonalát 

is növelheti. A jó minőségű központi funkciók elérhetősége a lakosság, a vállalkozások és 

új befektetők számára is kedvező környezetet eredményezne.  
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Helyi társadalom erősítése 

 

Bátaszéken a társadalom szerveződésének kiváló hagyományai vannak, egyrészt a 

nemzetiségi alapon szerveződő önkormányzatok és rendezvények, másrészt a kulturális 

vagy egyéb (például idősek klubja) alapra épülő csoportok működése tükrözi ezt a 

legjobban. A társadalom azonban a helyi programokon, társadalmi egyeztetéseken 

kevésbé vesz részt, a helyi identitás erősítése ezért fontos célja lehet a városnak. A civil 

szervezetek erősítésével és a helyi rendezvények gyakoriságának növelésével, minőségi 

javításával megerősödhet a társadalmi összetartozás érzése. A város közösségi tereinek 

és helyeinek fejlesztésével pedig nagyobb tömegeket vonzanának a közösségi 

rendezvények, események.  

 

Szociális infrastruktúra fejlesztése 

 

Bátaszéken a humán infrastruktúra nem mondható fejletlennek, elsősorban az 

egészségügyi ellátásnak érhetők el széles körben szolgáltatásai. Az oktatási rendszer 

hiányossága, hogy középszintű oktatásban csak a gimnázium érhető el a gyerekek 

számára, szakképzés nincs helyileg, a helyi szakképzések indításával azonban növelhető 

lenne a város oktatási vonzáskörzete, térségében a településközi kapcsolatok 

erősödhetnének meg. A humán infrastruktúra másik eleme, ami fejlesztésre szorul, a 

szociális ellátórendszer lenne. A város társadalmi elöregszik, az időskorúak száma egyre 

növekedik, számukra ezért megfelelő szociális alapinfrastruktúra kialakítása, a meglévő 

fejlesztése szükséges. A szociális ellátás szélesítése új munkalehetőségeket is teremthet 

a városban.  

 

Városi és térségi közlekedés fejlesztése 

 

Bátaszéken a város méretéhez igazodó helyi tömegközlekedés működik, 4 járatpárral. 

Előrelépést jelenthet, ha megfelelő kerékpáros infrastruktúra jönne létre a városban, 

ezzel a városon belüli közlekedés ugyanis könnyebbé, a város átjárhatóbbá válna. A 

gyalogos közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, valamint akadálymentesítése is 
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fontos célkitűzés lehet. Bátaszéken a távolsági tömegközlekedés tekintetében 

negatívumként hozható fel, hogy nincs autóbusz állomás, a vasúti közlekedés jelentősége 

pedig folyamatosan csökken, leértékelődik. A távolsági tömegközlekedést, illetve a 

városba ingázó térségi lakosság bejárását megkönnyítené, ha a szükséges fejlesztések 

(buszvégállomás és vasúti közlekedési pályák fejlesztése) megvalósulnának.  

 

Kompakt város 

 

Kompakt város az, ahol a városi funkciók elérése a lehető legkönnyebben megoldható, a 

funkciók közel találhatók egymáshoz, a város átjárhatósága megfelelő, akadálymentes, 

nem igényel gépjárművet. Kompakt város az, ahol a közlekedés és a különböző 

alapszolgáltatások tehát optimális elhelyezkedésűek. Bátaszéken a zöld folyosók, a 

kerékpáros közlekedés, a gyalogos útvonalak átjárható jellege és az alapfunkciók 

optimális elérése megalapozhatná a kompakt város koncepcióját. Cél lehet emellett a 

fosszilis energiahordozók használatának mérséklése, velük szemben megújuló 

erőforrások, például napenergia használata a közösségi világítás, de a 

közszolgáltatásokat, egyéb városi szolgáltatásokat nyújtó intézmények, valamint az 

önkormányzati tulajdonú épületek esetében is.  
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1.1 Stratégiai fejlesztési célok meghatározása 
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A városi szintű tematikus célok bemutatása: 

 

T1: A gazdasági tevékenységeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 

 

A gazdaság infrastrukturális feltételeinek javítása kiterjed a gazdasági területek 

úthálózatának, közműhálózatának, a megfelelő minőségű zöldfelületi rendszereinek 

fejlesztésére, valamint arra is, hogy elősegítse a vállalkozások számára elérhető 

szolgáltatások fejlesztését is. A bátaszéki iparterület alapinfrastruktúrájának fejlesztése, 

valamint egy színvonalas inkubátorház kialakítása alapvető fontosságú a helyi gazdaság 

fejlesztése szempontjából. Ugyancsak jelentősége van a helyi vállalkozások és az 

önkormányzat közötti együttműködések erősítésének, mellyel a helyi vállalkozások 

mindennapi élete válhat könnyebbé, a hivatalos ügyintézések egyszerűsödhetnek. 

 

T2: Versenyképességet javító intézkedések 

 

A helyi vállalkozások versenyképessége javulhat, ha megfelelő minőségű munkaerő áll 

rendelkezésre, valamint a termelő tevékenységet kiszolgáló infrastruktúra megfelelő 

minőségbe és kapacitásban áll rendelkezésre. Ugyancsak fontos összetevője a 

vállalkozások sikerességének az is, hogy az önkormányzat mennyire sikeres 

városmarketing tevékenységet tud folytatni. A sikeres városmarketing hozadékát a helyi 

szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozások fogják leginkább érezni. 

 

T3: Munkaerő-paci elhelyezkedést segítő képzések támogatása 

 

A munkaerő minősége, a szakképzési rendszer hatékonysága elengedhetetlen ahhoz, 

hogy a vállalkozások hosszabb távra tudjanak tervezi, az általuk alkalmazott 

munkavállalók helyben biztos megélhetést találjanak. A helyben lakó fiatalokat 

támogatni szükséges abban, hogy tanulmányaikat minél hatékonyabban tudják folytatni. 

A szakképző helyekkel és a szakmai gyakorlatot biztosító helyi vállalkozásokkal együtt 

kell működnie a helyi önkormányzatnak. Ugyancsak hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a 
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felnőttképzés megfelelő kimeneti végeredményt biztosítson, azaz az elhelyezkedést 

ténylegesen lehetővé tevő szakmai ismeretek oktatására kell a hangsúlyt helyezni.  

 

T4: Rekreációs lehetőségek bővítése, turisztikai vonzerő fejlesztése 

 

A sportolási lehetőségek bővítése, azaz az uszoda, illetve a sportpályák és a sportcsarnok 

fejlesztése a tartalmas szabadidő eltöltésének megteremtése, valamint a fiatal generáció 

egészséges életmódra nevelése szempontjából nagy jelentőséggel bír. A horgászati 

lehetőségek bővítése céljából egy horgásztó létesítésére nagy igény mutatkozik, melynek 

infrastrukturális feltételeit meg kell teremteni. 

 

T5: Szálláshelyek fejlesztése 

 

A turisztikai célú szálláshelyek fejlesztése pozitív hatást fejt ki  a városba érkező 

látogatók tartózkodási idejére, ezáltal pedig növekedhet a vendégéjszakák száma, 

valamint a turisták által igénybe vett szolgáltatások volumene. Nagyon nagy jelentősége 

van a turizmus fejlesztése szempontjából a megfelelően végzett városmarketing 

tevékenységnek. 

 

T6: Városképet javító beavatkozások és közüzemi infrastruktúra-fejlesztések 

 

A városba érkező látogatók számára a városról szerzett első benyomás rendkívül fontos 

tényező, melyben a városba bevezető főutak mentén tapasztalt környezeti állapotoknak, 

valamint a városközpontban tapasztalható vizuális állapotnak van meghatározó szerepe. 

A helyi építési szabályzat megfelelő rendelkezéseivel és EU fejlesztési források 

segítségével esztétikus városkép alakítható ki, melyhez azonban több idő kell. A 

belvárosi épületek rekonstrukciója, a templom környezetének rendezése, sétálóutca 

kialakítása révén kellemesebb városi környezet érhető el. 

 

T7: Multifunkcionális közösségi terek fejlesztése 
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A városi közterületek fejlesztése során annak az elvárásnak is meg kell felelni, hogy egy 

közterület a lehető legsokoldalúbban hasznosítható legyen, azaz reprezentatív célokra 

és közösségi rendezvények befogadására is alkalmassá kell tenni. A közterületek 

fejlesztése során minőségi, a helyi építészeti karakterhez illeszkedő utcabútorok és 

térburkolatok alkalmazása szükséges, amit igényesen megtervezett zöldfelületi 

elemekkel kell gazdagítani. 

 

T8: Energetikai korszerűsítések 

 

Az energetikai korszerűsítések célja a fenntartható fejlődés elősegítése az 

energiahatékonyság és az energiatudatosság növelésével. A megújuló energiák 

alkalmazására, az épületállomány energiatakarékosságot szolgáló felújítására a 

közeljövőben nagy hangsúlyt kell helyezni. A megújuló erőforrások fűtési, illetve hűtési 

célú hasznosításának, ezen belül is napelemek, napkollektorok, illetve kisebb biomassza 

fűtőművek létesítésének egyre nagyobb szerepe lesz. Ezt a folyamatot célszerű az 

önkormányzatnak lehetőségeihez mérten elősegíteni, az intézmények energetikai célú 

felújításaival példamutató módon élen járni. 

 

T9: Bátaszék közlekedési helyzetének javítása 

 

A belterületi kerékpárutak, valamint egy regionális kerékpárút fejlesztésével a 

településen belüli és a térségi közlekedési helyzet is javítható. A kerékpáros közlekedés 

infrastrukturális feltételeinek javítása a városközpontban tapasztalható parkolási 

helyzeten is javítana.  

 

T10: A civil szervezetek támogatása 

 

A civil szervezetek számos olyan tevékenységet ellátnak, amelyekre Bátaszék 

önkormányzatának nincs erőforrása, vagy azok csak szűkösen állnak rendelkezésre. Az 

önkormányzat és a civil szervezet közötti együttműködés hatékonysága a város 

élhetőségének egyik jelentős meghatározó összetevője. 
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T11: Az idősgondozás feltételeinek javítása 

 

A népességen belül az idősek arányának növekedése évek óta tartó folyamat. Ezzel 

összefüggésben nagyobb figyelmet kell fordítani az idősellátás színvonalának 

növelésére, az idősotthoni ellátás fejlesztésére.  Ugyancsak nagy jelentősége van a házi 

segítségnyújtás támogatásának és megszervezésének, valamint a közszolgáltatások és a 

fizikai környezet akadálymentesítésének. 

 

T12: Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 

 

A városi intézmények közül kiemelten fontos az alapfokú és középfokú oktatási-nevelési 

intézmények fejlesztése. A jogszabályi változások következményeként meg kell 

teremteni a mindennapi testnevelés infrastrukturális feltételeit, a sportolási célú 

területe és építmények fejlesztése révén. Ugyancsak fontos a tanulók étkeztetésének 

megfelelő szintű biztosítása, melynek egyik alapfeltétele az iskolakonyha korszerűsítése. 

 

T13: Belterületi utak, járdák felújítása 

 

A belterületi utak és járdák rekonstrukciója, felszíni parkolók kialakítása a közeljövő 

megoldandó feladati közé tartozik. A parkolási helyzetet a Lajvér utcában és a Garay utca 

köztemető előtti szakaszán rövidtávon meg kell oldani. Ugyancsak nem elhanyagolható a 

külterületi dűlőutak folyamatos karbantartása és fejlesztésének igénye. 

 

T14: Városmarketing tevékenységek végzése 

 

A városmarketing keretében nemcsak arculatépítési, illetve kommunikációs 

tevékenységekre van szükség, hanem célszerű a vállalkozások, befektetők figyelmét 

vonzó versenyképes környezet bemutatásával, illetve befektetés-ösztönzési programok 

kialakításával felkelteni.  



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 16 

 

 

1.2 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása 

 

A területi célok meghatározásakor figyelembe vettük az egyes településrészek 

infrastrukturális, gazdasági és demográfiai viszonyait, valamint a helyzetelemzésben és 

helyzetértékelésben bemutatott összefüggéseket.  

 

V1: Belváros fejlesztése 

 

Általános célkitűzés a városközpont attraktivitásának növelése, amit az értékes 

épületállomány felújításával, illetve a közterületek rendezésével lehet elérni. 

A központi belterület meglehetősen kompakt, a funkciók egymástól nincsenek távol, jól 

megközelíthetők. A belvárosban jelenleg nem terveznek kialakítani több parkolót, de 

amennyiben ez mégis aktuális lesz, abban az esetben a jelentkező parkolási problémákat 

olyan módon kell megoldani, hogy a parkolóhelyek kialakításánál a csapadékvíz-

elvezetési rendszert és a zöldfelületeket is érintő komplex megoldásra kell törekedni. 

Kiemelkedő szerepe lehet a település védett épületeinek és ezen épületek 

értékfenntartásának, mert a növekvő idegenforgalmi vendégek számára a város ezen 

pontjai vonzerőt jelentenek.  

A város közintézményeinél el kell végezni az energiahatékonysági felújításokat, melyek a 

környezeti és gazdasági fenntarthatóságot növelnék.  

A rekreációs célú terület kevés a városban. A rendezvények megtartására is alkalmas tér 

kialakítása elengedhetetlen.  Emellett a város hosszú távú céljaiban szerepel a 

művelődési ház és rendezvénytér kialakítása, sétáló utca kialakítása, szálláshelyek 

fejlesztése a turizmus fellendítése és a kulturális élet felpezsdítése érdekében.  

 

V2: Külváros fejlesztése 

 

Lajvér és Kövesd estében is közlekedési problémát jelent, a megfelelő gyalogos, illetve 

kerékpáros infrastruktúra hiánya. A városi közlekedés fejlesztésének egyik sarkalatos 

pontja kell, legyen a városközpont elérhetőségének javítása.  
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A közműves infrastruktúra fejlesztése a lakosság életkörülményeit jelentősen javítaná. 

Különösen fontos a szennyvízelvezetés szakszerű megoldása. 

Egy horgásztó kialakításával tovább bővülhetne a szabadidő eltöltésére alkalmas  

területek száma. 

 

V3: Iparterület fejlesztése 

 

A barna mezős területek újrahasznosítása lehetőséget adna ipari park létrehozására, 

vagy az új vállalkozások számára szükséges infrastruktúra létrehozására is. A gazdasági 

terület infrastrukturális fejlesztése révén a helyben termelő vállalkozások számára 

megfelelő környezet teremthető. Emellett van a településen több barnamezős terület, a 

volt bányató területe, a téglagyár és a volt malom területe, amelyek jelenleg nem az 

önkormányzat tulajdonában állnak, de szándékukban áll azok tulajdonát megszerezni, s 

rajtuk gazdasági, vagy egyéb irányú (pl. rekreációs) fejlesztéseket eszközölni. Emellett 

egyéb területek is vannak a településen, amit a későbbiekben funkcióváltással más – 

akár ipari tevékenységekre – kívánnak felhasználni. 

Ugyancsak nagy igény mutatkozik egy jó színvonalon működni képes inkubátorház 

létesítésére, mely a helyben termelő vállalkozások együttműködését segítené elő, 

valamint a mindennapi gazdasági tevékenységgel összefüggő adminisztratív terheket 

tudná csökkenteni. 

 

A következő táblázat összefoglalóan bemutatja a városi szintű tematikus célok és a 

területin célok közötti összefüggéseket. (A területi cél elérését elsődlegesen szolgáló 

városi szintű tematikus célok jelölése a legvastagabb nyíllal, a nem elsődleges, de még 

jelentős hatást gyakorló tematikus célok jelölése a közepes méretű nyíllal, míg a 

közvetett hatást gyakorló tematikus célok jelölése a kisméretű nyíllal történt): 
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T4: Rekreációs lehetőségek 
bővítése 

   

T5: Szálláshelyek fejlesztése    

T6: Városképet javító 
beavatkozások és közüzemi 
infrastruktúra fejlesztések 
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közösségi terek fejlesztése 

   

T8: Energetikai 
korszerűsítések 

   

T9: Bátaszék közlekedési 
helyzetének javítása 

   

T10: A civil szervezetek 
támogatása 

   

T11: Az idősgondozás 
feltételeinek javítása 

   

T12: Oktatási-nevelési 
intézmények fejlesztése 

   

T13: Belterületi utak, járdák 
felújítása 

   

T14: Városmarketing 
tevékenységek végzése 

   

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya szakvéleménye alapján 

amennyiben valamely projekt termőföldet is érint, abban az esetben a 

településrendezési tervek kialakítása során figyelembe lesz véve a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. törvény. A Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi 

Területi célok 

Városi szintű  

tematikus célok 
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szakvéleménye alapján pedig a zöldterületek fejlesztése esetében a tervezéskor nem 

allergizáló pollenű, főleg őshonos fák, cserjék telepítését fogják a projektekben 

preferálni. Amennyiben a településnek módjában áll, abban az esetben majd kidolgoz 

klímastratégiát is. A területen szegregátum jelenleg nincs, de amennyiben szükséges, a 

település akkor el fogja készíteni az annak csökkentésére szolgáló stratégiáját is.  



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 20 

 

 

2. A megvalósítást szolgáló beavatkozások 
 

2.1. Stratégiai célok és a projektek összefüggései, akcióterületek 

 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza mindazon lényeges fejlesztési 

beavatkozásokat, melyek a célok eléréséhez elvezethetnek és a város szükségesnek és 

megvalósíthatónak látja őket. A célok meghatározásának logikájából következik, hogy az 

EU támogatásából megvalósítandó fejlesztési beavatkozások (projektek) egyértelműen 

kapcsolódjanak az alapok (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) beruházási prioritásaihoz. A 

kapcsolódási pontokat az egyes beruházások bemutatásánál minden esetben jelöljük. 

Fontos kiemelni, hogy beruházáson nem csak klasszikus beruházási típusú projekteket 

értünk, hanem például az ESZA által támogatott fejlesztéseket is (beruházás az 

emberbe). Ugyancsak kiemelten fontos bemutatni a tervezett fejlesztési beavatkozások 

és az operatív programok beavatkozásai közötti kapcsolatot. 

Az ITS operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és 

részletekbe menően, vagy akár, hogy teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai 

elérése érdekében megvalósítandó projekteket. Fontos azonban annak szem előtt 

tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás fázisában reális 

lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására, és hogy az előkészítettség 

különböző fázisaiban lévő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a 

lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését.  

Az ITS során az alábbi típusú fejlesztési beavatkozásokat azonosíthatjuk: 

 

Kulcsprojektek 

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik 

valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul 

meg, valamelyik cél nem, vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt 

megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések realizálásának vagy azok hatásai 

érvényesülésének. Célszerű, ha kulcsprojekthez további projektek kapcsolódnak. 
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Hálózatos projektek (egymással összehangolt, térben vagy ágazatban kapcsolódó 

projektek) 

A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, 

a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, és a projektelemek egy 

együttműködő rendszer elemeit képezik. 

 

Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek) 

Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések egymással 

szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek 

megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. Az akcióterületi projekt volumene 

akkora legyen, hogy érzékelhető változást idézzen elő az akcióterületen. 

 

Egyéb projektek: 

A fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések, amelyek egy adott 

városrész, vagy az egész város számára lényegesek.  

 

A fejlesztési beavatkozások fejlesztési területenként csomagokat alkotnak, ezek 

megértéséhez bemutatjuk a koncepcióban már szereplő stratégiai, valamint a specifikus 

célokat, majd e szerint a projektek ismertetését:  

 

Projektek felsorolása a célokhoz, illetve az akcióterületekhez való illeszkedés 

miatt: 

 

Sorszám Projektek 

Területlehatárolási 

szinten a következő 

területen helyezkedik el 

  

1 
Bátaszéki iparterület (12 ha) 

alapinfrastruktúrájának kialakítása Iparterület városrész 

2 Inkubátorház kialakítása Bátaszéken Iparterület városrész 

3 
Együttműködés piaci szereplővel eszköz és Iparterület városrész 
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gépbeszerzés tekintetében 

4 
Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 

a Mozi tér-Hunyadi utca környékén Külső városrész 

5 
Kövesdi árok rekonstrukciója 

Lajvér, Kövesd, Vázkerámia 

városrész 

6 

Báta-Bátaszék szennyvízhálózat és 

szennyvíztelep rekonstrukciója a hiányzó 

részek kiépítésével Külső városrész 

7 
Külterületi utak rekonstrukciója Külső városrész 

8 

Belterületi utak és járdák rekonstrukciója, 

parkolókialakítás különös tekintettel a Lajvér 

utca egy szakaszára és a Garay utca köztemető 

előtti szakaszára Belső városrész 

9 

Belterületi kerékpárút kialakítása, különös 

tekintettel a Bonyhádi u-Bezerédy u közötti 

szakaszra, valamint a Bajai utcai szakaszra 

Belső városrész, Külső 

városrész 

10 

Pécsvárad-Bátaszék regionális kerékpárút 

Bátaszékre eső szakasza a MÁV felhagyott 64. 

sz vonalán Külső városrész 

11 

Új művelődési- és közösségi tér kialakítása 

(Művelődési ház, könyvtár, galéria - 

funkcionális átalakítások) Belső városrész 

12 
Árpád u sétáló utcává való átalakítása 

Belső városrész, Külső 

városrész 

13 
Schindler Ház (Budai u. 49.) szálláshellyé való 

alakítása Belső városrész 

14 Civil ház kialakítása (Kossuth u. 3.) Belső városrész 

15 Rendezvénytér kialakítása a Sportpályán Belső városrész 
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16 Tanuszoda bővítése rekreációs résszel, s ebből 

kifolyólag szolgáltatásainak növelése Külső városrész 

17 
Kalász János Városi Sportcsarnok 

küzdőterének felújítása Belső városrész 

18 
Kiskövesdi horgásztó és rekreációs park 

kialakítása a volt bányató területén 

Lajvér, Kövesd, Vázkerámia 

városrész 

19 Vicze János Városi Sportpálya funkcióbővítése Külső városrész 

20 Napelemes rendszer telepítése a tanuszodára Külső városrész 

21 

Napelemes rendszerek telepítése és 

energetikai korszerűsítés az oktatási épületek 

tekintetében (Cikádor Általános Iskola, II. Géza 

Gimnázium) 

Belső városrész, Külső 

városrész 

22 
Bérlakások energetikai korszerűsítése 

Belső városrész, Külső 

városrész 

  

23 

Bátaszék belvárosának társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható 

fejlesztése a templomkerítés 

rekonstrukciójával, közösségi- és termelői 

találkozóhely kialakításával Belső városrész 

24 Budai u. 7. (volt TSZ) épület felújítása Belső városrész 

  

25 Bátaszéki Idősek Napközi-otthonának felújítása Külső városrész 

26 

Bátaszék Városháza udvari épületének 

bővítése Belső városrész 

27 Iskolakonyha felújítása Belső városrész 
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28 

Nonprofit városi marketinggel és arculattal 

foglalkozó cég infrastrukturális feltételeinek 

kialakítása Belső városrész 

 

Az anyag elején bemutattuk az átfogó és specifikus célokat. Most ezek alapján is 

csoportosítjuk a tervezett fejlesztéseket a következő táblázatban: 

 

 

KULCSPROJEKT 
HÁLÓZATOS 

PROJEKT 

AKCIÓTERÜLETI 

PROJEKT 

 

EGYÉB 

PROJEKTEK 

 

 
Vállalkozóbarát 

gazdasági környezet 
és befektetés-

ösztönzés 
 

1, 2, 3 

 

 1, 2, 3, 23  

 
Humán erőforrás 

fejlesztése. 
felnőttképzés 

 

    

 
Turisztikai 

Infrastruktúra 
fejlesztése 

 

13 18 13, 23 28 

 
Városi környezet 

védelme, fejlesztése 
 

  23, 24  

 
Funkcionális központ 

 

11, 12, 14, 15 16, 17, 19 11, 12, 14, 15, 26, 27 

 
Helyi társadalom 

erősítése 
 

11, 14, 15  11, 14, 15, 23  

 
Szociális 

infrastruktúra 
fejlesztése 

 

 22  25 

 
Városi és térségi 

7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10   
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közlekedés fejlesztése 
 

 
Kompakt város 

 

4, 5, 6, 8, 9 

 

4, 5, 6, 8, 9, 

20, 21 

 

23  

 

 

Projektek akcióterületenkénti csoportosítása a következő szórást mutatja: 

 

Akcióterületek Projektek 

Belső városrész 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 28 

Külső városrész 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25,  

Lajvér, Kövesd, Vázkerámia városrész 5, 18 

Iparterület városrész 1, 2, 3 

Egyéb területek 6, 10 

 

 

2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló 

jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése 

 

B 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei több típusú beavatkozást 

tartalmaznak és több tematikus célhoz is illeszkednek. 

 

2.2.1. Kulcsprojektek:  

 

3 gyűjtő kulcsprojekt-csoport, hozzájuk kapcsolódó tematikus célokkal: 

 1. kulcsprojekt-csoport – 2. Akcióterületi projektcsoporttal: Bátaszék város 

gazdaságélénkítő fejlesztései 

 2. kulcsprojekt-csoport – 1. hálózatos projektcsoporttal: Bátaszék hálózatos 

infrastruktúrájának fejlesztése egy élhetőbb város kialakítása érdekében 
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 3. kulcsprojekt-csoport – 1. Akcióterületi projektcsoporttal Közösségi terek 

fejlesztése Bátaszék főként központi területén 
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K1: Bátaszék város gazdaságélénkítő fejlesztései  

 

Bátaszék városfejlesztési beavatkozásai szempontjából abszolút kulcsprojektnek 

tekinthető a város gazdasági fejlesztése, benne az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztése.  

 

A kulcsprojekt kijelölésének indoklása: 

 

A város elsődleges céljai között szerepel a gazdaságélénkítés, azon belül is új iparterület 

kialakítása, inkubációs és egyéb szolgáltatások kínálata az azt igénylő vállalkozások 

számára, illetve együttműködések létrehozása a vállalkozói szféra szereplőivel mind az 

ipar, mind a mezőgazdaság tekintetében, illetve a turizmus fellendítésével a 

kereskedelmi szektor erősítése is.  

 

Az 1. kulcsprojekcsoporthoz tartozó projektek: 

 

Azonosító: 1 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Bátaszéki iparterület (12 ha) 

alapinfrastruktúrájának 

kialakítása 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 5 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 3 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-1.1.1 Indikatív összköltség: 500.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K1-At2 

Gazdaságfejleszté

s 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Iparterület városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019  2020  

Fejlesztési Bátaszéken ugyanúgy, mint Magyarország egész területén prioritást 
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beavatkozás 

tartalma: 

élvez a vállalkozások munkahelyteremtő képességének segítése. Ehhez 

azonban nagy segítséget jelenthet egy-egy önkormányzat esetében, ha 

ehhez hozzásegíti a vállalkozásokat, ha másban nem is, legalább 

infrastruktúra kiépítésével. Emiatt a projekt során az Önkormányzat 

tulajdonában lévő ipari övezet fejlesztése, alapinfrastruktúrával való 

ellátása, kiépítése történik meg, benne az úthálózat és a közműellátás 

kialakítása, amely alkalmassá teszi a területet arra, hogy az érdeklődő 

cégek új telephelyeket alakítsanak ki, illetve a terület alkalmassá váljon 

a város tervezett, vagy már folyamatban lévő gazdasági 

beruházásainak végzésére, mint energetikai beruházások, illetve 

inkubátor ház kialakítása. 

A fejlesztést megalapozza az, hogy az ipari övezet sokkal vonzóbb a 

vállalkozások számára, ha ott az elvárásaiknak megfelelő feltételek 

várják őket.  

A projekt célcsoportja a Dél-Dunántúli Régióban, fokozottan Tolna 

megyében tevékenykedő, de jellemzően a helyi vállalkozások. 

A tevékenység engedélyköteles. Az Önkormányzat megkezdte a tervek 

előkészítését, az engedélyek beszerzését. 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Alapinfrastruktúrával ellátott terület mérete 

 Kialakítható telephelyek száma 

 Betelepült cégek száma 

 Indukált beruházások értéke 

 Befizetett iparűzési adó 
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Azonosító: 2 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Inkubátorház kialakítása 

Bátaszéken 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 5 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 3 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

GINOP-1.1.1 

 

Indikatív összköltség: 1.000.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K1-At2 

Gazdaságfejleszté

s 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Iparterület városrész 

Projektgazda:  Bát-Kom 2004 Kft.  Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019  2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekt célkitűzéseinek megismeréséhez, az elvárt eredmények és 

hatások megértéséhez, alátámasztásához az a tény vezetett, hogy 

folyamatosan tapasztalható, hogy a térség vállalkozásai milyen 

problémákkal küzdenek, hogy a térség kis- és középvállalkozásai sok 

esetben elavult technológiával, telephelyekkel rendelkeznek, ami miatt 

gazdaságtalan a termelés, így versenyképtelenek az áraik, a 

vállalkozások hitelképtelenek, működési nehézségeik vannak a rossz 

forgótőke-ellátottság miatt, nem találkozik termékeik tekintetében a 

kereslet és a kínálat. A szereplők között alacsony a kooperációs 

hajlandóság, kevés a vállalkozási ismeretük és szűkösségében vannak 

akár az informatikai, akár az egyéb infrastruktúrának. A projekt átfogó 

célja ezekre a problémákra megoldást találni, ebben segíteni a térség 

gazdaságát. E problémákat meg lehet oldani a vállalkozások 

inkubátorházba való beköltöztetésével, illetve az új vállalkozások 

kielégítő szolgáltatásokkal való ellátásával. Emiatt szükséges a projekt 

megvalósítása.  
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Miután megtörténik az Önkormányzat tulajdonában lévő ipari övezet 

fejlesztése, alapinfrastruktúrával való ellátása, kiépítése, benne az 

úthálózat és a közműellátás kialakítása, amely alkalmassá teszi a 

területet arra, hogy az érdeklődő cégek új telephelyeket alakítsanak ki, 

utána elkezdődhet a területen a tervezett, minimum 4 cég 

befogadására alkalmas, irodákkal, raktár és csarnokelemekkel, 

tárgyalókkal, szociális helységekkel ellátott inkubátorház fejlesztése.  

A fejlesztést megalapozza az, hogy az ipari övezet sokkal vonzóbb a 

vállalkozások számára, ha ott az elvárásaiknak megfelelő feltételek 

várják őket.  

A projekt célcsoportja a Dél-Dunántúli Régióban, fokozottan Tolna 

megyében tevékenykedő, de jellemzően a helyi vállalkozások. A 

kialakítandó szolgáltatások nem csak az inkubátorházba betelepülő, 

hanem a környék összes vállalkozójának segítséget nyújthat, illetve 

újak betelepülését, létrehozását generálhatja térségben, amelynek 

segítségével munkahelyek teremtődnek, s javul a térség gazdasági 

helyzete.  

A tevékenység engedélyköteles. Az Önkormányzat megkezdte a tervek 

előkészítését, az engedélyek beszerzését. 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Az ingatlan területe (m2) 

 Betelepült cégek száma (db) 

 Bevezetett szolgáltatások száma (db) 

 Indukált beruházások értéke (mrd Ft) 

 Befizetett iparűzési adó (mFt) 
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Azonosító: 3 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Együttműködés piaci partnerrel 

eszköz és gépbeszerzés 

tekintetében 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 5 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 0 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP.1.1.3, VP 

 

Indikatív összköltség: 500.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K1-At2 

Gazdaságfejleszté

s 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Iparterület városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata, 

piaci szereplő 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019  2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekt a fenntartható, intelligens és befogadó növekedést célzó, a 

belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-

ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztést célozza. A projekt 

egymásra épülő fejlesztési elemeket foglal magukban, melynek fő célja 

a munkahelyteremtés. A fejlesztésen keresztül a települési 

önkormányzat saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi 

alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges 

infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg Bátaszéken. 

Emellett kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz 

kötődő logisztikai fejlesztés, melyek eredményeként a helyi 

mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a 

helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását 

szolgáló agrárlogisztikai beruházás valósulhat meg. Emiatt a város a 

gazdasági területén szeretne egy közös projektet létrehozni piaci 

szereplővel, amelynek során gombatermesztésre alkalmas korszerű 
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telephelyet alakítanak ki holland mintára.  

A fejlesztés által javul a helyi vállalkozás(ok) működési környezete, 

amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve -teremtést 

eredményezhet, és hozzájárul a város-vidék együttműködés 

erősítéséhez. 

A projekt célcsoportja a maga a város, illetve a piaci szereplő, az ott 

dolgozók, a város lakossága, illetve közvetettem a majdani fogyasztók.  

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Kialakított üzemterület mérete 

 Foglalkoztatottak száma 
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K2: Bátaszék hálózatos infrastruktúrájának fejlesztése egy élhetőbb város 

kialakítása érdekében 

 

Bátaszék városfejlesztési beavatkozásai szempontjából kulcsprojektnek tekinthető a 

színvonalas infrastrukturális rendszer kialakítása. 

 

A kulcsprojekt kijelölésének indoklása: 

 

A város elsődleges céljai között szerepel az infrastrukturájának a fejlesztése, mivel egy 

város fejlődésének alapját jó minőségű, magas színvonalú infrastruktúrája biztosíthatja. 

Bátaszék megközelíthetősége jónak mondható, a térségi kapcsolatok minőségét és a 

város közlekedési infrastruktúráját ennek ellenére fejleszteni érdemes, egyfelől a 

vonzáskörzet megerősítése, másfelől a városi közlekedés és szolgáltatások 

színvonalának javítása érdekében.  

 

A 2. kulcsprojektcsoporthoz tartozó projektek: 

 

Azonosító: 4 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Csapadékvíz elvezető rendszer 

rekonstrukciója a Mozi tér-

Hunyadi utca környékén 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 5 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-2.1.3, VP 

 

Indikatív összköltség: 100.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K2-H1 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018  2019  2020  
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Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekt hozzájárul az ember által létrehozott települési 

infrastruktúra, és az épített környezet védelméhez. A projekttel a cél a 

belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek 

rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó 

vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése 

és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett 

vizek káros hatásaitól. Ennek keretében valósulna meg a csapadékvíz 

elvezető rendszer rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat 

alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező 

létesítmények, zöld infrastruktúrák építése a Mozi tér-Hunyadi utca 

környékén.  

A biztonságos vízelvezetés érdekében az alábbi beavatkozások 

szükségesek: 

 A tér vízelvezetését biztosító árkokat megfelelő kapacitásura 

kell alakítani. 

 A Kövesdi-vízfolyásba történő betorkollás helyén lévő 

zsilipműtárgyat át kell építeni úgy, hogy könnyen kezelhető 

acélszerkezetű táblával legyen felszerelve. 

 A külvizeket is a befogadóba (Kövesdi-vízfolyás) vezető 

árokrendszer torkolata közelében az érkező vizek ideiglenes 

tározására szolgáló záportározót kell létesíteni. 

 A szennyvízcsatorna hálózat végátemelőjének szivattyúit a 

megfelelő kapacitásura kell cserélni (szükség esetén) 

 A Baromfifeldolgozó üzem szennyvízátemelőjének a 

szennyvízteleppel való közvetlen kapcsolatát meg kell 

valósítani 

 

A tevékenység vízjogi engedélyköteles, amihez engedélyes, majd 

kiviteli terveket szükséges készíteni.  

 

A projekt közvetlen célcsoportja a Mozi tér és Hunyadi utca környékén 
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lakók, de közvetetten az egész település lakossága.  

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) 

 Érintett lakosság száma 
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Azonosító: 5 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Kövesdi árok rekonstrukciója 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 5 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-2.1.3, VP 

 

Indikatív összköltség: 20.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K2-H1 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész, Lajvér, 

Kövesd, Vázkerámia 

városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018  2019  2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekt hozzájárul az ember által létrehozott települési 

infrastruktúra, és az épített környezet védelméhez. A projekttel a cél a 

belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek 

rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó 

vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése 

és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett 

vizek káros hatásaitól. Ennek keretében valósulna meg a Kövesdi árok 

rekonstrukciója, aminek fontos eleme lehet többek között a 

belterületet veszélyeztető vízfolyás lokális vízkár elhárítási fejlesztése.  

A kb. 2,5 km árok a lakóterület közvetlen közelébe húzódik, a meder 

sűrű növényzettel benőtt a folyamatos karbantartás ellenére, így a 

csapadékvizek lefolyása lassú, ezzel növekszik a mederben lévő 

vízszint. Nagy intenzitású csapadék esetén veszélyezteti a lakók 

ingatlanait. Az árok kotrása a csapadékvizek lefolyása meggyorsítható, 

és a benne lévő aljzatnövényzet is eltávolítható.  

A projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága.  

A projekt – ha csak tisztítás zajlik, akkor nem engedélyköteles, de 
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amennyiben ezt másik városi vízrendezési projektelemhez kapcsoljuk, 

akkor vízjogi engedélyt szükséges beszerezni a projektgazdának.  

 

  

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m) 

 Érintett lakosság száma 
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Azonosító: 6 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Báta-Bátaszék szennyvízhálózat 

és szennyvíztelep 

rekonstrukciója a hiányzó 

részek kiépítésével 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

5 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 5 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

KEHOP-2.2 

 

Indikatív összköltség: 860.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K2-H1 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Lajvér, Kövesd, 

Vázkerámia városrész + 

külterület 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Báta-Bátaszék szennyvízhálózat és szennyvíztelep rekonstrukciója a 

hiányzó részek kiépítésével projekt a KEHOP 2. prioritási tengely 

"Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, 

szennyvízkezelés” fejlesztéseihez, ezen belül a 2. intézkedés: 

Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

beavatkozás-csoportokhoz kapcsolódik. 

Keretében Bátaszék esetében Kövesd és Lajvér települések hiányzó 

szennyvízhálózat-rendszere kerül megépítésre, amivel a település 

szennyvízhálózata 100%-os arányú lesz.  

Bátaszéki szennyvíztelep kapacitásbővítése és a teljes gépészeti 

felújítás történik meg, emellett. kb 8 km szennyvízhálózat épül a 

hozzátartozó kb. 600 db bekötéssel együtt.  

Engedélyes tervek elkészültek és engedélyek is megvannak. 

A projekt közvetlen célcsoportja a szennvyíz-hálózattal még nem 

rendelkező lakosok, de közvetetten az egész város lakossága.  
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Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett (ellátott) lakosság száma 

 Fejlesztéssel érintett kiépített vezetékhossz 

 Megtisztítandó szennyvíz mennyisége (m3) 
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Azonosító: 7 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Külterületi utak rekonstrukciója, 

megerősítése 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 5 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP 3.1.1, VP 

 

Indikatív összköltség: 160.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K2-H1 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

külterület 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Felmérések alapján, Bátaszék külterületén jelenleg mintegy 3 km 

útszakasz van kritikusan rossz állapotban, nyomvályúsak, kátyúsak, 

szétesettek úgy, hogy azon még a kerékpáros közlekedés is veszélyes. 

A projekt célja ezeknek a Bátaszék külterületén fekvő, kritikusan rossz 

állapotban lévő útszakaszok megerősítése, felújítása, biztosítva ezzel a 

biztonságos közlekedés feltételeit, elkerülve a baleseteket és a 

járművekben keletkező esetleges károsodásokat. 

 

A tevékenység nem engedélyköteles tevékenység, az Önkormányzat 

rendelkezik a burkolat megerősítésekre vonatkozóan előzetes 

felmérésekkel és költségbecslésekkel. 

 

A projekt célcsoportja Bátaszék lakossága és a településre látogatóba 

érkező polgárok, köztük autósok és kerékpárosok egyaránt.  

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, hálózatos projekt 
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Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett felújított útszakasz hossza 
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Azonosító: 8 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Belterületi utak és járdák 

rekonstrukciója, 

parkolókialakítás különös 

tekintettel a Lajvér utca egy 

szakaszára és a Garay utca 

köztemető előtti szakaszára 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

5 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 5 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-2.1.2, TOP-

3.1.1, VP, BM 

 

Indikatív összköltség: 160.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K2-H1 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020 x 

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Felmérések alapján, Bátaszék belterületén jelenleg mintegy 2-3 km-nyi 

útszakasz van kritikusan rossz állapotban, nyomvályúsak, kátyúsak, 

szétesettek. Ennek korrigálása érdekében Bátaszék belterületén a 

kritikusan rossz állapotban lévő útszakaszok megerősítése, felújítása a 

cél ezzel a projekttel, biztosítva ezzel a biztonságos közlekedés 

feltételeit, elkerülve a baleseteket és a járművekben keletkező 

esetleges károsodásokat. A fejlesztés hatására 3 km hosszúságú 

útszakasz rekonstrukciója történik meg, ami a teljes belterületi 

úthálózat 10%-a, s emellett ezeken a területeken megtörténik a 

vízelvezetés, padtka-kialakítás megoldása, valamint parkolók 

kialakítása, járdák fejlesztése is.  

A tevékenység nem engedélyköteles tevékenység, az Önkormányzat 

rendelkezik a burkolat megerősítésekre vonatkozóan előzetes 
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felmérésekkel és költségbecslésekkel. 

A projekt célcsoportjához tartozik Bátaszék lakossága és az településre 

érkezők, azon áthaladók.  

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett (ellátott) lakosság száma 

 Fejlesztéssel érintett kiépített útszakasz hossza 
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Azonosító: 9 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Belterületi kerékpárút 

kialakítása, különös tekintettel a 

Bonyhádi u – Bezerédj u közötti 

szakaszra, valamint a Bajai utcai 

szakaszra 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 4 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-3.1.1 

 

Indikatív összköltség: 100.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K2-H1 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész, külső 

városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A fejlesztés célja a település közlekedési úthálózatának kerékpáros-

baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, 

építésével, azaz a hiányzó kerékpárút megépítésével a Bonyhádi u – 

Bezerédj u közötti szakaszon, valamint a Bajai utcai szakaszon. 

Ezzel megvalósul a település külső részeinek – a főként lakott övezet – 

és a településközpont közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása, 

amivel Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település 

belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal is létrejön.  

Ehhez – amennyiben a projekt TOP-ből finanszírozott lesz – 

Kerékpárforgalmi hálózati tervet kell készíteni a beavatkozási 

területre vonatkozóan, amely megvalósításával 

- biztonságosan (a vonatkozó ÚT 2-1.203 (e-ÚT 

03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi 
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műszaki előírásnak (UME) és különösen az irányhelyesség elvének 

megfelelően); 

- kényelmesen (pl.: süllyesztett szegélyekkel, minimális 

létesítményváltással, lehetőség szerint elsőbbséggel, minimális 

szintkülönbséggel, forgalmi előnyben részesítéssel, megfelelő 

burkolaton vezetve, stb.); 

- közvetlenül (kitérőmentesen, a célállomások között a 

gépjármű közlekedéshez képest azonos vagy rövidebb távolságon) 

kerékpározhatóvá, azaz kerékpárosbaráttá válik a beavatkozási terület 

valamennyi közlekedési útvonala. 

Röviden összefoglalva, a hálózati tervnek fel kell tárnia a kerékpáros 

közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és iránymutatást kell 

adnia a szükséges beavatkozások végrehajtásához, ezáltal: 

- a tervezők számára adjon támpontokat, irányelveket, 

ötleteket, javaslatokat a később elkészítendő műszaki tervekhez; 

- a város politikai vezetése számára adjon szakmailag 

megalapozott anyagot a körültekintő és célirányos döntések 

meghozatalához. 

A tervezett járdaszakaszok kb. 1000 méter hosszúak. Tervek részben 

vannak, de mivel már több mint 5 évesek ezért azokat újra 

engedélyeztetni kell. 

A projekt célcsoportja Bátaszék lakossága és az ide látogató 

kerékpáros turisták.  

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett lakosság száma 

 Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése (km) 

 Kialakított kerékpársáv hossza (km) 

 Kialakított „koppenhágai típusú kerékpársáv” hossza (km) 

 Kialakított közút melletti egyirányú vagy kétirányú kerékpárút 
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hossza (km) 

 Kialakított elválasztott gyalog- és kerékpárút hossza (km) 

 Kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút hossza 

(km) 

 Kialakított nyitott kerékpársáv hossza (km) 

 Kerékpáros nyom jelzésével kialakított új hálózati elem hossza 

(km) 
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Azonosító: 10 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Pécsvárad-Bátaszék regionális 

kerékpárút Bátaszékre eső 

szakasza a MÁV felhagyott 64. sz 

vonalán 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 3 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-1.2.1 Indikatív összköltség: 175.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K2-H1 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész, 

külterület 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016  2017  2018  2019  2020 x 

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekt alapja igazodva az Európai Uniós elvárásokhoz (Euro Velo 

programok) kerékpáros turisztika fejlesztése a térségben regionális 

kerékpárutak kialakításával. A projekt célja az elkészült tervek alapján 

egy regionális több települést érintő kerékpárút hálózat létrehozása, a 

Bátaszék-Pécsvárad felhagyott vasútvonal hasznosítása 44 km-en, a 

kerékpáros turisztika elősegítése, megteremtése a térségben, amiből a 

város területére eső 10 km valósulna meg ebből a projektből a 

meglévő 1,5 m széles nyomtáv szélességében. 

A projekt célcsoportjához tartoznak Tolna megye déli és Baranya 

megye keleti régióinak lakói kb. 40.000 fő, illetve az ide látogató 

turisták.  

A tevékenység engedélyköteles, a beruházás engedélyes tervekkel 

rendelkezik a teljes szakaszt érintően. 

A projekt célcsoportja a térség lakossága, illetve az ide látogató 

turisták.  
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Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett lakosság száma 

 Fejlesztéssel érintett turisták száma 

 Kiépített kerékpáros útszakasz hossza 
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K3: Közösségi terek fejlesztése Bátaszék főként központi területén a kulturális 

élet és ebből adódó turizmusfejlesztés érdekében 

 

Bátaszék városfejlesztési beavatkozásai szempontjából kulcsprojektnek tekinthető az 

élhető város kialakítása, az amúgy is jelentős kulturális élet megerősítése, a civilek 

segítése és a turizmus miatt is fontos rekreációs területek – ez által a közösségi élet – 

fejlesztése miatt.  

 

A kulcsprojekt kijelölésének indoklása: 

 

Bátaszék térségben elfoglalt helye és központi szerepköre szükségessé teszi, hogy a 

város funkcionális tekintetben jó minőségű, magas színvonalú szolgáltatásokat 

nyújthasson saját, és a vonzáskörzetében élő lakosság számára. A meglévő értékek 

megtartására, a település zöldfelületeinek fejlesztése kiemelten fontos, mint ahogy a 

helyi társadalom hagyományosan összetartó civil szférája.   

 

A 3. Kulcsprojektcsoporthoz tartozó projektek: 

 

Azonosító: 11 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Új művelődési- és közösségi tér 

kialakítása (Művelődési ház, 

könyvtár, galéria - funkcionális 

átalakítások) 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 1 

Élhető város 5 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-2.1.2 

 

Indikatív összköltség: 1.000.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K3-At1 

Közművelődés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 
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Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016  2017  2018  2019  2020 x 

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Bátaszék Város kulturális élete igen sokrétű. A Művelődési Ház számos 

rendezvénynek, kiállításnak, báloknak a színtere. Jelenlegi formájában 

az épületkomplexum nem tudja kiszolgálni a helyi és mikrotérségi 

igényéket, bővítése, korszerűsítése feltétlenül szükséges. Az 

átalakításra tervek készültek, a város fejlesztési koncepciójában 

szerepel a Művelődési Ház felújítása. 

Emiatt a projekt célja a bátaszéki Művelődési Ház teljes felújítása, új 

színházteremmel, kiszolgáló egységekkel, irodákkal történő 

funkcióbővítése, mellyel 300 fő befogadására lesz alkalmas a térség 

legnagyobb közösségi épülete. A projekt keretében megtörténne a 

Keresztély Gyula Városi Könyvtár átköltöztetése, a jelenlegi könyvtár 

helyszíne galériává történő átalakítása. 

Építési tevékenység lenne ezen belül: a Művelődési Ház bővítése új 

színházteremmel, kiszolgáló egységekkel, és funkcióbővítés keretében 

könyvtár kialakításával. A régi épület komplex (építészeti, energetikai) 

korszerűsítése, a régi könyvtár galériává történő átalakítása, átépítése, 

mellyel 300 fő befogadására lesz alkalmas a térség legnagyobb 

közösségi épülete. 

 

 A projekt célcsoportja: Bátaszék és mikrotérségének lakossága, kb. 

10.000 fő, illetve az ide érkező vendégek.  

 

A tevékenység engedélyköteles. Az Önkormányzat rendelkezik 

engedélyezési tervvel, melynek megújítása, felülvizsgálata és 

benyújtása szükséges. 

 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 

az Önkormányzat intézményrendszerének része, működését az 

Önkormányzat finanszírozta idáig is és a beruházás megvalósulását 

követően is eként fog működni.  
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Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Felújított épületek száma 

 Felújított épületek területe 

 Épületek befogadóképessége 

 Fejlesztéssel érintett lakosság száma 

 Fejlesztéssel érintett turisták száma 
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Azonosító: 12 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Árpád u sétáló utcává való 

átalakítása 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

2 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 1 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-2.1.2, BM 

 

Indikatív összköltség: 20.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K3-At1 

Városrendezés, 

turisztikai 

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész, külső 

városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016  2017  2018  2019  2020 x 

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Bátaszék gépkocsi-használatra feltárt utcahálózata nem termet vonzó, 

ott-tartózkodásra ösztönző városi szabadtereket. Emiatt a főút és a 

gimnázium közötti, a belső és külső városrészt összekötő szakaszon 

vonzó, zöldfelületekben gazdag sétálóutca kialakítását tervezte meg a 

város. A projekt így a város településszerkezetéből adódó hiányosság 

megszüntetésére, Bátaszék igényeire reagál, melyet térben és 

funkcióban egyaránt érvényesít a program. A projekt csökkentett 

forgalmú sétálóutca valósul meg, mely közvetlen gyalogos közlekedési 

kapcsolatot biztosít a városi funkció ellátásához szükséges 

közintézmények, kereskedelmi és szolgáltatóegységek, valamint a 

külső városrész egy része között, ahol a gimnázium is található. A 

sétálóutca az Árpád utcából került kialakításra.  

Ezzel a fejlesztéssel Bátaszék területén vonzó, vízfelületekkel és 

növényzettel klimatizált sétálóutca-szakasz kerül kialakításra, a terület 

arculatának, élhetőségének javulása mellett.  

A projekt célcsoportja: Bátaszék és mikrotérségének lakossága, kb. 
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10.000 fő. 

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett lakosság száma 

 Fejlesztéssel érintett turisták száma 

 Kiépített utcarész hossza 

 Kihelyezett műtárgyak száma 
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Azonosító: 13 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Schindler Ház (Budai u. 49.) 

szálláshellyé való alakítása 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 3 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

VP, BM, Német 

segítség 

 

Indikatív összköltség: 70.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K3-At1 

Turisztikai 

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019  2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Bátaszék gazdag a vonzerőkben, de sajnos a fogadóképesség nincs 

arányban a látnivalókkal. A város egyik jövőben tervezett irányvonala 

a turizmus irányába való határozottabb elmozdulás, hiszen Bátaszéken 

sok a látnivaló és színes, egyedülálló programjai is vannak (pl. 

gasztronómiai est, II. Géza koronázási menet és ceremónia, pünkösdi 

rétesfesztivál). A hagyományos rendezvényeket továbbra is szeretnék 

megtartani, illetve bővíteni, komplett turisztikai programokat 

kidolgozni a közeljövőben, akár a térséggel közösen, összefogva. Ezek 

lehetnek egy napos programok (pl. a Gemenci kisvasúttal összekötve 

vagy a borászokat is bevonva – borkóstolással egybekötött vacsora), 

de ha lesz szálláslehetőség, érdemes több napon át tartó programokat 

is összeállítani. Jelenleg készül egy turisztikai koncepció – fejlesztési 

terv a városról.  

Jelenleg a városban az összes szálláshely férőhelyeinek száma 2013-

ban 28 volt, ami a város rangjához és méretéhez képest némiképp 

elmarad a térségtől, pláne, hogy a vendégforgalom száma 

folyamatosan nő. Még 2007-2011-ig a vendégforgalom száma éves 
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szinten 280 fő körül mozgott, addig 2013-ban ugrásszerűen annak 

többszörösére nőtt, s száma elérte a 1122 főt. Ezzel a szálláshelyek 

száma aránytalanságot mutat a térséghez képest, a város 

szálláshelykínálata meglehetősen szegényes. Szükség lenne egy 

panzióra, ahol 20-30 főt is el lehetne szállásolni. Emellett egyetlen 

színvonalas étterem sincs. Emiatt a projekt célja egy vendégház 

kialakítása.   

 

A projekt célcsoportja a városba érkező turisták, a város meghívott 

vendégei, fellépői, illetve ez által közvetetten az egész lakosság.  

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett turisták száma 

 Felújított épület nagysága (m2) 

 Kialakított vendégágyak száma 

 Éves vendégéjszakák száma 
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Azonosító: 14 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Civil ház kialakítása (Kossuth u. 

3.) 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 1 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-2.1.2 

 

Indikatív összköltség: 160.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K3-At1 

Turisztikai és 

kulturális 

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019  2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A civil szervezetek számára majd’ minden önkormányzat próbál 

helyiséget biztosítani. A civil  ház fogalma területenként változik. Van, 

ahol csupán névleg, egy művelődési házat kereszteltek át, máshol 

viszont a civil szervezetek az adott ingatlant székhelyként és 

tevékenységük folytatására egyaránt használhatják. 

 Ideális esetben egy település az együttműködési megállapodással 

rendelkező civil szervezetek számára biztosít jól megközelíthető 

helyen ingyenesen ingatlant azzal a kikötéssel, hogy a hasonló 

tevékenységi körű civil szervezetek rendezvényeit kötelesek 

ingyenesen befogadni. Bátaszéknek is ez a célja a fejlesztéssel, de 

ehhez el kell végezni az adott ingatlan fejlesztését, amivel a projekt 

közvetlen célja az épület teljes rekonstrukciója, beleértve a 

tetőszerkezet átépítését, a teljes gépészet cseréjét, a villamoshálózat 

teljes felújítását, energetikai korszerűsítést, építészeti átalakításokat, 

melyek alkalmassá teszik az épületet egy civil ház, egy civil központ 

működésének helyére.  
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A koncepció tervek elkészültek a kb. 300 m2 es épület átalakításához. 

 A tervezéssel kapcsolatos koncepció az volt, hogy olyan többfunkciós 

terek kerüljenek leválasztásra a meglévő épület tömegének 

változatlanul hagyásával, hogy minden civil szervezetnek legyen saját 

klubhelyisége, ami rendelkezik önálló szociális blokkal valamint önálló 

fűtéssel. 

 

A projekt célcsoportjához tartoznak a város civil szervezetei, azok 

tagjai, s ezek munkája által közvetett célcsoport az egész város, sőt a 

térség lakossága.  

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Fejlesztéssel érintett civil szervezetek száma (db) 

 Felújított épület (db) 

 Felújított épület nagysága (m2) 
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Azonosító: 15 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Rendezvénytér kialakítása a 

Sportpályán 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 1 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-1.2.1 

 

Indikatív összköltség: 65.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

K3-At1 

Turisztikai és 

közösségi 

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A rendezvénytér többségében épületek által határolt, de ha nem is az, 

beépítetlen területet, nyilvános tér, ami a szűkebb és tágabb 

értelemben vett közösség életének nyilvános helye, központi szerepet 

tölthet be a helyi közélet és nyilvánosság működtetésében, a rekreáció 

lehetőségét teremti meg, rendezvényeknek, közösségi programok, 

fesztiválok színtere, és ezáltal reprezentatív jelentőséggel is bír. 

Egyben a közösség szimbólumainak bemutatás ára is alkalmas. 

A rendezvénytérnek ezen fogalma tökéletesen kimeríti azt a funkciót, 

amit  Bátaszék város a jelenlegi sportpálya melletti területen tervez, mi 

szerint a jelenlegi erdős terület helyén kialakításra kerülne egy 

rendezvénytér fedett színpaddal, világítással, kiszolgáló épületekkel, 

illetve a meglévő sportpályát kiszolgáló parkoló rész rendezésével.  

A projekt célcsoportja elsősorban a város és a térség lakossága, a 

rendezvényeken, fesztiválokon részt vevő emberek, turisták.  
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Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Kulcsprojekt, akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 Felújított terület nagysága (m2) 

 Plusz szolgáltatások mennyisége 

 Fejlesztéssel érintett emberek száma 

 

 



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 60 

 

 

2.2.2. Hálózatos projektek 

 

3 gyűjtő hálózatos projektcsoportot azonosítottunk, ami közül egy kapcsolódik más 

kulcscsoporthoz. A 3 azonosított projektcsomag: 

 1. hálózatos projektcsoport megegyezik a 2. kulcsprojekt csomaggal, ami: 

Bátaszék hálózatos infrastruktúrájának fejlesztése egy élhetőbb város kialakítása 

érdekében.  

 2. hálózatos projektcsoport – Bátaszék életének fejlesztése rekreációs és 

sportlétesítmények kialakításával, fejlesztéséve 

 3. hálózatos projektcsoport – Energetikai fejlesztések 

 

H1: Bátaszék hálózatos infrastruktúrájának fejlesztése egy élhetőbb város 

kialakítása érdekében 

 

Ezt a projektcsomagot már bemutattuk a K2 projektcsomag keretében.  

 

H2: Bátaszék életének fejlesztése rekreációs és sportlétesítmények kialakításával, 

fejlesztéséve 

 

Bátaszék városfejlesztési beavatkozásai szempontjából hálózatos projektnek 

tekinthető a város rekreációs- és sportlétesítményeinek kialakítása, fejlesztése.  

 

A hálózatos projektcsoport kijelölésének indoklása: 

 

Bátaszéken a szabadidősport, valamint a köznevelési intézmények sportolási 

infrastrukturális feltételei nem minden esetben adottak. A hiányos infrastruktúra sok 

esetben gátat szab a lakosság egészséges életmód iránti elköteleződésének. 

Az egészséges életmódra, a sport szeretetére alapozó szemléletformálást minél fiatalabb 

korban kell elkezdeni. 

A megfelelő színvonalú sportlétesítmények elengedhetetlenül hozzátartoznak az élhető, 

otthonos város megteremtéséhez. Ugyanez vonatkozik a rekreációs létesítményekre is, 
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hiszen a lakosságnak szüksége van kikapcsolódásra, együtt eltöltött szabadidőre, ami 

egy társadalomban az összetartozást mélyítheti el.  

 

A 2. hálózatos projekcsoporthoz tartozó projektek: 

 

Azonosító: 16 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Tanuszoda bővítése rekreációs 

résszel, s ebből kifolyólag 

szolgáltatásainak növelése 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 5 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-1.2.1 

 

Indikatív összköltség: 350.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

H2 

Turisztikai és 

közösségi 

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016  2017  2018  2019  2020 x 

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A Bátaszéki Tanuszoda kihasználtsága a felmérések alapján alacsony. 

Színvonalasabb és sokrétűbb szolgáltatások esetén a kihasználtságot 

növelni lehetne. Meg kell teremteni a nyári időszak feltételeit is azáltal, 

hogy kültéri lehetőséget biztosítson a vendégeknek. Emiatt a 

Tanuszoda szolgáltatásainak bővítése, nyári sportolási és szabadidős 

elfoglaltság feltételeinek kialakítása a cél ezzel a projekttel, amiben 2 

db új medence megépítése, 200 fő befogadására alkalmas 

épületkomplexum kerülne kialakításra wellness résszel.  

Főbb projektelemek:  

A meglévő tanuszoda szolgáltatásainak fejlesztése, egy az épületen 

belül kialakítandó szauna helyiségekkel. Új kültéri sportmedence és 
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gyermekmedence építése kiszolgáló épületekkel (öltöző, mosdók, 

napozóterasz). 

A projekt célcsoportja Bátaszék mikrotérségének lakossága 

 

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Teremtett munkahelyek száma 

 Új szolgáltatások száma 

 Újan épített komplexumrész nagysága  

 Férőhelynövekmény.   
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Azonosító: 17 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Kalász János Városi 

Sportcsarnok küzdőterének 

felújítása 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

VP, BM 

 

Indikatív összköltség: 25.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

H2 

Közösség- és 

egészségfejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019  2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A városban sportpálya (Vincze János Sportpálya), tornacsarnok 

(Kalász János Sportcsarnok) és tanuszoda található Ezeket igény 

szerint a helyi lakosok is igénybe vehetik a sportolók mellett. A 

településen működik a Bátaszéki Sport Egyesület, amely nemcsak a 

focistáknak nyújt lehetőséget sportolásra korcsoportonként, hanem a 

kosárlabdát szeretők számára is megfelelő körülményeket biztosít a 

rendszeres sportolásra. Jelentős és a település hírnevét öregbíti az igen 

nagyszámú fiatalt tömörítő karate szakosztály is, ahol a fiatal 

karatézók mind a hazai mind pedig a világbajnokságokon kiemelkedő 

eredményeket érnek el. A Bátaszéki Sport Egyesület karate, 

kosárlabda, úszó és labdarúgó szakosztállyal működik. A legnagyobb 

népszerűségnek örvendő labdarúgó szakosztály ifi és felnőtt csapatai a 

megyei bajnokságban vesznek részt. A versenysport mellett az 

egyesület nagy hangsúlyt fektetnek a tömegsportra is: az öregfiúk 

focicsapata, a mozgáskorlátozottak gyógytornája és az asszonytorna az 

egészség, a jó közérzet megőrzését célozza. 
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Ezek többsége – főleg rossz időben és télen – a Kalász János 

Sportcsarnok épületét használja, illetve a művelődési ház nem kellő 

nagyságú befogadóképessége miatt kulturális rendezvényeket is 

tartanak a teremben. 

Azonban ennek a belső része, küzdőtere, a parketta elavult, ami miatt 

annak cseréje indokolt. Erre irányul ez a projekt.  

 

A terem 1500 m2.-es, és új sportpadló épül. 

 

A projekt célcsoportja a város sportolói, iskolás diákjai, s mellettük 

egész Bátaszék és akár a térség lakossága.  

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Felújított teremmel ellátott épület száma (db) 

 Felújított terem nagysága (m2) 
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Azonosító: 18 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Kiskövesdi horgásztó és 

rekreációs park kialakítása a 

volt bányató területén 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 5 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-1.2.1, TOP-

2.1.2 

 

Indikatív összköltség: 600.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

H2 

Turizmus- és 

közösségfejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Lajvér, Kövesd, 

Vázkerámia városrész 

 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016  2017  2018  2019  2020 x 

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A város céljai között szerepel a kulturális, sport és szabadidős-

rekreációs lehetőségek bővítése városban. A település zöldfelületi 

rendszerének elemei a közterületen kialakított közparkok, közkertek a 

jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. különleges területek – 

temető, sport- és rekreációs területek; oktatási- és egészségügyi 

létesítmények kertjei), lakókertek, erdő- és mezőgazdasági területek 

(kiskertek), vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő 

gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok). Kialakításuktól függően, a 

zöldfelületek alapvetően befolyásolják a városi környezetminőséget. 

Jelentős környezetvédelmi, ökológiai szerepük mellett lehetőséget 

nyújtanak pihenésre, rekreációra, pszichikai felfrissülésre és javítják a 

településképet. Nincs elegendő városi szintű rekreációs terület. A 

városban található egyetlen rekreációs terület a déli részen található 

sportpálya. 

Ezt lehetne bővíteni a fejlesztéssel, egy rekreációs terület (rekreációs 

park) lehetne a jelenlegi agyagbánya területén, ami Kövesdtől délre 



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 66 

 

található, aminek rekultivációja folyamatos. Jelenleg a Wienerberger 

téglagyár tulajdonában van, de a város tervezi megvásárolni a 

területet. Jelenlegi besorolása különleges terület. 

A bánya területe rendelkezik érvényes tájrendezési tervvel, mely 

biztosítja, biztosította a roncsolt felszín kitermelés utáni hasznosítását, 

ill. tájba illesztését. A 2012-től hatályos 18/2011. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet 14.§-a rendelkezik az ásványi nyersanyag 

kitermelésével járó tevékenységekkel (bányászat, tereprendezés, 

egyes építési tevékenységek, vízrendezés) kapcsolatos előírásokról. Az 

agyagbánya szabályozási terven jelzett részét érinti a tervezett 

Szekszárd-Geresdi Dombság Tájvédelmi Körzet.  Az egykori 

bányaterület jelenleg rekultiváció alatt áll (műszaki, biológiai). Ennek 

várható befejezése 2019, ami után megindulhatna a tervezett projekt 

megvalósítása, amivel a város hiányos rekreációs funkcióit lehetne 

kiszélesíteni. A bányató, mint horgásztó működne, mellette 

szabadidőparkok, sportpályák stb létesülhetnének. Zöld, kirándulásra, 

családi- és városi programokra, táborozásra alkalmas rekreációs 

terület alakulhat ez által ki. 

 

A projekt célcsoportja a város lakossága, a térség lakossága, illetve 

turisták.  

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Turisták várható száma 

 Horgászegyesületi tagok száma 

 Szervezett rendezvények száma 

 Rekreált terület nagysága 
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Azonosító: 19 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Vicze János Városi Sportpálya 

funkcióbővítése 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 0 

Élhető város 5 

Színvonalas infrastruktúra 1 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

VP, BM 

 

Indikatív összköltség: 250.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

H2 

Turizmus- és 

közösségfejleszt

és 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész 

 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Jelen pillanatban a sportpálya kevés sportág befogadására alkalmas. 

Nagyjából a futball az egyetlen sport, melyet elfogadható körülmények 

között lehet művelni a sportpályán. Az egyéb sportok (atlétika) iránti 

megnövekedett érdeklődés növelése érdekében fejlesztés szükséges. 

Emiatt a projekt célja Bátaszék városában jobb és sokrétűbb sportolási 

lehetőség kialakítása, az egyesületi, iskolai és nem szervezett keretek 

között sportolni szándékozók igényeinek kiszolgálása, új játéktér és új 

atlétikai tér kialakításával. A jelenlegi sportpályán van elegendő terület 

egy új műfüves sportpálya és egy atlétika pálya kialakítására. Az új 

műfüves sportpálya a jelenlegi edzőpálya helyén kerülne kialakításra, 

míg az atlétika pálya a jelenleg salakos futópálya helyén, új burkolat 

alkalmazásával valósulhatna meg. 

 

A projekt célcsoportja: Bátaszék város lakossága, tanulói, sportolói 

Fejlesztési Hálózatos projekt 
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beavatkozás 

típusa: 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Átalakított létesítmény száma 

 Átalakított létesítmény területe 

 Plusz funkciók száma 
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H3: Energetikai fejlesztések – középpontban a megújuló energiával 

 

Bátaszék városfejlesztési beavatkozásai szempontjából hálózatos projektnek 

tekinthető a városi létesítmények megújuló energiával való ellátása, ez által a 

környezettudatosság és a gazdaságosság elérése.  

 

A hálózatos projektcsoport kijelölésének indoklása: 

 

A környezeti fenntarthatóság és környezetvédelem szempontjából kiemelten fontos a 

megújuló energiaforrások mind szélesebb körben történő hasznosítása. Bátaszék esetén 

a legfontosabb megújuló energiaforrás a napenergia, a napelemes rendszerekkel 

történő energiahasznosítás kihasználása.  

A napelemes rendszer működtetése több városfejlesztési elképzeléshez is szervesen 

kapcsolódik, amivel a közintézmények fenntartási költségeinek csökkenését várják. 

 

A 3. hálózatos projektcsoporthoz tartozó projektek: 

 

Azonosító: 20 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Napelemes rendszer telepítése a 

tanuszodára 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 4 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-3.2.1 

 

Indikatív összköltség: 150.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

H2 

Infrastruktúra 

fejlesztés 

(Megújuló 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész 
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energia) 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekt célja a tanuszoda villamos energia költségeinek kiváltása 

napelemes rendszer telepítésével, a megújuló energiaforrások 

hasznosítása, hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása. 

A tanuszoda jelenlegi villamos energia fogyasztását egy háztartási 

kiserőművel meg lehet termelni, mely az intézmény villamos energia 

költségét szinte teljes mértékben kiváltaná. 

Bátaszék viszonylatában drasztikusan csökken a napsütéses órák 

száma, de ez a mai napelemek mellett, ami már a szórt fényt is 

alkalmazza, nem jelentős kockázat.  

A tevékenység engedélyköteles, előzetes E.ON engedéllyel rendelkezik 

az Önkormányzat. 

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Megújuló energiával ellátott épületek száma 

 Termelt megújuló energia (kW/év) 
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Azonosító: 21 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Napelemes rendszerek 

telepítése és energetikai 

körszerűsítés az oktatási 

épületek tekintetében (Cikádor 

Általános Iskola, II. Géza 

Gimnázium) 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 4 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-3.2.1 

 

Indikatív összköltség: 56.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

H2 

Infrastruktúra 

fejlesztés 

(Megújuló 

energia) 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész, 

Külső városrész 

 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekt célja a II. Géza Gimnázium és a Cikádor Általános Iskola 

villamos energia költségeinek teljes kiváltása napelemes rendszer 

telepítésével, és a megújuló energiaforrások hasznosításával. 

A II. Géza Gimnázium villamos energia fogyasztása jelenleg 33.000 

kWh/év. Egy 29 kw méretű háztartási kiserőművel kb. 33.000 kWh/év 

villamos energiát tudnánk termelni, mely az intézmény teljes villamos 

energia igényét fedezné. 

A Cikádor Általános Iskolának a villamos energia fogyasztása jelenleg 

110.000 kWh/év. Egy 50 kw méretű háztartási kiserőművel 57.500 

kWh/év villamos energiát tudnánk termelni, mely az intézmény 
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villamos energia költségét a felére csökkentené. 

A fejlesztéshez szükséges a tetőszerkezetek előzetes megvizsgálása, 

mivel ott van hely a napelemek elhelyezésére, s nagy súly kerülne ez 

által rájuk.  

Bátaszék viszonylatában a napsütéses órák számának drasztikus 

csökken, viszont ez nem számottevő kockázat a mai napelemek 

világában, mert az újak már a szórt fénnyel is magas hatásfokon 

működnek. A lényeg, hogy korszerű rendszert kell kiépíteni.  

Mind a gimnázium, mind az általános iskola esetében a napelem 

rendszerhez déli fekvésű tetőfelületeket választunk, megvizsgálva a 

tornacsarnok tetőfelületét, mint lehetséges telepítési helyszínt.  

A megújuló energia felhasználásával csökken az intézmények 

energiafelhasználási költsége. 

Projekt célcsoportja: 

 Cikádor Általános Iskola tanulói és dolgozói kb. 700 fő 

 II. Géza Gimnázium tanulói és dolgozói kb. 300 fő 

 Tanári karok 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Megújuló energiával ellátott épületek száma 

 Termelt megújuló energia (kW/év) 
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Azonosító: 22 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Bérlakások energetikai 

korszerűsítése 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

4 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 4 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-3.2.1 

 

Indikatív összköltség: 60.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

H2 

Infrastruktúra 

fejlesztés 

(Megújuló 

energia) 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész, 

Külső városrész 

 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Bátaszéken jelenleg 18 db bérlakás található a belső és külső 

városrészben. (Belső városrész: Budai u. 56-58., Külső városrész: 

Hunyadi u. 2/A., Gárdonyi u., Ady u.) Cél ezek megújuló energiával való 

ellátása, amivel a villamosenergia felhasználásukat csökkenteni 

lehetne, illetve nullára redukálni.  

A fejlesztéshez minden esetben szükséges a tetőszerkezetek előzetes 

megvizsgálása, mivel többségében ott van hely a napelemek 

elhelyezésére, s nagy súly kerülne ez által rájuk. Előzetes E-On 

engedély beszerzése szükséges a létrehozandó háztartási 

kiserőművekhez.  

Bátaszék viszonylatában a napsütéses órák számának drasztikus 

csökken, viszont ez nem számottevő kockázat a mai napelemek 

világában, mert az újak már a szórt fénnyel is magas hatásfokon 

működnek. A lényeg, hogy korszerű rendszert kell kiépíteni.  



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 74 

 

Célszerű napelem rendszerekhez déli fekvésű tetőfelületeket 

választani, de amennyiben ez nem lehetséges, úgy a bérlakásoknál 

nyugati, vagy keleti felületek lesznek választva az elemek 

elhelyezésére.  

A megújuló energia felhasználásával csökken a bérlakások 

energiafelhasználási költsége, csökken a rezsi, így biztosabbá és 

stabilabbá válhat a bérlők állománya.  

Projekt célcsoportja: 

 bérlakásokban élő lakosság 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Hálózatos projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Megújuló energiával ellátott épületek/lakások száma 

 Megújuló energiával ellátott bérlakásban élők száma 

 Termelt megújuló energia (kW/év) 
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2.2.3. Akcióterületi projektek 

 

2 gyűjtő akcióterületi projektcsoportot azonosítottunk, ami közül egy kapcsolódik 

más kulcscsoporthoz. A 2 azonosított projektcsomag: 

 1. akcióterületi projektcsoport megegyezik az 1. kulcsprojekt csomaggal, ami: 

Bátaszék város gazdaságélénkítő fejlesztései 

 2. akcióterületi projektcsoport – Belvárosi épület-rekonstrukciók 

 

AT1: Bátaszék város gazdaságélénkítő fejlesztései 

 

Ezt a projektcsomagot már bemutattuk a K1 projektcsomag keretében. Akcióterület 

tekintetében ezek a projektek az ipari területekre fókuszálnak.  

 

AT2: Belvárosi épület-rekonstrukciók 

 

Bátaszék városfejlesztési beavatkozásai szempontjából akcióterületi projektnek 

tekinthetőek azok a fejlesztések, amik kifejezetten a belvárosi ingatlanok és terek 

felújítására fókuszálnak.    

  

Az akcióterületi projektcsoport kijelölésének indoklása: 

A lakosság és az ide látogató turisták mindennapi igényeinek, mint például 

megfelelő minőségű és mennyiségű intézményi és szabadtéri háttér biztosítása, 

zöldövezet, városhoz illő megjelenés szükségesek ezek a városfejlesztési projektek.  

 

A 2. alcióterületi projektcsoporthoz tartozó projektek: 

 

Azonosító: 23 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Bátaszék belvárosának 

társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható 

fejlesztése a templomkerítés 

rekonstrukciójával, közösségi- 
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és termelői találkozóhely 

kialakításával 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

2 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 1 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 2 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-2.1.2, VP 

TOP-1.2.1 

 

Indikatív összköltség: 85.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

AT2 

Város-

rehabilitáció, 

turisztikai 

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A város arculata és turisztikai szempontjából is meghatározó központi 

terület a Szt. István és a Szentháromság tér rekonstrukciója, ami 

magába foglalja a város ikonikus épületének, a katolikus templom 

műemléki kerítésének a felújítását is, valamint a szükséges 

infrastrukturális fejlesztéseket (parkolóhelyek bővítése) és a zöld 

övezet minőségi fejlesztését.  

Magyarország Kormányának célja a helyi önkormányzatok 

környezettudatos város-rehabilitációs tevékenységeik segítése. Ennek 

keretében olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek 

javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település 

fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan 

technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- 

és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a 

település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, valamint 

hozzájárulnak a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a 

települések lakosságának megtartásához.  



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 77 

 

 

A projekttel a projektgazda térségi szintű, kisléptékű tematikus 

turisztikai fejlesztést is megvalósít, mely megyei szintű turisztikai 

vonzerőre épül, mivel a projekt keretében helyi, térségi jelentőségű, 

turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített örökség turisztikai 

hasznosítása, fejlesztése valósul meg. 

A projektgazda ennek keretében tekintettel lesz a városi közterületek 

környezettudatos, család- és klímabarát megújítására is.  

 

A Római Katolikus Templom Országos műemléki védettség alatt áll. A 

tervezéssel érintett közterület városközponti műemlék környezeti 

besorolás alá tartozik. A templomkertet épített kerítés veszi körül, 

mely igen jelentős építészeti értéket képvisel, a templomkerítés egyes 

szakaszain sérült, ennek helyreállítására már elkészült ez 

engedélyezési tervdokumentáció. A kerítés rekonstrukciója során 

bontás és hozzáépítés nem történik, a szándék az eredeti állapot 

visszaállítása. A kerítés jövőbeni megóvása érdekében a templom 

tetőről lejövő csapadékvíz elvezetését is meg kell oldani. 

A termelői, illetve közösségi találkozóhely kialakításához a templom 

keleti területen egységes új beton térkő-burkolat készül. Az új burkolt 

felület tágasabb egybefüggőbb burkolt városi teret hoz létre, mely 

alkalmas a helyi piac kialakítása, valamint a városi rendezvények 

megtartására szolgáló hely számára. A templom keleti oldala mentén 

található fűrészfogas parkoló áthelyezésre kerül, helyette merőleges 

beállású parkolók létesülnek. 

A projekt célcsoportja a város lakossága és az ide érkező turisták.  

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Akcióterületi projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

 

 Felújított kerítéshossz 

 Kialakított zöldterület nagysága (m2) 
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mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 kialakított közösségi hely nagysága (m2) 
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Azonosító: 24 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Budai u. 7. (volt TSZ) épület 

felújítása 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

2 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 1 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 2 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

VP, BM 

 

Indikatív összköltség: 150.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

AT2 

Város-

rehabilitáció, 

turisztikai 

fejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A város arculata szempontjából is meghatározó központi területen 

helyezkedik el a felújítandó, Bátaszék városképében meghatározó, 

ikonikus épület, a volt TSZ épülete, a Budai u. 7.  

A műemléki védettség alatt lévő épület jelenleg nem önkormányzati 

tulajdonban van, de megvételét tervezi az önkormányzat. 

A két szintes épület szintenként kb. 200 m2 és tartozik hozzá egy 

nagyon jó állapotban lévő boltozatos pince. A 2015-ös évben a z épület 

felső szintjén lévő 3 helyiséget a z Önkormányzat kiállító-teremmé 

alakított ki, és tervezi ennek bővítését. 

Az épület felújítása, átalakítása nem egyszerű, mivel meg kell felelni a 

hatályos műemléki jogszabályoknak , és engedélyeztetni is kell. 

Ehhez még tervek nincsenek. 

Célcsoport a város lakossága.  

 

Fejlesztési Akcióterületi projekt 
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beavatkozás 

típusa: 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Felújított épület száma (db) 

 Felújított épület területe (m2) 

 Bevezetett új funkciók száma (db) 
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2.2.4. Egyéb projektek 

 

1 gyűjtő egyéb projektcsoportot azonosítottunk. Ezek az egyéb fejlesztési 

elképzelések.  

 

E1: Egyéb fejlesztési elképzelések: 

 

Bátaszék városfejlesztési beavatkozásai szempontjából akcióterületi projektnek 

tekinthetőek azok a fejlesztések, amik kifejezetten a belvárosi ingatlanok és terek 

felújítására fókuszálnak.    

  

Mivel ezek egyéb projektek, így a csoportosítást nem indokoljuk.  

 

A hálózatos projekthez tartozó projektek: 

 

Azonosító: 25 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Bátaszéki Idősek 

Napköziotthonának felújítása 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 1 

Élhető város 4 

Színvonalas infrastruktúra 2 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-4.2.1 

 

Indikatív összköltség: 95.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

E1 

Egyéb 

fejlesztések, 

szociális 

hálózatrendszer 

elemeinek 

fejlesztése 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Külső városrész 
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Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A Gondozási Központ és az Idősek Napközi Otthona, az Önkormányzat 

intézményrendszerének része, működését az Önkormányzat 

finanszírozza. Műszaki felmérés készült, mely rávilágított, hogy az öreg 

épület már nem felel meg a nyugdíjasok igényeinek. A hely szűkös, az 

épület korszerűtlen, nincs megoldva a teljes akadálymentesítés, 

energetikai szempontból teljesen elavult. Emiatt a projekttel cél az 

idősek nappali ellátásának színvonalas, a szolgáltatás jellegéhez méltó 

körülmények megteremtése. A 45 férőhelyes ellátási forma 

korszerűsítése, az épület könnyebb megközelíthetősége érdekében, 

annak akadálymentesítése. 

A fejlesztés engedélyköteles tevékenység, felmérés, engedélyezési terv 

készítése folyamatban. 

A projekt célcsoportja Bátaszék lakosságának azon csoportja, akik 

igénybe veszik jelenleg is és a jövőben igénybe fogják venni ezt az 

ellátási formát. 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Egyéb projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Felújított épület száma (db) 

 Felújított épület területe (m2) 

 Férőhelyszám (fő) 

 Akadálymentes épület száma (db) 
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Azonosító: 26 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Bátaszék Városháza udvari 

épületének bővítése 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

2 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 3 

Színvonalas infrastruktúra 2 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

BM 

 

Indikatív összköltség: 38.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

E1 

Egyéb 

fejlesztések, 

Intézményfejleszt

és 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

A projekttel cél a Kormányhivatal által ingyenesen átvett 

irodahelyiségek pótlása az Önkormányzati, és Hivatali feladatkörök 

biztosítása, új ügyfélterek kialakítása, mivel az önkormányzati, és 

hivatali feladatok ellátáshoz szükséges hivatalnokok 

munkakörülményeinek javítása, bővítése szükséges az ügyfelek 

kiszolgálásának érdekében. 

 

A projekt során megvalósul a már meglévő udvari épület bővítése 

engedélyezési tervek szerint (II. ütem), 1 db új közlekedő, 4 db új 

irodahelyiség, 1 db új irattár kialakításával.  

Tehát megvalósul: 4 db új iroda, 1 db új irattár, 6-8 fő új férőhely. 

A fejlesztés engedélyköteles tevékenység, felmérési és engedélyes 

tervek rendelkezésre állnak, azok felülvizsgálata szükséges. 
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Üzemeltető, és fenntartó Bátaszék Város Önkormányzata. 

 

Célcsoport: 

 Hivatali ügyintézést igénybevevő személyek 

 Hivatalban dolgozók 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Egyéb projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Bővített épület száma (db) 

 Új helységek száma (db) 

 Bővítmény területe (m2) 

 Új férőhelyek száma (db) 
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Azonosító: 27 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Iskolakonyha felújítása 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

2 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 2 

Élhető város 2 

Színvonalas infrastruktúra 2 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

VP, BM 

 

Indikatív összköltség: 17.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

E1 

Egyéb 

fejlesztések, 

Intézményfejleszt

és 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Már működő közel 1000 adagos konyha infrastrukturális fejlesztése a 

gépészeti elemek beépítésével, új légtechnika kialakításával, 

légcsatorna hálózat átalakításával, új elszívó és befúvó-berendezések 

beépítésével és fűtési hálózat átalakításával valósulna meg. A gépészeti 

elemek fejlesztésével kedvezőbb lesz s főzőkonyha kiszellőztetése, 

szagmentesítése, a fűtési rendszer átalakításával kedvezőbbé válik 

főleg a nyári időszakban a konyhai helyiségek klimatizálása, ezen 

fejlesztési célok keretében a konyhai munka hatékonysága, a dolgozók 

komfortérzete javulna. Eszközbeszerzésre is szükség van, mely során a 

kombinált sütő-pároló berendezés, és az új átadó rendszerű 

mosogatógép beszerzése lehetővé tenné az új közétkeztetésre 

vonatkozó hatályos jogszabályok betartását. 

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

Egyéb projekt 
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típusa: 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Felújított épület száma (db) 

 Felújított épület területe (m2) 
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Azonosító: 28 Fejlesztés, beavatkozás 

címe: 

Nonprofit városi marketinggel 

és arculattal foglalkozó cég 

infrastrukturális feltételeinek 

kialakítása 

 

Célokhoz való 

illeszkedés 

erőssége(1-

5): 

3 Egyes célokhoz való illeszkedés erőssége (1-5): 

Versenyképes gazdaság 4 

Élhető város 1 

Színvonalas infrastruktúra 0 

Támogatás 

lehetséges 

forrása: 

TOP-1.1.3 

 

Indikatív összköltség: 30.000.000 Ft 

Fejlesztési 

szakterület: 

E1 

Egyéb 

fejlesztések, 

gazdaságfejlesztés 

Fejlesztéssel érintett 

városrész: 

Belső városrész 

Projektgazda:  Bátaszék Város 

Önkormányzata 

Fejlesztés várható megvalósítása:  

2016 x 2017 x 2018 x 2019 x 2020  

Fejlesztési 

beavatkozás 

tartalma: 

Bátaszék város turisztikai szempontból elmaradott, nem használja ki 

lehetőségeit. Városnak szüksége van marketingtervre a turizmus 

fejlesztése érdekében.  

A projekt célja egy Kft. működési feltételeinek kialakítása, mely a 

jövőben Bátaszék város marketingjét és megjelenési arculatát 

megtervezi. Munkahelyet teremt és a város marketingtervét dolgozza 

ki. 

A projekt konkrét elemei a Kft. részére irodahelyiség bérlése, illetve 

vásárlása, irodai eszközök beszerzése. 

 

A tevékenység nem engedélyköteles.  

 

A projekt célcsoportja Bátaszék város lakosai és az idelátogató 
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turisztikai szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek. 

 

A cég (Nonprofit Kft.) Bátaszék Város Önkormányzat 100%-os 

tulajdonában lenne, a város üzemeltetné és működtetné. 

 

Fejlesztési 

beavatkozás 

típusa: 

Egyéb projekt 

Nyomonkövet

és és 

teljesülés 

mérésének 

lehetséges 

indikátorai: 

 

 Létrehozott vállalkozás száma 

 Létrehozott munkahelyek száma 

 Generált marketing- és turisztikai akciók száma 

 Elkészült városi marketingterv 
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2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

 

A stratégia alapját az európai uniós forrásokra épülő operatív programok céljai 

meghatározzák, ugyanakkor a stratégiakészítés idején még nem ismertek teljesen, hogy 

mikor és milyen pályázati források válnak elérhetővé, mely kedvezményezetteknek, s 

milyen kritériumrendszernek kell megfelelni. Emiatt csak azon projektek 

költségbecslése adott, ahol az előkészítés már előrehaladott stádiumban van. A többinél 

a költséget indikatív módon határoztuk meg, amiket a pályázati felhívások megjelenését 

követően kerülhet meghatározásra a pontos projekttartalom és költségvetés. 

Hasonlóképpen indikatív módon kellett emiatt meghatároznunk a projektek 

magvalósítási idejét is.  

 
A stratégia kitér a magánbefektetőkkel, testvértelepülésekkel, stb. való szervezett és 

strukturált együttműködés lehetőségeire, de esetükben még inkább bizonytalan a 

források és kritériumok ismerete nélkül a várható beruházások ütemezése és volumene.  

 

A 2014–2020 közötti uniós támogatási időszakban a város szempontjából is kiemelt 

figyelmet érdemel a TOP források új eljárás szerinti felhasználása, melynek értelmében a 

272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási eljárásrend 

szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a források 

lehívása a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozatban rögzített forráskeret 

felhasználásával. 

A Kormányhatározat értelmében Tolna megye (a megyei jogú Szekszárd kivételével) 

2014–2020 között 27,55 milliárd Ft‐ot használhat fel, amelynek prioritásait és kereteit 

az alábbi táblázatban ismertetünk: 
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Az előző tervezési ciklusban a www.terkepter.hu adatai alapján Bátaszékre 2,19 milliárd 

Ft értékben ítéltek meg támogatást. 

 

Támogatott projektek száma: 47 

Megítélt támogatás összege: 2,19 Mrd Ft 

Leszerződött összeg: 0,08 Mrd Ft 

Kifizetett összeg: 2,15 Mrd Ft 

Megvalósított projektek száma: 47 

(Ezek az adatok tartalmazzák az önkormányzati és a vállalkozói adatokat is.) 

http://www.terkepter.hu/
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A 2014–2020 között megvalósítani tervezett projektek jelenleg ismert hozzávetőleges 

(főként) önkormányzati forrásigénye minimum 6,796 milliárd Ft.  

A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében Bátaszék a TOP forrásain túl a 

következő  operatív programok és egyéb források bevonását, forrásfelhasználását 

tervezi: 

 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb 

célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75 százalékra való emelése. 

Munkahelyteremtéssel és a munkavállalók képességeinek és hajlandóságának 

fejlesztésével, a kapacitás és a magyar ipar fejlesztése.  

 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy 

a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás-bővülésére 

épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével 

összhangban valósuljon meg. 

 A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 

versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki 

térségek és 

 közösségek erősítése, az életminőség, a vidéki környezet javítása,valamint a 

gazdasági fejlődés támogatása. 

 

Mindezeken túlmenően a város további operatív programokat (pl. Közigazgatás‐ és 

Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program; Magyar Halászati Operatív Program; 

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program, Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program stb.), illetve EU‐s és nemzetközi támogatásokat (pl. a megjelölt BM 

támogatást) is bevonhat a fejlesztési elképzeléseik megvalósításába. 

 

Mivel az elérhető források összetétele nem ismert még pontosan, az ITS ténylegesen 

végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz 

kapcsolódó feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján 

a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét kell majd, hogy 

képezze.  

A 23. sz. projektet akcióterületi projektnek minősítettük, de tartalma alapján 

kapcsolódhatna a K3-hoz is, amely akkor K3-AT2 lenne, s kifejezetten a turisztikai 
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jellege emelkedne ki. Jelenleg az AT-ben hagytuk, de ezt a turisztikai szegmensét a 

projekt részletes kidolgozása, megvalósítása során célszerű figyelembe venni.   
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Fejlesztés/projektcso
mag megnevezése 

Sorszá
m Projektek 

Kedvezményezet
tek köre (egyes 

esetekben 
indikatív) 

Projektkölts
ég (indikatív 

összeg) 

Finanszírozás 
lehetséges 

forrása 

Indikatí
v 

ütemez
és 

Területlehatárol
ási szinten a 
következő 
területen 

helyezjedik el 

KULCSPROJEKTEK 

K1 - At2 - Bátaszék 
város gazdaságélénkítő 

fejlesztései 

1 

 
Bátaszéki 
iparterület (12 ha) 
alapinfrastruktúrájá
nak kialakítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

500 000 000 
Ft TOP-1.1.1 

2016-
2018 

Iparterület 
városrész 

2 

 
Inkubátorház 
kialakítása 
Bátaszéken 

Bátaszék Város 
Önkormányzata/B
át-Kom 2004 Kft 

1 000 000 
000 Ft 

GINOP-1.1.1, 
magánbefektet
ők 

2016-
2018 

Iparterület 
városrész 

3 

 
Együttműködés 
piaci szereplővel 
eszköz és 
gépbeszerzés 
tekintetében 

Bátaszék Város 
Önkormányzata, 
piaci szereplő 

500 000 000 
Ft TOP-1.3.1, VP 

2016-
2018 

Iparterület 
városrész 

K2-H1 - Bátaszék 
hálózatos 

infrastruktúrájának 
fejlesztése egy élhetőbb 

város kialakítása 
érdekében 

4 

 
Csapadékvíz 
elvelezető rendszer 
rekonstrukciója a 
Mozi tér-Hunyadi 
utca környékén 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

100 000 000 
Ft TOP-2.3.1, VP 

2016-
2017 Külső városrész 
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5 Kövesdi árok 
rekonstrukciója 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

20 000 000 
Ft TOP-2.3.1, VP 

2016-
2018 

Lajvér, Kövesd, 
Vázkerámia 
városrész 

6 

 
Báta-Bátaszék 
szennyvízhálózat és 
szennyvíztelep 
rekonstrukciója a 
hiányzó részek 
kiépítésével 

Bátaszék Város 
Önkormányzata, 
Báta Község 
Önkormányzata 

860 000 000 
Ft KEHOP-2.2  

2016-
2019 Külső városrész 

7 
 
Külterületi utak 
rekonstrukciója 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

160 000 000 
Ft TOP-3.1.1, VP 

2016-
2019 Külső városrész 

8 

 
Belterületi utak és 
járdák 
rekonstrukciója, 
parkolókialakítás 
különös tekintettel a 
Lajvér utca egy 
szakaszára és a 
Garay utca 
köztemető előtti 
szakaszára 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

160 000 000 
Ft 

TOP-2.1.2, 
TOP-3.1.1, VP, 
BM 

2016-
2020 Belső városrész 

9 

 
Belterületi 
kerékpárút 
kialakítása, különös 
tekintettel a 
Bonyhádi u-

Bátaszék Város 
Önkormányzata,  

100 000 000 
Ft TOP-3.1.1 

2016-
2019 

Belső városrész, 
Külső városrész 
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Bezerédy u közötti 
szakaszra, valamint 
a Bajai utcai 
szakaszra 

10 

 
Pécsvárad-Bátaszék 
regionális 
kerékpárút 
Bátaszékre eső 
szakasza a MÁV 
felhagyott 64. sz 
vonalán 

Bátaszék Város 
Önkormányzata, 
Nyomvonal által 
érintett 
Önkormányzatok 

175 000 000 
Ft TOP-1.2.1 2020 Külső városrész 

K3-AT1 - Közösségi 
terek fejlesztése 
Bátaszék főként 

központi területén a 
kulturális élet és ebből 

adódó 
turizmusfejlesztés 

érdekében 

11 

 
Új művelődési- és 
közösségi tér 
kialakítása 
(Művelődési ház, 
könyvtár, galéria - 
funkcionális 
átalakítások) 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

1 000 000 
000 Ft TOP-2.1.2  2020 Belső városrész 

12 

 
Árpád u sétáló 
utcává való 
átalakítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

20 000 000 
Ft TOP-2.1.2, BM 2020 

Belső városrész, 
Külső városrész 

13 

 
Schindler Ház 
(Budai u. 49.) 
szálláshellyé való 
alakítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

70 000 000 
Ft 

VP, BM, Német 
forrás 

2016-
2018 Belső városrész 
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14 
 
Civil ház kialakítása 
(Kossuth u. 3.) 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

160 000 000 
Ft TOP-2.1.2 

2016-
2018 Belső városrész 

15 

 
Rendezvénytér 
kialakítása a 
Sportpályán 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

65 000 000 
Ft TOP-1.2.1 

2016-
2019 Belső városrész 

HÁLÓZATOS PROJEKTEK 

H2 - Bátaszék életének 
fejlesztése rekreációs 
és sportlétesítmények 

kialakításával, 
fejlesztésével 

16 

 
Tanuszoda bővítése 
rekreációs résszel, s 
ebből kifolyólag 
szolgáltatásainak 
növelése 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

350 000 000 
Ft TOP-1.2.1 2020 Külső városrész 

17 

 
Kalász János Városi 
Sportcsarnok 
küzdőterének 
felújítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

25 000 000 
Ft VP, BM 

2016-
2018 Belső városrész 

18 

 
Kiskövesdi 
horgásztó és 
rekreációs park 
kialakítása a volt 
bányató területén 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

600 000 000 
Ft 

TOP-1.2.1, 
TOP-2.1.2 2020 

Lajvér, Kövesd, 
Vázkerámia 
városrész 

19 

 
Vicze János Városi 
Sportpálya 
funkcióbővítése 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

250 000 000 
Ft VP, BM 

2016-
2019 Külső városrész 
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H3 - Energetikai 
fejlesztések - 

középpontban a 
megújuló energiával  

20 

 
Napelemes rendszer 
telepítése a 
tanuszodára 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

150 000 000 
Ft TOP-3.2.1 

2016-
2019 Külső városrész 

21 

 
Napelemes 
rendszerek 
telepítése és 
energetikai 
körszerűsítés az 
oktatási épületek 
tekintetében 
(Cikádor Általános 
Iskola, II. Géza 
Gimnázium) 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

56 000 000 
Ft TOP-3.2.1 

2016-
2019 

Belső városrész, 
Külső városrész 

22 

 
Bérlakások 
energetikai 
korszerűsítése 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

60 000 000 
Ft TOP-3.2.1 

2016-
2019 

Belső városrész, 
Külső városrész 

AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK 

AT2 - Belvárosi épület-
rekonstrukciók 

23 

 
Bátaszék 
belvárosának 
társadalmi és 
környezeti 
szempontból 
fenntartható 
fejlesztése a 
templomkerítés 
rekonstrukciójával, 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

85 000 000 
Ft 

TOP-2.1.2, VP, 
TOP-1.2.1 

2016-
2019 Belső városrész 
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közösségi- és 
termelői 
találkozóhely 
kialakításával 

24 

 
Budai u. 7. (volt 
TSZ) épület 
felújítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

150 000 000 
Ft VP, BM 

2016-
2019 Belső városrész 

EGYÉB PROJEKTEK 

E1 - egyéb fejlesztési 
elképzelések 

25 

 
Bátaszéki Idősek 
Napköziotthonának 
felújítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

95 000 000 
Ft TOP-4.2.1 

2016-
2019 Külső városrész 

26 

 
Bátaszék Városháza 
udvari épületének 
bővítése 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

38 000 000 
Ft BM 

2016-
2019 Belső városrész 

27 

 
Iskolakonyha 
felújítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

17 000 000 
Ft VP, BM 

2016-
2019 Belső városrész 

28 

 
Nonprofit városi 
marketinggel és 
arculattal foglalkozó 
cég 
infrasztrukturális 
feltételeinek 
kialakítása 

Bátaszék Város 
Önkormányzata 

30 000 000 
Ft TOP-1.1.3 

2016-
2019 Belső városrész 
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2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze 

szempontjából jelentős, azon túlra (vonzáskörzetre) kiható fejlesztési 

elképzelések  

 

Az előző fejezetben felsorolt projektek többsége közvetlenül vagy közvetve hatást 

gyakorol nem csak a városra, de Bátaszék vonzáskörzetére is.  

 

Bátaszék, mint térségi központszolgáltatásai révén kiszolgálója a vonzáskörzet 

településeinek. 

 

A helyi adottságokra épülő kkv‐k megerősítését célzó programok javítják azok 

jövedelemtermelő‐képességét, növelik a foglalkoztatottsági rátát. Emiatt fontos a piaci 

szereplők egymáshoz való közelítése, együttműködésekre való ösztönzés.  

 

A lakosság hangulatát, életminőségét a lakókörnyezet, a biztonságot és megélhetést 

biztosító álláslehetőségek, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, a kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek befolyásolják elsődlegesen. 

 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a közlekedési kapcsolatok összehangolása a 

helyben élők életminőségének javításán túl segíti a gazdasági szereplők vidéki 

térségekbe települését is. 

 

Sorszám Projektek 

Térségre 
való 

kihatása 

  

1 Bátaszéki iparterület (12 ha) alapinfrastruktúrájának 
kialakítása Erős 

2 
Inkubátorház kialakítása Bátaszéken Erős 

3 Együttműködés piaci szereplővel eszköz és gépbeszerzés 
tekintetében Közepes 



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 100 

 

4 Csapadékvíz elvelezető rendszer rekonstrukciója a Mozi tér-
Hunyadi utca környékén Gyenge 

5 
Kövesdi árok rekonstrukciója Gyenge 

6 Báta-Bátaszék szennyvízhálózat és szennyvíztelep 
rekonstrukciója a hiányzó részek kiépítésével Erős 

7 
Külterületi utak rekonstrukciója Közepes 

8 
Belterületi utak és járdák rekonstrukciója, parkolókialakítás 
különös tekintettel a Lajvér utca egy szakaszára és a Garay 
utca köztemető előtti szakaszára Gyenge 

9 
Belterületi kerékpárút kialakítása, különös tekintettel a 
Bonyhádi u-Bezerédy u közötti szakaszra, valamint a Bajai 
utcai szakaszra Közepes 

10 Pécsvárad-Bátaszék regionális kerékpárút Bátaszékre eső 
szakasza a MÁV felhagyott 64. sz vonalán Közepes 

11 Új művelődési- és közösségi tér kialakítása (Művelődési ház, 
könyvtár, galéria - funkcionális átalakítások) Erős 

12 
Árpád u sétáló utcává való átalakítása Közepes 

13 
Schindler Ház (Budai u. 49.) szálláshellyé való alakítása Közepes 

14 
Civil ház kialakítása (Kossuth u. 3.) Közepes 

15 
Rendezvénytér kialakítása a Sportpályán Erős 

  

16 Tanuszoda bővítése rekreációs résszel, s ebből kifolyólag 
szolgáltatásainak növelése Erős 

17 
Kalász János Városi Sportcsarnok küzdőterének felújítása Erős 

18 Kiskövesdi horgásztó és rekreációs park kialakítása a volt 
bányató területén Erős 

19 
Vicze János Városi Sportpálya funkcióbővítése Erős 

20 
Napelemes rendszer telepítése a tanuszodára Gyenge 

21 
Napelemes rendszerek telepítése és energetikai körszerűsítés 
az oktatási épületek tekintetében (Cikádor Általános Iskola, II. 
Géza Gimnázium) Gyenge 
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22 
Bérlakások energetikai korszerűsítése Gyenge 

  

23 
Bátaszék belvárosának társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható fejlesztése a templomkerítés rekonstrukciójával, 
közösségi- és termelői találkozóhely kialakításával Közepes 

24 
Budai u. 7. (volt TSZ) épület felújítása Gyenge 

  

25 Bátaszéki Idősek Napköziotthonának felújítása Erős 

26 Bátaszék Városháza udvari épületének bővítése Gyenge 

27 Iskolakonyha felújítása Gyenge 

28 
Nonprofit városi marketinggel és arculattal foglalkozó cég 
infrasztrukturális feltételeinek kialakítása Gyenge 
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3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  
 

Bátaszék városában a szegregációs mutató 30 százalékos és 35 százalékos határértéke 

mellett nem található szegregátum, mivel a szegregált területen a magánháztartásokban 

élők száma nem éri el az 50 főt, emiatt nem tekinthető valódi szegregátumnak, így 

antiszegregációs program készítésére sincs szükség. Azonban javasolt e területeken a 

folyamatok nyomonkövetése. Emellett a szegregáció kialakulásának megakadályozása 

érdekében Bátaszék városának is érdemes szem előtt tartani a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendeletben megfogalmazott különböző típusú antiszegregációs intézkedéseket.  

 

1. Szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

2. A fejlesztés szegregációs hatásnak kivédésére hozott intézkedések 

3. A szegregációt folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő 

intézkedések 

 

Az, hogy a városban nincs jelentős szegregáció, az részben a tudatos, előrelátó 

városvezetésnek, részben pedig az érintettek integrálódási képességének és 

hajlandóságának tudható be. 

 

Fentieket a KSH által megküldött levél és dokumentumok alapján állítottuk ki, melyek a 

következők: 

 

 KSH levele 2000 főnél népesebb városok és települések részére 

 Bátaszék szegregátum 35% térkép 

 Bátaszék szegregátum 35% adatok 

 Bátaszék szegregátum 30% térkép 

 Bátaszék szegregátum 30% adatok 
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Bátaszék - Szegregátumok adatai  

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti 
és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt** 

Forrás: 2011. évi népszámlálás  

  

Mutató megnevezése 
Bátaszék 

összesen* 

Lakónépesség száma 6370 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 26,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

19,8 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

11,4 

Lakásállomány (db) 2522 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 8,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

37,0 
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

11,1 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 58,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,5 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

6526 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

47,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

55,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,2 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

6,4 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

7,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 1,9 

  

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 
fő) adatait  

** Bátaszék településen a szegregációs mutató 35%-os 
határértéke mellett nem található szegregátum  
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Bátaszék - Szegregátumok adatai  

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 30% feletti 
és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt** 

Forrás: 2011. évi népszámlálás  

  

Mutató megnevezése 
Bátaszék 

összesen* 

Lakónépesség száma 6370 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,1 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 26,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

19,8 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

11,4 

Lakásállomány (db) 2522 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 8,7 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

37,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

11,1 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 58,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38,5 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

6526 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

47,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

55,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,2 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

6,4 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

7,3 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 1,9 

  

* Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 
fő) adatait  

** Bátaszék településen a szegregációs mutató 30%-os 
határértéke mellett nem található szegregátum  
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3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

(a település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó 

fejlesztések, programok) 

 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú 

szegregáció kialakulásának megakadályozása a város számára a fenntartható 

városfejlődés alapja. Ennek tudatában a város messzemenőkig figyelembe kell, hogy 

vegye a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok nem okozhatják sem 

horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy erősödését. A város 

Képviselőtestületének a szociálpolitikai döntések, jogszabálytervezetek 

véleményezésére, szociális feladatok értékelésére, megvalósulásuk, végrehajtásuk alatt 

is figyelembe kell ezt venni.  

A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések elsősorban az 

alacsony státuszú népesség koncentrációjának csökkentését, a társadalmi integráció 

erősítését, a munkaerőpiac, oktatás, szociális, társadalmi kirekesztettség mértékének 

csökkentését célozzák meg. 

Az antiszegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők aszerint, hogy 

egyes intézkedések az infrastruktúra javítására vagy az emberek és közösségeik 

fejlesztésére irányulnak. Ez a két fajta beavatkozás együttesen képes a 

legeredményesebb hatást elérni. 

 

3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott 

intézkedések 

 

A projektfejlesztés során tartózkodni kell attól, hogy bárminemű  beavatkozás 

esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek 

konzerválódásához járuljon hozzá. 

A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a 

település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre 

jussanak. 
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3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk 

mérséklésére teendő intézkedések 

 

A leszakadást olyan külső társadalmi–gazdasági folyamatok erősíthetik, melyek 

esetében a város mozgásterülete korlátozott lehet. Ilyen volt az elmúlt időben a 

gazdasági válság is, amihez köthető, az utóbbi időben növekvő forráshiány jelentős 

mértékben az oktatást, a szociális és egészségügyi ellátást érintette, pedig ezeknek a 

területeknek jelentős szerepe lehet a szegregáció mérséklésében.  

A külső folyamatok mellett a város belső  folyamatai is elindíthatják vagy éppen 

megállíthatják a szegregáció terjedését.  

A városrészek fizikai romlása, elöregedése fokozhatja a szegregációval veszélyeztetett 

területek kialakulását, ami ellen a városvezetés folyamatos kontroll által tud tenni. A 

város egyes területeire (városon kívüli részekre, más települések felől a városba) 

irányuló migráció átalakíthatja a térbeni–társadalmi szerkezetet. Tudatos 

várospolitikával és a fejlesztések megtervezésével ez ellen lehet tenni, s el lehet kerülni a 

szegregátumok és a szegregációval veszélyeztetett területek kialakulását.  
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

4.1. 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) 

 

Bátaszék integrált településfejlesztési stratégiájában megállapított célrendszer 

felállítása a magasabb hierarchia szinten lévő hatályos fejlesztési dokumentumok 

megállapításaival összhangban készült. A magasabb hierarchiaszinten elfogadott 

fejlesztési dokumentumok hosszabb távra határozzák meg a területfejlesztés feladatait 

és irányait. Ennek megfelelően számos nemzetközi, országos és megyei szintű tervezési 

dokumentummal összhangban készült Bátaszék célrendszere, természetesen a városra 

megállapított helyzetfeltárás és SWOT analízis súlyozottabb figyelembevételével.  

 

Az egyik legátfogóbb dokumentum, amivel összhangban áll a célrendszer, az EU 2020 

stratégia, melynek három átfogó prioritása (intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés) első sorban Bátaszék gazdasági céljaihoz és társadalmi céljaihoz illeszkedik 

erősen, de a térségi szerepkör erősítésével is szoros összhangban áll.  

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszerével Bátaszék legtöbb 

specifikus célja szorosan, több ponton kapcsolódik. Elsősorban itt is a gazdasági és a 

szociális, társadalmi célok között fedezhető fel erősebb koherencia.  

 

Tolna megye Területfejlesztési Programjában szereplő célkitűzésekkel összevetve 

megállapítható, hogy a város gazdasági-, környezeti- és társadalmi megújulását célzó 

célkitűzései azok, amelyek szorosabb kapcsolatban állnak a megyei célokkal.  

 

Bátaszék egyéb fejlesztési stratégiáival való illeszkedést jellemzően a tervezési 

dokumentumok jellege határozza meg. A gazdasági cselekvési tervben 
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nyomatékosabban jelennek meg a gazdaságfejlesztéshez szükséges eszközök és célok. A 

helyi esélyegyenlőségi programban a szociális jellegű célok jelennek meg. A fejlesztési 

stratégiával való koherencia tehát nagymértékben függ az összehasonlító dokumentum 

típusától.  

 

Bátaszék Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere teljes összhangban áll jelen 

stratégia célrendszerével. A város Gazdasági Cselekvési Tervében első sorban a 

vállalkozás- ösztönzés jelenik meg, valamint a városi infrastruktúra (a gazdasági 

növekedés szolgálatában) való fejlesztése. A város környezetének fejlesztése is jelentős 

koherenciát mutat a két dokumentum között.  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program esetében a szociális infrastruktúra és humán 

erőforrás fejlesztések kerülnek középpontba. A környezetvédelmi program esetében az 

egyik legerősebb illeszkedési pontként elsősorban a városi környezet fejlesztését 

emelhetjük ki. A térségi közlekedés fejlesztése kapcsán a környezetbarát közlekedési 

módok támogatása is illeszkedik a környezetvédelmi programhoz.  

 

A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályrendelet lehetőséget biztosít a 

stratégia célrendszerében meghatározott, adott esetben építésre feljogosító/lehetőséget 

biztosító beavatkozások megvalósítására.  

 

Összességében elmondható, hogy Bátaszék Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

célrendszere illeszkedik a külső fejlesztési dokumentumokhoz, azok célrendszerével és 

kijelölt fejlesztési irányaival összhangban áll. Mindez hozzásegíti a települést a hosszú 

távú fenntartható fejlődés biztosításához, mert célrendszerének nem csak belső 

koherenciája, hanem külső tényezőkkel való illeszkedése is biztosítja azt.  

Önmagában azonban a külső koherencia nem elég, a céloknak egyrészt egymással 

összhangban kell állniuk, másrészt pedig a helyzetértékelő munkarészben megállapított 

problémákra választ kell adniuk. Ezekre a kérdésekre ad választ a 4.2 Belső 

összefüggések fejezet.  
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 Magasabb szintű fejlesztési dokumentum 

Bátaszék ITS célrendszere EU 2020 OFTK 
Tolna megye 

Területfejlesztés
i Programja 

Vállalkozóbarát gazdasági 
környezet és befektetés 

ösztönzés 

   

Humán erőforrás fejlesztése, 
felnőttképzés 

   

Turisztikai infrastruktúra 
fejlesztése 

   

Városi környezet védelme, 
fejlesztése 

   

Funkcionális központ    

Helyi társadalom erősítése    

Szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

   

Városi és térségi közlekedés 
fejlesztése 

   

Kompakt város    

Jelmagyarázat 

Erős kapcsolat  

Mérsékelt 

kapcsolat 
 

Gyenge kapcsolat  
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Bátaszék ITS stratégiai  

célrendszere 
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Színvonalas 

infrastruktúra 

V
ál

la
lk

o
zó

b
ar

át
 g

az
d

as
ág

i 
 

k
ö

rn
y

ez
et

 é
s 

b
ef

ek
te

té
s 

ö
sz

tö
n

zé
s 

H
u

m
án

 e
rő

fo
rr

ás
 f

ej
le

sz
té

se
,  

fe
ln

ő
tt

k
ép

zé
s 

T
u

ri
sz

ti
k

ai
 in

fr
as

tr
u

k
tú

ra
  

fe
jl

es
zt

és
e 

V
ár

o
si

 k
ö

rn
ye

ze
t 

vé
d

el
m

e,
  

fe
jl

es
zt

és
e 

F
u

n
k

ci
o

n
ál

is
 k

ö
zp

o
n

t 

H
el

y
i t

ár
sa

d
al

o
m

 e
rő

sí
té

se
 

Sz
o

ci
ál

is
 i

n
fr

as
tr

u
k

tú
ra

 f
ej

le
sz

té
se

 

V
ár

o
si

 é
s 

té
rs

ég
i k

ö
zl

ek
ed

és
  

fe
jl

es
zt

és
e 

K
o

m
p

ak
t 

v
ár

o
s 

Bátaszék Településfejlesztési Koncepciója          

Bátaszék Város Gazdasági Cselekvési 
Programja 

         

Helyi Esélyegyenlőségi Program          
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Környezetvédelmi Program          

Településszerkezeti Terv, Helyi Építési 
Szabályzat 

         

 

Az ITS stratégiai célrendszerének kapcsolódása Bátaszék korább fejlesztési programjaihoz és terveihez 
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4.2. 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) 

 

Bátaszék településfejlesztési stratégiájának célrendszere úgy épül fel, hogy a benne 

foglalt célok erősen összefüggjenek egymással. A célok tehát kiegészítik egymást, 

koherensek. Elősegítik a város hosszú távú céljainak és jövőképének megvalósulását, a 

belső illeszkedés ehhez elengedhetetlen.  

Az átfogó és a stratégiai célok illeszkednek egymáshoz. Vannak célok (vagy célpárok), 

amelyek nem illeszkednek egymáshoz, azonban az is leolvasható, hogy a legtöbb esetben 

kiegészítik egymást a specifikus célok.  

 

A három gazdaságfejlesztésre irányuló cél magától értetődően erősen kapcsolódik 

egymáshoz. Akkor hozható létre vállalkozásbarát és befektetéseket vonzó gazdasági 

környezet, ha a városban megfelelő humán erőforrás áll rendelkezésre, illetve a 

turizmus, mint a gazdaság egyik lehetséges ága is fontos, hogy rendelkezésre álló 

munkaerőre leljen, alkalmasak legyenek a befektetési feltételek, stb. A logika ellentétes 

irányban is érvényes, akkor érdemes humán erőforrás fejlesztésbe kezdeni egy 

településen, amennyiben a vállalkozói szféra és a befektetések intenzitása erős, magas.  

 

A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan azonban más követelményeknek is meg kell 

felelni. Az élhető város átfogó cél esetében elsősorban a funkcionális központ stratégiai 

cél, illetve a városi környezet védelme és fejlesztése cél jelentős. Egy jól működő 

funkcionális központba könnyebben áramlik a tőke, illetve a humán erőforrás fejlesztése 

kiterjeszthető térségi szintű programra. A városi környezet első sorban a turizmusra 

lehet jelentősebb hatással, a vonzó városi környezet fontos tényező lehet az 

idegenforgalom számára. Az erős helyi társadalom bár nem kapcsolódik szorosan a 

gazdaságfejlesztés kérdésköréhez, azonban erős alapokon álló helyi társadalom nélkül 

sokkal nehezebben valósíthatók meg a gazdaságfejlesztésre irányuló beruházások.  
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Az infrastruktúra fejlettsége és minősége már sokkal jelentősebb a gazdaság számára, 

így a színvonalas infrastruktúra átfogó cél alá sorolható, infrastruktúra fejlesztést célzó 

intézkedések szorosabban kapcsolódnak a gazdaságfejlesztéshez. A szociális 

infrastruktúra megalapozza a humán erőforrás egészségügyi állapotát, ellátásának 

minőségét, így fontos szerepet játszik. A közlekedési módok fejlesztésével alapjaiban 

fejlődhet a gazdaság, hiszen a termelés helyszíneinek és egységeinek könnyebb 

megközelíthetőségéről is beszélünk. Ugyanezzel erősödhet a kompakt város koncepciója 

is, ami a különböző városi funkciók (így a gazdasági egységek és a munkahelyek) 

megközelíthetőségének, egymástól való elérésének javulása várható.  

 

A városi környezet és az infrastruktúra színvonala szintén erős kapcsolatban állnak 

egymással. Egy élhető városban nem elég ugyanis a különböző területek fejlesztését 

megvalósítani, szükséges ezek elérhetőségének biztosítása, ami az infrastruktúra 

fejlesztésén keresztül valósulhat meg. A kompakt város koncepciója abban az esetben 

valósítható meg megfelelően, ha a városi alapszolgáltatások és funkciók, az 

infrastruktúra különböző elemei megfelelő színvonalon működnek, elhelyezkedésük a 

városban optimális, a város szerkezetében pedig úgy helyezkednek el, hogy a 

közlekedési infrastruktúra megfelelően köti össze őket. Látható tehát, hogy a kompakt 

város célkitűzés több, másik célt is integrál, általuk valósítható meg.  

 

A középtávú fejlesztési célok belső összefüggései és koherenciája erősnek mondhatók 

tehát. A város középtávú céljainak illeszkedése elősegíti a harmonikus fejlődés feltételeit 

ezáltal. A fejlesztési stratégia célrendszerének egy másik csoportját képezik a területi 

szintre lebontott tematikus célok, ezek az átfogó és specifikus célokhoz illeszkednek.  

A legtöbb területi tematikus és specifikus cél jól kapcsolódik egymáshoz, a fejlesztési 

stratégia legkoherensebb területei a gazdaságfejlesztésben, valamint az infrastruktúra 

különböző területeinek fejlesztésében jelennek meg. Változó intenzitású a humán 

szolgáltatások és a humán infrastruktúra különböző elemeinek kapcsolódása a 

célrendszeren belül, ezek elsősorban saját területükön belül illeszkednek, azonban a 
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humán szolgáltatások bizonyos területei is kapcsolódnak a gazdaságfejlesztéshez 

valamint infrastruktúra egyéb részeinek fejlesztéséhez.  

Legkevésbé a szálláshely-fejlesztés tematikus cél illeszkedik a stratégiai célrendszerhez, 

de ennek egyszerű oka az, hogy a szálláshelyek fejlesztése a lehető legszorosabban a 

turisztikai infrastruktúra fejlesztésére korlátozódik. Az energetikai korszerűsítések 

célkitűzés a gazdaság korszerűsítésére, illetve a városi közszolgáltatások energia 

hatékony és környezetbarát működtetésére korlátozódik.  

 

A stratégia helyzetértékelő munkarészében meghatározott jellemzők, hiányosságok 

alapján kerültek meghatározásra a már ismertetett településfejlesztési célok. A gazdaság 

fejlesztése kapcsán kiemelkedő szempontot képez a vállalkozások számának növelése, a 

helyi vállalkozások erősítése. A település rendelkezik jelentős hagyományokkal ezen a 

téren, az utóbbi években mégis csökkent a vállalkozók száma. Ehhez kapcsolódóan 

szükséges megfelelő humán erőforrás jelenléte is a városban, erre a célrendszer szintén 

külön beavatkozást javasol. A turizmusban számos lehetőség rejlik, ezek kiaknázása 

érdekében szükséges a jelenleg elégtelen turisztikai infrastruktúrát fejleszteni.  

Egy város társadalmának összetartozás tudata, civil szférájának jelenléte fontos alapját 

képezheti a fejlődés számos formájának, ezért a helyi társadalom erősítése fontos, ahogy 

az a helyzetértékelésben is megmutatkozik, ez fontos beavatkozási terület. Bátaszék 

térségi központ szerepe az utóbbi években gyengült, elsősorban azért, mert a járás 

központja Szekszárd. Ezért a város központi funkcióinak erősítésével megerősíthető 

térségi központ szerepét. Hasonló okokból fontos a várostérségi közlekedés fejlesztése. 

A város belső közlekedési infrastruktúrája nincs megfelelően kiépítve, ezért a városi 

közlekedést fejleszteni kell. A kompakt város koncepciója kapcsolódik egyrészt a város 

belső szerkezetének megfelelő kialakításához, ezen belül is a városi szolgáltatások 

optimális elérhetőségéhez és megfelelő színvonalához.  

A településfejlesztési stratégia céljai tehát választ adhatnak a helyzetelemzésben feltárt 

problémákra, egymással megvalósítva pedig hatékonyan biztosítják a város hosszú távú 

fejlődését.  
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Bátaszék településfejlesztési stratégiai célrendszerének koherenciája
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T1: A gazdasági tevékenységeket kiszolgáló 

infrastruktúra fejlesztése 

         

T2: Versenyképességet javító intézkedések          

T3: Munkaerő-paci elhelyezkedést segítő képzések 

támogatása 

         

T4: Rekreációs lehetőségek bővítése          

T5: Szálláshelyek fejlesztése          



Integrált Településfejlesztési Stratégia – Bátaszék 

Old. 121 

 

T6: Városképet javító beavatkozások és közüzemi 

infrastruktúra fejlesztések 

         

T7: Multifunkcionális közösségi terek fejlesztése          

T8: Energetikai korszerűsítések          

T9: Bátaszék közlekedési helyzetének javítása          

T10: A civil szervezetek támogatása          

T11: Az idősgondozás feltételeinek javítása          

T12: Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése          

T13: Belterületi utak, járdák felújítása          

T14: Városmarketing tevékenységek végzése          

 

Bátaszék stratégiai és tematikus céljainak koherenciája
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB 

KOCKÁZATAI 
 

A megvalósíthatóság kockázatainak elemzésénél először a főbb kockázatokat kell 

számba venni, azok valószínűsíthető  bekövetkeztével és a városra gyakorolt hatásának 

mértékével. Ezek után a rájuk adható válaszok felkutatása, majd ezek várható pozitív és 

negatív kimenetelét szükséges elemezni. A célok megvalósításához a fejlesztésekkel elért 

eredmények fenntartása különösen fontos. Az ezekhez tartozó kockázatokat külön 

kiemeltük. 

Az egyes projektek részletes kidolgozása során majd vizsgálni kell az esetleges 

konfliktusokat és azok optimális kezelését, megelőzését. Továbbá az optimális 

megoldások meghatározása során kiemelt célként kell kezelni a területen élők 

egészséges lakókörnyezetének kialakítását, illetve azt, hogy a tervezett fejlesztések az 

érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében 

hátrányos következményekkel ne járjanak. 

Az ITS megvalósítást szolgáló beavatkozások kapcsán a helyzetértékelésben számba 

veszi a műemlékeket, és célként határozza állagmegóvásukat, felújításukat és új funkció 

keresését számukra. Az ezzel kapcsolatos örökségvédelmi és építési engedélyezési 

eljárásokban a hatóság Tolna megye területén a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatala.   

A régészeti lelőhelyekkel, illetve a régészeti érdekű területekkel kapcsolatos kockázatok: 

 A védett régészeti lelőhelyet (Bátaszék-Lajvér) a talajbolygatással járó 

fejlesztésekkel kötelezően el kell kerülni, továbbá a külterületen tervezett 

beruházások esetén kötelező elkerüléssel kell számolni nyilvántartott tájképi 

jelentőségű régészeti lelőhely esetén, valamint ahol régészeti emlék található. 

 A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken túl, a régészeti érdekű területeken 

tervezett beruházásoknál, a munkák közben esetlegesen előkerülő lelőhelyek 

esetében is számolni kell a régészeti feladatellátás idő- és költségvonzatával és az 

esetleges korlátozásokkal. Ennek a kockázatnak a csökkentésére az adott 

területre vonatkozó örökségvédelmi hatástanulmány, továbbá előzetes régészeti 
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dokumentáció elkészítésével van lehetőség. Bizonyos esetekben az 

örökségvédelmi hatóság is előírhatja hatástanulmány elkészíttetését. Régészeti 

érdekű terület a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

alapján valamennyi terület, természetes, vagy mesterséges üreg és a vízmedrek 

azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 

feltételezhető.  

 

Tényező Valószí

nűség 

(1-10) 

Hatás 

(1-10) 

Kockázatkezelés 

Belső tényezők 

A lakosság érdektelenné válik a 

település közös jövőképének, 

fejlesztésének meghatározását és 

megvalósítását illetően 

2 5 A lakosság folyamatos 

tájékoztatásával, a tervezett 

beruházások megkezdését 

megelőzően, illetve a 

megvalósítás teljes szakaszában 

ismertetni szükséges a projekt 

településre, lakosságra gyakorolt 

pozitív hatását, így az érdeklődés 

folyamatos fenntartása 

biztosított. 

Társadalom egyes csoportjai 

közötti ellentmondás a település 

fejlesztési irányait illetően 

5 4 A településfejlesztési 

irányvonalak az önkormányzati, a 

civil és a gazdasági szféra 

bevonásával kerültek 

meghatározásra, így a 

megvalósítás során 

ellentmondások kialakulásának 

valószínűsége igen csekély. 

Megújuló közterületek nem 

rendeltetésszerű használata 

4 6 A fejlesztések eredményeként 

létrejött értékek 

hangsúlyozásával és 
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odafigyeléssel a probléma 

jelentős mértékben csökkenthető. 

Társadalom egyes csoportjai 

kiszorulnak a fejlődésből 

4 5 A fejlesztési stratégia a város 

minden területére vonatkozóan 

meghatároz fejlesztést, így az 

egész társadalom fejlődését segíti 

a program. 

A lakosság elvándorlása és 

elöregedése tovább folytatódik 

7 6 A megoldás a helyi, képzett fiatal 

generáció helyben tartása, illetve 

fiatal családok településre 

vonzása. Ennek egyik eszköze a 

fejlesztések által biztosított, 

élhető város kialakítása, mely 

munkahelyet és biztonságos 

környezetet biztosít a fiatalabb 

generáció számára. 

Az elvándorlás miatt csökken a 

város lakosságának átlagos 

képzettségi színvonala 

5 8 A megoldás egyrészt a helyi 

magasan kvalifikált szakemberek 

helyben tartása, másrészt külső, 

más településről érkező 

szakemberek vonzása. Ehhez 

vonzó települési környezet, színes 

program- és szolgáltatás kínálat 

szükséges. 

Közterületek megújítása elmarad 

a városban 

3 4 A közterületek megújítására 

irányul programok elmaradásával 

a településkép jelentős romlása 

várható, melynek eredményeképp 

sem a beruházók, sem a magasan 

képzett munkaerő nem preferálja 

a várost. Mindemellett a helyi 

lakosság elvándorlásának további 
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erősödése várható. Ennek 

megelőzésére a fejlesztési terv 

számos közterület-fejlesztési 

programelemet tartalmaz, mely 

biztosítja a kellemes környezetet. 

Közlekedési konfliktusok 

növekednek 

3 3 A stratégiában a közlekedésre 

irányuló fejlesztések célja egy 

átgondolt, könnyen 

„közlekedhető” város kialakítása, 

melynek fókuszában a gyalogos, 

kerékpáros és tömegközlekedés 

feltételeinek javítása áll. 

Lakások komfortfokozata, 

műszaki színvonala romlik 

3 3 A lakások komfortfokozatának 

csökkenése elsősorban abban az 

esetben várható, ha a lakosság 

megélhetési lehetőségei 

csökkennek, a munkanélküliség 

tovább növekszik. A 

közmunkaprogramok mellett a 

helyi foglalkoztatás 

lehetőségeinek segítése és az 

ingázás feltételeinek 

(tömegközlekedés) javítása 

jelenthet megoldást. 

Külső tényezők 

Változó támogatási rendszer 4 6 A városnak nincs ráhatása a külső 

támogatási rendszerre, így saját, 

helyi erőforrásaira (vállalkozások, 

civil szerveztek) is támaszkodik a 

fejlesztések kapcsán. 

Változó gazdasági körülmények 4 6 A változó gazdasági 

körülményektől a város nem 
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tudja függetleníteni magát, de egy 

erős helyi gazdaság kialakításával, 

a labilis külső tényezők hatását 

csökkentheti. 

Egyes projektek meghiúsulása 8 5 Pótprojektek kijelölésével és 

folyamatos projektgenerálási 

tevékenységgel a kockázat 

csökkenthető. 

Célok, indikátorok, vagy annak 

részeinek meghiúsulása 

8 5 Folyamatos monitoring 

tevékenységgel ennek kockázata 

csökkenthető 

Nehézségek a szereplők között 4 6 A feladatok, felelősök és eljárás 

módok pontos meghatározása 

egyértelművé teszi az egyes 

szereplők feladatát és csökkenti a 

nehézségek kialakulásának 

lehetőségét. 

Városi munkahelyek 

megszűnése, 

munkahelyteremtések 

elmaradása 

4 7 A megfelelő városmarketing 

tevékenységgel és az érintett 

szereplők fejlesztésekbe történő 

bevonásával (pl. helyi 

vállalkozások), folyamatos pozitív 

kommunikációval a probléma 

megelőzhető, negatív hatása 

csökkenthető. 

Önkormányzat nem tudja 

finanszírozni a fejlesztéseket 

3 8 A fejlesztések ütemezetten 

kerülnek megvalósításra. Az 

önkormányzat csak abban az 

esetben vállalja a projektek 

megvalósítását, amennyiben azok 

pénzügyi kereteit biztosítani 

tudja. Számos projekt 
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finanszírozása 100%-os, így 

önerőt nem igényel.  

Fejlesztések során természeti, 

környezeti, vagy egyéb 

helyrehozhatatlan kár keletkezik 

3 7 Az egyes beruházásokhoz 

szükséges engedélyek kiadása 

során kiemelt figyelmet 

fordítanak a természeti értékek 

megőrzésére, illetve a kivitelezés 

során keletkezett esetleges károk 

minimalizálására, 

helyreállítására. 

Város leszakad a környező városi 

rangú településekhez képest 

4 7 A megoldás a megfelelő 

városmarketing stratégia 

kialakítása és megvalósítása. 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 
 

6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű 

önkormányzati tevékenységek 

 

Az önkormányzat által végzett fejlesztési tevékenységeket segítik, támogatják az 

integrált településfejlesztési stratégiában és más fejlesztési jellegű dokumentumokban 

megjelölt fejlesztési elképzelések. Bátaszék önkormányzata elő tudja segíteni a megjelölt 

városfejlesztési célok megvalósulását, ha a megfelelő kereteket kialakítja, valamint a 

szabályozási tevékenységét, a rendeletalkotási tevékenységét alárendeli a fejlesztési 

célok megvalósításának.  

Az integrált településfejlesztési stratégiában megjelölt célok elérését segítő további 

dokumentumok a következők: 

 

 Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat:  

 

A településszerkezeti terv a településrendezési terv azon része, amely 

meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési 

irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a 

település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település 

szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 

A helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően 

megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet, amely mindenkire 

kötelező magatartási szabályokat tartalmaz. Jogi formába önti a szabályozási 

tervben a műszaki tervezés nyelvén megfogalmazott célkitűzéseket és 

előírásokat, valamint meghatározza a település közigazgatási területének 

felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, épített értékeinek 

védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket. A 

helyi építési szabályzatot a hozzátartozó szabályozási tervvel együtt kell 

alkalmazni. A szabályozási terv a településrendezési terv azon eleme, amely a 

település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
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környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos 

helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési 

előírásokat térképen, rajzos formában ábrázolja. A szabályozási terv jogszabály 

(rendelettel fogadja el a települési önkormányzat képviselő-testülete), 

rendelkezései mindenkire kötelezőek. A szabályozási tervnek a jóváhagyott 

településszerkezeti tervvel összhangban kell állnia, eltérés esetén a 

településszerkezeti tervet előzetesen módosítani kell. 

 

 Fenntartható Energia Akcióprogram készítése (SEAP Sustainable Energy 

Action Plan): 

 

Európai standardokat követő önkormányzati dokumentum a Fenntartható 

Energia Akcióprogram (SEAP) bevezetése, kidolgozása céljából. Lényegét 

tekintve település szintű energetikai stratégia az energiahatékonyság növelése 

érdekében, amely felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, 

az energiafogyasztás szerkezetét, ismerteti a megvalósításhoz szükséges 

intézkedéseket, erőforrásokat, valamint a várható eredményeket, hatásokat. 

 

6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának 

szervezeti kereteinek maghatározása 

 

Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítása során a döntéshozói szintet 

Bátaszék Képviselőtestülete jelenti. A döntés-előkészítési feladatokat a Polgármesteri 

Hivatal adott szervezeti egységei végzik. 

A fejlesztési projektelképzeléseket tématerületüknek megfelelően az önkormányzat 

alábbi bizottságai tárgyalják: 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Közművelődési-, Oktatási-, Ifjúsági és Sportbizottság   

 Szociális Bizottság. 
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Az ITS-ben korvonalazott fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív 

menedzsment szervezet feladata, melyet a Városüzemeltetési iroda lát el. 

 

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési 

javaslatok 

 

Bátaszék város céljait szükséges összehangolni nemcsak középtavon, hanem hosszú 

távon is a járás más településeinek céljaival. A varos vezetése különböző információs 

csatornákon keresztül együttműködik a térség településeivel, illetve támogatja őket a 

célok alakításában. Az együttműködés legfontosabb fókusza a térség településeit is 

érintő intézményhálózat fejlesztés, és munkahelyteremtés, kiegészítve a kapcsolódó 

közszolgáltatásokkal, melyeket a város és térsége igénybe vesz. 

 

6.4. Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok 

meghatározása az egyes akcióterületi beavatkozásokra és az integrált 

településfejlesztési stratégia intézkedéseire, azok mérési módjának, 

gyakoriságának rögzítése; a monitoring rendszer működtetési 

mechanizmusának meghatározása) 

 

A monitoring tevékenység feltétele, hogy a nyomon követés rendszerének kialakítása az 

előkészítés és a megvalósítás részét képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket 

és a felelősöket. A monitoring a következő elemekből áll: 

 Településfejlesztési koncepció kialakítása. 

 Konkrét projekteket és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási forrásokat 

meghatározó ITS elfogadása. 

 Az egyes projektek konkrét kidolgozása. (A projektek főbb paramétereit, a 

megvalósítás ütemezését korábbi fejezetek tartalmazzák.) 

 A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes 

végrehajtásához szükséges információk összegyűjtése. 

 A projektek megvalósulásának nyomonkövetése. 
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A monitoring tevékenység szervezeti hátteret az operatív menedzsment szervezet 

biztosítja, amely koordinálja a megvalósítandó városfejlesztési projekteket, 

rendszeresen figyeli, gyűjti és rendszerezi a projektek információit. A projektfejlesztési 

folyamatról előterjesztés készül, amelyet az érintett Bizottságok tárgyalnak, és a 

Képviselő-testület hagy jóvá. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtását és 

eredményeit a varos Képviselő-testülete évenként áttekinti és értékeli. 

 


