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Bevezető 

A 2014-2020-as tervezési időszak tervezési keretrendszere országos és települési szinten is jelentősen megváltozott az 

előző ciklushoz képest. A tervezést szabályozó alapdokumentum a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, mely egységes 

szerkezetben írja elő a Településfejlesztési Koncepció (TK), az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozását, 

valamint a két dokumentum közös megalapozó vizsgálatának elkészítését. 

Ennek értelmében a jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia egyik eleme azon stratégiai programcsomagnak, 

amelynek részei: 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megalapozó vizsgálat, Helyzetfeltáró 

munkarész; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Megalapozó vizsgálat, Helyzetelemzés, 

helyzetértékelés munkarész; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Településfejlesztési koncepció; 

● Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Integrált Településfejlesztési Stratégia. 

A fenti dokumentumok a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendeletnek megfelelően készültek el. A Megalapozó vizsgálat 

Helyzetfeltáró munkarésze megvizsgálja a településhálózati összefüggéseket, Hódmezővásárhely helyét a 

településhálózatban, feltárja a térségi kapcsolatokat, megvizsgálja a területfejlesztési dokumentumokkal, a 

területrendezési tervekkel való összefüggéseket és a szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveit. Ezt 

követően bemutatja a hatályos településfejlesztési döntéseket, megvizsgálja a település településrendezési tervi 

előzményeit, a hatályban lévő településrendezési eszközöket. Ezt követik az egyes tematikus vizsgálatok, mint 

Hódmezővásárhely társadalmának, humán infrastruktúrájának, gazdaságának, a táji és természeti adottságoknak, a 

zöldfelületi rendszernek, az épített környezetnek, a közlekedésnek, a közművesítésnek, a környezetvédelemnek és 

településüzemeltetésnek, a katasztrófavédelemnek, az ásványi nyersanyag lelőhelyeknek és a városi klímának a 

vizsgálata. 

A Helyzetelemző és helyzetértékelő munkarész elemzi a helyzetfeltáró munkarészben megvizsgált tényezőket, azok 

egymásra hatását, majd a tényleges állapotot értékeli, kiemeli a problematikus témaköröket. Ezen munkarész 

foglalkozik Hódmezővásárhely eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészeivel, leírja és elemzi ezeket, megvizsgálja a 

szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területeket, valamint az egyéb szempontból beavatkozást igénylő 

területeket.  

A Településfejlesztési koncepció megfogalmazza Hódmezővásárhely jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti 

és épített környezetére, valamint a térségi szerepére vonatkozóan, rögzíti a településfejlesztési elveket. A jövőképből 

kiindulva a koncepció megfogalmazza Hódmezővásárhely átfogó fejlesztését szolgáló célokat, illetve értelmezi a 

fejlesztési célokat az egyes településrészekre vonatkozóan is. Ezt követően a koncepció meghatározza a stratégiához 

és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatokat, a 

meghatározott területigényes elemek alapján javaslatot tesz a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és 

a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra, és bemutatja az örökségi értékeket, javaslatot 

tesz az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére. 

Az ITS megfogalmazza Hódmezővásárhely fejlesztésének középtávú céljait, a stratégiai fejlesztési célokat, tematikus és 

a területi célokat, illetve bemutatja az ezek közötti összefüggéseket. Sor kerül a kulcsprojektek, hálózatos projektek, 

akcióterületi projektek és az akcióterületek bemutatására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia hangsúlyos része 

az Anti-szegregációs program is, amely részletesen bemutatja a településen található szegregált vagy szegregációval 

veszélyeztetett területeket, a szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedéseket, a fejlesztések 

szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedéseket, valamint a szegregációt okozó folyamatok 
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megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedéseket. Ugyancsak része az ITSnek a stratégia külső és belső 

összefüggéseinek vizsgálata, a stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatainak elemzése, valamint a megvalósítás 

eszközeire és nyomon követésére (beleértve a stratégia megvalósításának szervezeti kereteire, a településközi 

koordináció mechanizmusaira, a monitoring rendszer kialakítására) tett javaslatokat. 

A 2014-2020-as tervezés hazai fejlesztési alapelveit az 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fejlesztés 

2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) foglalja rendszerbe. Az OFTK rögzíti és 

összehangolja az ágazati fejlesztési és a területfejlesztési célokat, a gazdasági válság utáni világ kihívásaihoz igazodó új 

fejlesztéspolitikai irányokat és elveket fogalmaz meg, miközben megerősíti és összeköti velük a továbbra is követendő 

fejlesztési irányokat. Az ITS az OFTK megállapításait és célrendszerét figyelembe veszi, akárcsak az OFTK alapján 

elkészült Partnerségi Megállapodást (PM), amely az EU-s források felhasználásának tagállami feltételrendszerét 

határozza meg. 

A jelenleg folyamatban lévő OP-tervezés a kevésbé fejlett régiókban a városfejlesztés témakörét döntően a Terület- és 

településfejlesztési Operatív Program (TOP) hatókörébe sorolja. A TOP keretében tervezett projektek a korábbiakkal 

ellentétben nem pályázati keretek között, hanem programalapon lesznek lehívhatók. A TOP tervezési folyamata az ITS 

készítésével párhuzamosan zajlik, és a jelen ITS elfogadását követően véglegesedik: az érintett helyi és térségi 

tervezők, valamint a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztálya közötti 

egyeztetések folyamatosak, a ITS elfogadását követően szükségessé válhat a TOP és az ITS (valamint a TOP keretéből 

finanszírozandó projektek) összehangolására, egymáshoz való illeszkedésük véglegesítésére.  

Az ágazati operatív programok forrásallokációja nagyobbrészt továbbra is pályázati projektkiválasztás útján történik. A 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata által megvalósítani tervezett, nem a TOP hatálya alá tartozó projektek 

várhatóan az alábbi operatív programokból finanszírozhatók: 

● Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

● Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

● Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

● Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
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1. Középtávú célok, és azok összefüggései 

1.1. A koncepció bemutatása 

1.1.1. Jövőkép 

„Az ősi múltra visszatekintő város és térsége virágzó kulturális, gazdasági és innovációs központ, vonzó és egészséges 

természeti és művi környezettel, a szellemi és tárgyi örökségeket megbecsülő és továbbfejlesztő helyi közösséggel, 

amelynek szorgalmas tagjai befogadók, kreatívak és gyarapodók.” 

A társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozó 

jövőkép 

Minden település egyedi, összetett – természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és ökológiai – rendszer. Kialakulását, 

fejlődését – esetenként stagnálását, vagy hanyatlását – spontán folyamatok és tudatos emberi döntések egyaránt 

meghatározzák. Kiegyensúlyozott működését a közösség felelős magatartása – politikája – garantálhatja. 

Hódmezővásárhelyen az elmúlt három évtized negatív demográfiai folyamatai lelassulnak: a természetes szaporulat 

negatív hatását ellensúlyozni tudja a bevándorlás. A város lakosságának csökkenési üteme enyhül. Ennek kettős oka 

van: egyrészt a város gazdasága jobban teljesít, és a fejlődő gazdaság több és jobb munkahelyeket biztosít a város 

lakosságának, másrészt a város (az általa nyújtott környezetnek és magas színvonalú városi szolgáltatásainak 

köszönhetően) felértékelődik lakóhelyként.  

A város gazdaságának fejlődése nagymértékben köszönhető annak, hogy a város vezetése továbbra is innovatív 

válaszokat ad a társadalmi-gazdasági kihívásokra: az európai együttműködések során megismert városfejlesztési 

módszertanokat alkalmazva a város mintaértékű gazdaságfejlesztési programot indított el. A város sikeresen szólítja 

meg és vonja be a város gazdaságának fejlesztésében érintett szereplőket és megtalálja azt a kezdeményező, ösztönző 

szerepet, amelynek révén jelentősen javul a gazdaság és a munkaerőpiac szereplői közötti együttműködés.  

Az együttműködés eredményeként a város ipari területein erősödnek a korszerű technológiát alkalmazó és a város 

lakosai számára jövedelmező munkahelyet biztosító kis- és nagyvállalatok. A meglévő vállalatok mellett új, ígéretes 

vállalkozások indulnak a város és az oktatási intézmények közötti, vállalkozóvá válást támogató programoknak 

köszönhetően. A nemzeti és a szegedi gazdaság lendületes fejlődésnek indul, ebbe pedig Hódmezővásárhely is 

sikeresen be tud kapcsolódni.  

A mezőgazdaságban végbemenő koncentráció egyrészt a korszerű technológiát alkalmazó nagygazdaságok, másrészt a 

kialakuló rövid ellátási láncokba bekapcsolódó, illetve a szövetkezésekbe tömörülő kisebb, de több család eltartására is 

képes gazdaságok erősödését hozza. Az egyetem tudásbázisára támaszkodó, a kutatási eredményeket hasznosító 

gazdaságok és vállalatok versenyképessége növekedik.  

Erősödik a turizmus, mint gazdasági ág, mely elsősorban a város sajátságos kulturális élete iránt érdeklődő turistákra 

és a kulturális szolgáltatásokhoz kapcsolt, a sajátos alföldi természeti értékeket megőrizve bemutató aktív turizmusra, 

illetve az egészségturizmusra épül. A „kultúra városa” termék tudatos fejlesztés eredményeként létrejön, a húzó 

termékeket a komplex kínálat érdekében egyéb kínálati elemek egészítik ki, kapcsolódva egyrészt a város természeti 

adottságaihoz, másrészt a város kiemelt szolgáltatási rendszeréhez, a magán szereplőket is a rendszerben tudó 

egészségügyhöz. A térségi turizmust desztináció menedzsment szervezet szervezi.  
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A város tudatosan felkészül a csökkenő népességszámra és élni tud azokkal a lehetőséggel, amelyeket ez a helyzet 

kínál: a város a mennyiségi növekedés helyett a minőség növelésére koncentrálja erőit és partnerként vonja be a 

lakosságot a fejlesztések megfogalmazásába és a szolgáltatások működtetésébe. A csökkenő lakosságszám 

lehetőséget kínál arra is, hogy a városi szövetbe beavatkozzon, aktív lakáspolitikáját összekapcsolja az épített örökség 

védelmével.  

A Hódmezővásárhely által nyújtott szolgáltatások kiemelkedő életminőséget nyújtanak a lakosságnak. A város lakóinak 

egészségi állapota jelentősen javul, az egészség védelme olyan értékké válik, amely minden korosztályban tudatosul. 

Ez pedig nem csak az Egészséges Vásárhely Program eredménye, hanem annak is következménye, hogy a városban 

számtalan sportolási lehetőség áll rendelkezésre.  

Az oktatásban és egyéb területeken is érvényesülő anti-szegregációs programok következtében a lakosság minden 

rétege profitál a város fejlődéséből: a kreativitásra és a helyi kultúrára építő, közel egyforma minőségű oktatásban 

részesülő, megfelelő lakhatási körülmények között élő gyerekek, a magas színvonalú szakoktatásban tanuló, a 

váráshelyi vállalatoknál gyakorlatot szerző fiatalok, a fejlődő gazdaság által teremtett munkahelyeken növekvő 

jövedelmet szerző munkaképes korúak.  

Hódmezővásárhely kiemelkedő természeti és táji adottságai a jövőben felértékelődnek, gazdagodnak. A jórészt 

háborítatlan, ökológiailag egyensúlyban lévő alföldi táj hétköznapi értelemben is méltó megítélést kap. A tudatos 

megőrzést és a fegyelmezett elfogadást egyre inkább kiegészíti a harmonikus együttélés, sőt a kölcsönös előnyökkel 

járó hasznosítás. Az egészségügyi, rekreációs és turisztikai szempontok mellett növekszik a szolgáltató-, termelési- 

(termesztési) és értékesítési funkciók köre és szerepe, fokozatosan kialakul egy piacok által is motivált zöld-, illetve 

„öko-ipar”. Ezzel párhuzamosan kiteljesedik és színesebbé válik a város kulturális- és művészeti élete, valamint az erre 

épülő, üzleti alapon működő vendégváró-vendéglátó struktúra. Megerősödik az „egészség-ipar”, választékában és 

kapacitásában is bővül Vásárhely tradicionális vízgyógyászati-mozgásszervi rehabilitációs kínálata és intézményi 

háttere. 

A város örökölt és igényesen továbbfejlesztett épített környezete tovább javítja az életminőséget és lakóinak 

komfortérzetét. A közvetett pozitív hatásain túlmenően gyakorlati előnyöket is indukál a színvonalasan felújított 

Belváros és a rehabilitált városrészek sora. A korszerűsödő, egyre vonzóbbá és attraktívabbá váló művi környezet 

önmagában is fejlesztési potenciál lesz, amelynek gazdasági haszna a turisztikán és vendéglátáson túlmenően a 

reálgazdaság más ágazataiban is érezhetővé válik a tervezés távlatában. A környezeti tényezők közül kiemelést 

érdemelnek a műemlékek, az önkormányzati védettségű objektumok és a világhírű régészeti leletek, illetve 

emlékhelyek. 2030-ig az örökségvédelem fogalomkörébe tartozó épületek és műtárgyak többsége megújul és valódi 

kezelő (hasznosító) gondoskodásába kerül. Addigra reálissá válik a „világörökségi” státusz és Vásárhely végre felkerül a 

„kerámia-nagyhatalmak” térképére, annak minden előnyét felhasználva. Megoldódik az évtizedes probléma és a 

méltán elismert tégla- és tégladíszítésű köz- és lakóépületek felújítása lendületesen zajlik. A helyben ismét gyártott 

színes idomtéglák nem csak országosan, de határokon túl is keresettek lesznek. 

A térségi szerepre vonatkozó jövőkép 

Magyarország történelmileg kialakult, sugaras térszerkezetéből adódó centrális erőtér dominanciáján oldani kell, ez 

régóta felismert, országos érdek. Az országos és területi tervek eredendően ezt sugallják, azonban – az EU 

támogatások ellenére – mégis erősödnek a területi különbségek (konvergencia helyett divergencia). A megújított 

területi tervek új és újszerű célkitűzései alapvetően a gazdaságfejlesztést célozzák, ezen belül a helyi 

gazdaságfejlesztést, az adottságokra alapozva; ennek rendelődnek alá a további fejlesztési prioritások, a térségi 

infrastrukturális fejlesztések is. Ez új perspektívát ígér. 

Hódmezővásárhely, az egykor prosperáló mezőváros az ország peremére került; pozíciója urbanisztikai értelemben 

félperiférikus helyzetű. Megfigyelhető jelenség, hogy egyre erősödő, egyre komplexebb a megyeszékhely Szegedhez, 
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annak intézményrendszeréhez való kapcsolódás; ezt a kapcsolatrendszert a dinamikus oda-vissza forgalom 

(hivatásforgalom, munkahelyi és diák ingázás, egyéni mobilitás, kereskedelmi kapcsolatrendszer) jeleníti meg. A 

Makóval összefüggő geopozíció (városhármas) inkább szimbolikus, távlati perspektívát ígérő. A tágabb régiós, 

eurorégiós kapcsolatok egyértelműen, dominánsan gazdasági jellegűek; e kapcsolatok az üzleti-, kereskedelmi 

viszonyokra értelmezhetők, és távlatosan ígéretesek. Ezt a kedvező folyamatot szolgál(hat)ja a közlekedési 

szolgáltatások korszerűsítése. Általában véve elmondható, hogy a város tágabb térségében a közúti hálózat ha lassan 

is, de közelíti az európai színvonalat; ez jelenleg nem mondható el a többi közlekedési ágazatról (vasúti, légi 

közlekedés, folyami hajózás).  

Hódmezővásárhely soha nem volt még abban a kedvező helyzetben, hogy országos területfejlesztési 

dokumentumokban ennyire hangsúlyos szerepet kapjon; méghozzá nevesítve, konkrét gazdaságfejlesztési célokkal. Az 

OTK-ban az ország perifériáján húzódó, preferált „külső városgyűrű” nevesített szereplőjeként ez előnyös helyzetet, 

lehetőséget jelent; e lehetőséggel élni kell. 

Egyértelműen javítja Vásárhely geopozícióját az M43 teljes kiépítésével kialakuló új helyzet, vagyis a nagy európai 

közlekedési folyosókhoz való kapcsolódás. E kapcsolatot a várost felfűző kelet-nyugati gyorsforgalmi út megépítése és 

az észak-déli irányú, ráhordó új közutak/felújítandó főutak tesznek teljes értékűvé.  

A területi tervekben – mint a város fejlődését befolyásoló külső tényezőkben - megjelenő térségfejlesztési célok, ezen 

belül különösen a közlekedésfejlesztési célok megvalósítása kiteljesítheti az elérhetőség javulását, a gazdasági 

kapcsolatok fejlődését (áru- és személyszállítást) a várostérségen belül. Ezzel a kölcsönös gazdasági előnyök – 

amennyiben a helyi hagyományokra épülő, értékteremtő helyi gazdaság (kreatív ipar) támogatása is realizálódik – 

érvényesülhetnek. A területi tervekben előirányzott elővárosi vasutak megépítése korszerűvé, komfortossá teszi a 

helyi mobilitást, a munkaerőpiaci mozgást. Ebbe a perspektívikus-távlatos helyzetbe kell a város belső fejlődését 

elképzelni. 

A területi tervek a tervszerű, átgondolt fejlesztések kereteit képezik. Kulcskérdés a „kivitelezés”, azaz hogy mennyire 

sikerül érvényesíteni a gyakorlatban a területi tervekben megjelenített és elfogadott fejlesztési célokat. A térségek 

versenye többszintű, azaz nem csupán az egyes európai régiók versenyképességéről, ezek javításáról van szó. 

Országon belül, sőt a régión belül is versenyhelyzet van az egyes várostérségek között. Vásárhely számára épp az 

jelenthet versenyelőnyt, ha a területi tervek érvényesítése következetesen megtörténik, továbbá ha offenzív 

partnerségi politikát folytat mind a szegedi nagyvárosi tér, mind pedig a funkcionális várostérség szereplőivel. A 

tervezés távlatában a város valóságos és teljes értékű társ-pólusa lehet Szegednek. A sokoldalú és egyenrangú 

kapcsolatban immár a kölcsönös előnyökön alapuló komplementer (egymást kiegészítő) elv, valamint a 

(jó)szomszédsági viszony érvényesül. 

A településfejlesztési elvek  

A legfőbb fejlesztési elvként ma is érvényes és mottóként idézhető a 2008-as koncepció „hitvallása”: „Elődeink 

tisztelete, az általuk teremtett alapok továbbépítése, folyamatos korszerűsítése, utódaink örökségének védelme, 

lehetőségeink szerinti kiteljesítése.” A koncepció legfontosabb megállapításai és alapelvei ma is érvényesnek 

tekinthetők. Összefoglalóan a következő elvek rögzíthetők: 

● a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontú fenntartható fejlődés előmozdításának elve, 

● a fenntartható városfejlődés – zsugorodó népességszám mellett is – vállalható elv, amennyiben az reális 

környezeti-, társadalmi-kulturális és gazdasági fejlődésen alapul, 

● a fenntartható településfejlesztés környezeti összefüggésben elsősorban hosszútávú gondolkodást és 

módszertant, az elsődleges erőforrások (termőföld, energia, víz, építőanyag, stb.) takarékosságát, ésszerű 

hulladékgazdálkodást, emberközpontú környezetalakítást és települési-táji revitalizációt, környezetbarát 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI  16 

infrastruktúrát és ipart, szolgáltatást jelent, továbbá a „kompakt” (smart city) és a „lassú”(slow city) város 

elveinek érvényesülését, 

● társadalmi szempontból elsősorban az emberek alapvető testi-lelki igényeinek kielégítését kell szolgálni 

a fenntartható városfejlesztésnek, amely kiterjed a közösségi részvétel, a döntéshozatal, a partnerség, a 

szolidaritás és egyéb, a helyi közösség érdekeit érintő valamennyi spirituális és materiális kérdésre, 

● a fenntarthatósági elv gazdasági általánosságban kiegyensúlyozott viszonyok megteremtését és 

fenntartását jelenti, ami konkrétabban stabil, klímatudatos, innovatív, főként helyi erőforrásokra épülő 

helyi gazdaságot feltételez, amely kellően termelékeny és versenyképes, épít a saját település képzési-, 

kutatói- és fejlesztői bázisára, valamint megbízható munkaerő utánpótlására, 

● kiemelt fejlesztési elv az értékelvűség és értéktudatosság, 

● fontos, hogy a várost minden egyes polgára „használni” tudja, azaz a város törekedjen arra, hogy az 

ezelőtt álló esetleges fizikai, társadalmi - gazdasági okokat megszüntesse, illetve új fejlesztések 

megvalósítása esetén ilyen akadályok ne keletkezzenek,  

● fontos városfejlesztési elv a rugalmasság és a gyors reagáló képesség, valamint 

● a városi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, majd a visszacsatolás és az indokolt 

„áttervezés” elvégzése. (A városfejlesztés és a városrendezés szorosan összefüggő, egymástól függő, 

egymásra épülő tevékenységi kör, melyben általában a „fejlesztés” alapozza meg és orientálja a 

„rendezést”. A statikusabb városrendezési tervezés/szabályozás egyre inkább közelíti a folyamat-, illetve 

folyamatos tervezést.) 

1.2. A hosszú távú célok bemutatása 

A működő, élő települések állandó jellemzője a változás. Az Önkormányzat feladata a lakosság változó igényeinek 

minél teljesebb kielégítése, az emberhez méltó környezet és a folyamatos megújulás feltételeinek megteremtése, 

továbbá a város területén elhelyezkedő ingatlanokkal kapcsolatos közösségi- és magánérdekek összehangolása. 

Mindez Hódmezővásárhely szellemi-, környezeti- és tárgyi hagyományainak, adottságainak tiszteletben tartását, 

lehető leghatékonyabb felhasználását, továbbá megújítását jelenti, és a szép, egészséges, kényelmesen használható 

városi környezet létrehozását célozza. 

1.2.1. Társadalom 

Hódmezővásárhely lakosságának az 1980-as években indult csökkenése az elmúlt években is folytatódott: a város 

lakossága mintegy 15,5%-al csökkent az 1980-as népszámlálás óta. Ennek eredményeként a városnak át kellett 

gondolnia a helyi lakosságnak nyújtott közszolgáltatásokat, hiszen a népességcsökkenés miatt kevesebb intézmény 

szükséges, ugyanakkor ezen intézmények fejlesztése elengedhetetlen a kor követelményeinek megfelelő szolgáltatási 

színvonal elérése érdekében. Emellett nyilvánvalóvá vált, hogy a komplex problémákat nem lehet pontszerű 

beavatkozásokkal megoldani, így a város számos területen kezdeményezett olyan komplex programokat, amelyek egy-

egy terület problémáit több ponton is kezeli. Ilyen komplex programnak minősíthető egyrészt a hódmezővásárhelyi 

integrált oktatás, illetve a példaértékű Egészséges Vásárhely Program, az országos szintre emelt mindennapos 

testmozgás és a Minden Nap Kultúra! Program. Természetesen ezen programok folytatása a város egyik kiemelt célja. 

A lakosság csökkenését a természetes szaporulat alakulása önmagában nem fogja tudni megállítani, mérsékelni: a 

lakosságcsökkenés ütemének enyhülése, vagy a folyamat megfordítása csak akkor lehetséges, ha a város vándorlási 

mérlege pozitív. Ennek érdekében Hódmezővásárhelynek olyan jövőképet kell megfogalmaznia és olyan arculatot 

kialakítania, amely vonzó lakhellyé teszi az országon belül, vagy akár a határon túli, Magyarországra települni kívánó 
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magyarok szemében. Továbbá elengedhetetlen, hogy a város gazdasága jelentős mértékben növekedjen és minőségi, 

magas presztízsű munkahelyeket teremtsen. 

1.2.2. Gazdaság 

A város gazdasága a rendszerváltást követően átalakult, a régi nagy állami vállalatok helyén jellemzően több kisebb-

nagyobb vállalkozás jött létre. Ez szerencsés abból a szempontból, hogy a városban meglévő szaktudás és ipari kultúra 

nem veszett el, de a munkahelyek száma csökkent. Sajnálatos módon a városban nem valósult meg olyan nagyobb 

külföldi zöldmezős beruházás, amely új tevékenységeket honosított volna meg a városban és jelentős számú 

munkahelyet teremtett volna. A város sokáig problémás megközelíthetősége már a múlté, így egy nagyobb 

foglalkoztatónak a városba csábítása (illetve ennek feltételeinek megteremtése) stratégiai cél.  

A külső tőke vonzására alapozó növekedés mellett fontos, hogy a város meglévő gazdasági szövete is fejlődjön, 

erősödjön, és belső forrásokból is tudjon növekedni, fejleszteni, munkahelyeket teremteni. A gazdaságfejlesztés 

területén is ugyanolyan innovatív, komplex szemlélet alkalmazása szükséges, mint például a már említett integrált 

oktatás kialakítása, illetve az EVP esetében alkalmazott a város.  

A gazdaság fejlesztése során dilemmaként fogalmazódhat meg az, hogy a város a vállalatok növekedését vagy a 

foglalkoztatási hatásukat erősítse, hiszen e két cél nem feltétlenül jár együtt, bár egymást erősítik és a város mindkét 

hatásból profitál. Ezért az egyes szektorokra szabott, a helyi gazdaság szereplőivel egyeztetett célokat és fejlesztéseket 

szükséges megfogalmazni. A városnak rövid távon mindenképpen kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az 

ágazatokra, amelyek a legjelentősebb növekedési és foglalkoztatási hatással bírnak. Ám ezek mellett a növekedési 

potenciállal bíró jelentős foglalkoztatókat, a foglalkoztatási potenciállal rendelkező növekedő cégeket, valamint az 

újonnan induló, innovatív, jelentős növekedési és/vagy a távolabbi jövőben foglalkoztatási potenciált megtestesítő 

vállallkozásokat sem veszítheti el a látóköréből.  

A fejlesztendő szektorokat tekintve kiemelt figyelmet kaphat a kerámiaipar, a textilipar és a gépgyártás (különösen a 

precíziós műszergyártás, az orvosi műszergyártás, és az alumínium feldolgozás). Hódmezővásárhelynek a megyei jogú 

városok közt mindenképpen sajátságosnak mondható gazdasági szerkezetéből fakadóan azonban a mezőgazdaság is 

jelentős figyelmet érdemel, valamint a turizmus, amely ugyan nem játszik jelentős szerepet a város gazdaságában, ám 

egyedi turisztikai profil és megfelelő színvonalú kínálat kialakítása révén erősebb szerepe lehet a foglalkoztatásban.  

Fontos elv a gazdaság fejlesztése során, hogy a város ne csak a vállalkozások versenyképességét és a foglalkoztatás 

bővítését, a munkahelyek teremtését tartsa szem előtt, hanem a meglévő munkahelyek minőségének javítását, a 

strukturális foglalkoztatási problémák enyhítését, a munkaerőpiacon belüli mobilitás növelését is. Ehhez szükésges a 

helyi gazdasági szereplőkkel, valamint a képző-intézményekkel való sokkal intenzívebb együttműködés, a közvetlen 

kapcsolat és kommunikáció feltételeinek szervezeti kialakítása. 

A komplex, ám az adott ágazat sajátoságait feltáró és messzemenően figyelembe vevő, testre szabott fejlesztési 

program megvalóítására kiváló példa a CeRamiCa projektben való részvétel során a kerámia ágazat alapos elemzésére, 

valamint a partnerek közötti intenzív tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok megosztására épített komplex fejlesztési 

csomag. Ennek része – többek között - az új termékek kifejlesztése, új piacok megnyitása az érintett kézmûvesek és 

vállalkozások számára; a hatékony marketing- és képzési eszközök kifejlesztése, új munkahelyek és vállalkozások 

megteremtése érdekében. 

1.2.3. Kultúra, művészet, turisztika 

Cél, hogy vásárhelyi léptékű, a város hagyományaira építő, ugyanakkor nagyvárosi minőséget hordozó, 

multikulturális‐kreatív környezet alakuljon ki, amely képes minden társadalmi réteg számára megfelelően inspiráló 

atmoszférát, térbeli és szervezeti környezetet nyújtani.  
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A cél megvalósítása érdekében a város építhet a már említett Minden Nap Kultúra! Programra, valamint a CeRamiCa 

projekt eredményeire. A város kiemelkedően értékes, az őskortól napjainkig ismert és elismert kerámiakultúrájának 

megőrzése elsőrendű prioritás, amelynek fontos lépése lenne egy országos jelentőségű kerámiaművészeti kulturális és 

oktatási központ kialakítása, a helyi civil szervezetekkel való partnerségben (Wartha Vince Kerámiaművészeti 

Alapítvány) a helyi védelem alatt álló Nagy Sándor utcai épületben. 

A város multikulturális‐kreatív környezetének kialakítása nem csak fizikai infrastruktúra, hanem a megfelelő 

rendezvények szervezése is: a jelentős hagyománnyal rendelkező, országosan és nemzteközileg is ismert 

rendezvények és fesztiválok támogatása, a közép- és felsőoktatáshoz kapcsolódó, a művésztelepekre és alkotóházakra 

épülő időszaki és állandó jellegű programok, táborok, kurzusok, esetleg egy saját városi színházi társulat 

megteremtése fontos városi cél. 

A helyi kultúra mellett a Vásárhely és térsége által kínált különleges, csak erre a tájra jellemző turisztikai látnivalók, 

attrakciók összehangolt fejlesztése, kiteljesíthetik a város turisztikai vonzerejét (mint például a tematikus csomagok és 

utak a tanyavilágban, az ökoturisztikai programok kül- és belterületeken, régészeti és múzeumi bemutatók, ezek 

közvetlen összekötése a térségi kerékpárút-hálózat kiteljesítésével). 

1.2.4. Épített és természeti környezet 

Minden település fejlesztését globális és helyi tényezők egyaránt motiválják. Kiemelten fontos cél, hogy a városban és 

térségében tervezett beavatkozások és fejlesztések összehangoltan, integrált módon, egymást erősítő hatásukat 

kihasználva történjenek. A tervezés távlatában el kell érni, hogy a környezeti minőség, a komplexitás, a takarékosság 

és közös felelősség legyenek a jövő városfejlesztésének meghatározó tényezői. Ehhez a következő legfontosabb 

célokat kell alapul venni: 

● A kompakt városszerkezet fenntarthatósága érdekében az indokolatlan és területpazarló megoldások 

kerülése. A mennyiségi szemlélet helyett a minőségi javulást eredményező, intenzív erőforrás hasznosítás, 

azaz további területek bevonása helyett átminősítéssel, vagy funkciócserével történő fejlesztések 

támogatása.  

● A közúthálózat gyűrűs-sugaras rendszerének továbbfejlesztése, a központi belterületet elkerülő és 

tehermentesítő utak megvalósítása, a már előirányzott külterületi feltáró utak (külső gyűrű) hiányzó 

szakaszainak kiépítése.  

● A beépítésre szánt területek további bővítésének radikális mérséklése, a termőföld, illetve a közparkok, 

ligetek, erdők, temetők védelmének előtérbe helyezésével a város területi tartalékainak –elsősorban az ún. 

alulhasznosított – területeinek intenzív hasznosítása.  

● Az erdőfoltok, és a külterületi utak menti fásítások, facsoportok egységes ökológiai rendszerbe 

szervezése, a központi belterületet övező, tervezett „zöld–gyűrű” megvalósítása. Ezzel párhuzamosan a 

beépített területeket a Tiszával és holt-ágaival összekötő – lehetőleg felület-folytonos erdő, erdősáv 

(mintegy a város „tüdeje”) – kialakítása, a területek kullancsmentesítése. 

● A városközpont komplex, értéknövelő rehabilitációjának folytatása, mind funkcionális, mind területi 

értelemben, ennek érdekében a gépjárművek belvároshoz közeli – térszint alatti – elhelyezési 

lehetőségének biztosítása. A forgalmi tehermentesítés differenciált bővítése. 

●  A lakóterületeken tapasztalható, az utóbbi években felgyorsult „foghíjasodás” komplex kezelése 

(értékőrző felújítás, újrahasznosítás, a helyi kisiparra alapozott támogatás lehetőségei, stb.).  

● A hatalmas lakóterületi tartalékokra tekintettel a Béke-teleptől északra fekvő szántóterület, és a 

Kakasszéki csatorna menti kiskertterület lakóterületi célú kijelölésének elhagyása. 
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● A helyi területi védelem alatt álló városrészek (Susán, Tarján, Tabán kijelölt részei) értékeinek lehető 

legteljesebb megőrzése, helyreállítása, az országos jelentőségű műemléki védelem alatt álló – mintegy a 

város jelképének is nevezhető – „Kőfal” műemléki felújítása és teljes hosszban történő kiszabadítása, az 

évtizedekkel ezelőtt megkezdett munka folytatása,  

● A funkcionális és szociális városrehabilitációs programok folytatása (pl. gazdaságfejlesztéshez kötődően, 

vagy munkahelyek teremtésének igényével, a helyi értékvédelemmel összekötve: a város legfőbb 

építészeti örökségét jelentő téglaépítészet megőrzéshez szükséges téglagyártás mielőbbi beindítása). 

● Az egyéb belterületeken élők városi színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyeinek 

differenciált biztosítása (pl. mobil ellátással, iránybuszokkal). 

1.2.5. Klíma- és környezetvédelem, energiatakarékosság  

Fontos cél az energiahatékonysági beruházások folytatása mind a közszolgáltatások terén (pl. közvilágítás 

korszerűsítés, a termálenergia felhasználásának további kiterjesztése, önkormányzati intézmények értéknövelő és 

energiatakarékos felújításai), mind a lakótelepek és lakóingatlanok energiahatékonyságát javító fejlesztéseknél (pl. a 

megújuló energiák támogatásával). Ide sorolható még a közösségi és egyéni közlekedés környezet- és energiatudatos 

összehangolt, differenciált fejlesztése. További cél az alternatív, helyben fellelhető energiaforrások felkutatása és 

felhasználása. 

Napjaink egyik legnagyobb globális kihívása a klímaváltozás, amelynek lokális klímamódosító hatásai 

Hódmezővásárhelyen is érzékelhetők. Elsősorban a Belváros, Hódtó és Kertváros intenzívebben beépített része 

veszélyeztetett ebből a szempontból, de a teljes igazgatási terület is egyre sérülékenyebb. A káros hatások egy 

részének megelőzése, mérséklése és részleges ellensúlyozása – de még az alkalmazkodás is – csak klímatudatos 

várospolitika révén, integrált településfejlesztési és környezetalakítási döntésekkel, megoldásokkal érhető el. Ennek 

pozitív helyi előzményei és részeredményei – geotermikus energia hasznosítása, energiatudatos intézmény- és 

közvilágítás korszerűsítések, közterületek zöld-karakterű felújítása, kerékpáros közlekedés ösztönzése és 

infrastruktúrájának fejlesztése, stb. – ismertek. Ide sorolható még a néhány évvel ezelőtt Szegeddel közösen elindított 

„Tramtrain” projekt előkészítése is. Reális cél lehet a „klímabarát város” szemlélet és módszertan meghonosítása, 

majd komplex, integrált klímabarát programok kidolgozása és beindítása. El kell érni, hogy az önkormányzat miden 

elérhető lehetőséget megszerezzen és a rendelkezésére álló valamennyi eszközét e-cél érdekében hangolja össze. 

Hódmezővásárhely mint tipikus „reagáló város” és mint potenciális „klímabarát város” ragadja meg az „előre 

menekülés esélyét” és a globális kihívást formálja saját hasznára: ismerje fel benne a gazdasági lehetőségeket! A 

„klíma-ipar” meghonosítása beláthatatlan távlatokat nyithat és reális fejlődési alternatívát nyújthat Vásárhely 

számára. A környezetbarát, energia- és klímatudatos „zöld” gazdaság és az ökológiai innovációk egyszerre képesek 

munkahelyeket teremteni, a helyi klimatikus viszonyokat és az életminőséget javítani, továbbá hozzájárulni a nemzeti 

és európai célok eléréséhez. 
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1.3. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 

 

1.3.1. Befektetés a gazdaságba 

A város gazdasága a rendszerváltást követően átalakult, a régi nagy állami vállalatok helyén jellemzően több kisebb-

nagyobb vállalkozás jött létre. A városban meglévő szaktudás és ipari kultúra nem veszett el, de a munkahelyek száma 

csökkent. Sajnálatos módon a városban nem valósult meg olyan nagyobb külföldi zöldmezős beruházás, amely új 

tevékenységeket honosított volna meg a városban és jelentős számú munkahelyet teremtett volna. A város sokáig 

problémás megközelíthetősége már a múlté, így egy nagyobb foglalkoztatónak a városba csábítása (illetve ennek 

feltételeinek megteremtése) stratégiai cél.  

A külső tőke vonzására alapozó növekedés mellett fontos, hogy a város meglévő gazdasági szövete is fejlődjön, 

erősödjön, és belső forrásokból is tudjon növekedni, fejleszteni, munkahelyeket teremteni. A gazdaságfejlesztés 

területén is ugyanolyan innovatív, komplex szemlélet alkalmazása szükséges, mint például a már említett integrált 

oktatás kialakítása, illetve az EVP esetében alkalmazott a város.  

A gazdaság fejlesztése során dilemmaként fogalmazódhat meg az, hogy a város a vállalatok növekedését vagy a 

foglalkoztatási hatásukat erősítse, hiszen e két cél nem feltétlenül jár együtt, bár egymást erősítik és a város mindkét 

hatásból profitál. Ezért az egyes szektorokra szabott, a helyi gazdaság szereplőivel egyeztetett célokat és fejlesztéseket 

szükséges megfogalmazni. A városnak rövidtávon mindenképpen kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az ágazatokra, 

amelyek a legjelentősebb növekedési és foglalkoztatási hatással bírnak. Ám ezek mellett a növekedési potenciállal bíró 

jelentős foglalkoztatókat, a foglalkoztatási potenciállal rendelkező növekedő cégeket, valamint az újonnan induló, 
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innovatív, jelentős növekedési és/vagy a távolabbi jövőben foglalkoztatási potenciált megtestesítő vállalkozásokat sem 

veszítheti el a látóköréből.  

A fejlesztendő szektorokat tekintve kiemelt figyelmet kaphat a kerámiaipar, a textilipar és a gépgyártás (különösen a 

precíziós műszergyártás, az orvosi műszergyártás, és az alumínium feldolgozás). Hódmezővásárhelynek a megyei jogú 

városok közt mindenképpen sajátságosnak mondható gazdasági szerkezetéből fakadóan azonban a mezőgazdaság is 

jelentős figyelmet érdemel, valamint a turizmus, amely ugyan nem játszik jelentős szerepet a város gazdaságában, ám 

egyedi turisztikai profil és megfelelő színvonalú kínálat kialakítása révén erősebb szerepe lehet a foglalkoztatásban.  

Fontos elv a gazdaság fejlesztése során, hogy a város ne csak a vállalkozások versenyképességét és a foglalkoztatás 

bővítését, a munkahelyek teremtését tartsa szem előtt, hanem a meglévő munkahelyek minőségének javítását, a 

strukturális foglalkoztatási problémák enyhítését, a munkaerőpiacon belüli mobilitás növelését is. Ehhez szükséges a 

helyi gazdasági szereplőkkel, valamint a képző intézményekkel való sokkal intenzívebb együttműködés, a közvetlen 

kapcsolat és kommunikáció feltételeinek szervezeti kialakítása. 

A komplex, ám az adott ágazat sajátosságait feltáró és messzemenően figyelembe vevő, testre szabott fejlesztési 

program megvalósítására kiváló példa a CeRamiCa projektben való részvétel során a kerámia ágazat alapos 

elemzésére, valamint a partnerek közötti intenzív tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok megosztására épített komplex 

fejlesztési csomag. Ennek része – többek között - az új termékek kifejlesztése, új piacok megnyitása az érintett 

kézművesek és vállalkozások számára; a hatékony marketing- és képzési eszközök kifejlesztése, új munkahelyek és 

vállalkozások megteremtése érdekében. 

A Befektetés a gazdaságba stratégiai cél megvalósítása érdekében a városnak egy komplex gazdaságfejlesztési 

stratégiát és az ennek megvalósítására képes szervezeti megoldást kell megalkotnia. Ennek a főbb kereteit mutatja be 

az alábbi három tematikus cél. 

Gazdagodó Vásárhely 

Stratégiai cél a Gazdagodó Vásárhely, azaz a helyi vállalkozások növekedése, a versenyképességük növelése, és a 

fenntartható gazdasági struktúra kialakítása. Az ezt szolgáló részcélok: 

A városban előállított értékek iránti kereslet növelése  

A város gazdagodásának, a vállalkozások versenyképességének növekedésének elengedhetetlen feltételei: 

● A VÁROSBAN MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK TERMÉKEI/SZOLGÁLTATÁSAI IRÁNTI KÜLSŐ KERESLET NÖVELÉSE, azaz a 

város hatékony pozícionálása, a nyitott, expanzív üzleti kultúra támogatása, a helyi vállalkozások 

támogatása abban, hogy a hazai és külső piacokon minél hatékonyabban tudjanak megjelenni. 

● A VÁROSBAN MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK TERMÉKEI/SZOLGÁLTATÁSAI IRÁNTI BELSŐ KERESLET NÖVELÉSE, azaz a 

belső gazdasági kapcsolatok erősítése (például klaszteresedés, helyi vállalkozói láncok, rövid ellátási 

láncok kialakítása), olyan akciók szervezése, amelyek tudatosítják a fogyasztókban a belső gazdasági 

kapcsolatok kialakításának fontosságát (pl. „Vedd a helyi terméket” akciók).  

● A KORMÁNYZATI/ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSZTÖNZŐ HATÁSÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE: a kormányzati, illetve 

önkormányzati kiadások meghatározóak a gazdaság teljesítőképességének alakulását illetően; egyes 

szektorok növekedése pedig kiemelten függ a kormányzati és önkormányzati fejlesztések mértékétől. 

Hódmezővásárhely szempontjából kritikus kérdés, hogy az országos fejlesztésekbe hogyan tudnak a 

helyi vállalkozások bekapcsolódni. Ugyancsak meg kell vizsgálni azt, hogy a közbeszerzési eljárások 

alkalmazása során a város milyen módon tudja a leghatékonyabban érvényesíteni azt az elvet, hogy a 

helyi cégek sikeresen vehessenek részt a helyi tendereken. 
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A vállalkozások versenyképességének javítása  

A vállalkozások versenyképességének növelése során differenciált, a vállalkozások jellegétől függően specifikus célokat 

kell megfogalmazni:  

● A MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, ennek részeként a gondos és előrelátó 

várostervezésen alapuló, megfelelő számú, nagyságú és infrastruktúrájú ingatlanok biztosítása, a 

várostervek és a piaci környezetet érintő szabályozás (például az adópolitika) összehangolása a gazdaság 

versenyképességi és a növekedési céljainak összehangolása, továbbá használható üzleti információk és 

tanácsadás nyújtása a vállalkozások számára. A városnak megkülönböztetett figyelmet kell fordítania az 

induló, illetve a mikro- és kis vállalkozások támogatására is. Ennek érdekében a fentieken túl fontos cél a 

vállalkozói kultúra támogatása, a minőségi közterületek, közösségi terek kialakítása, inkubációs 

szolgáltatások, illetve megfelelő ingatlanok biztosítása, tanácsadás, illetve specifikus finanszírozási 

konstrukciók kidolgozásának ösztönzése. 

● A város kiemelt célja a KÜLSŐ BEFEKTETÉSEK VONZÁSÁVAL ÚJ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK MEGHONOSÍTÁSA A 

VÁROSBAN, ezáltal beszállítói lehetőségeket teremteni a vállalkozásoknak és új munkahelyeket 

teremteni. Ennek érdekében a városnak célja az megfelelő befektetés-ösztönzési stratégia kidolgozása, 

marketing tevékenység folytatása, üzletbarát környezet kialakítása, a gondos és előrelátó 

várostervezésen alapuló, megfelelő számú, nagyságú és infrastruktúrájú ingatlanok, valamint az e célt 

támogató városi szabályozás (például az adópolitika) kialakítása.  

A város a fenti célok érdekében a következő beavatkozásokat tervezi: 

● Az Ipari Park fejlesztésének II. üteme, ehhez kapcsolódóan a terület teljes körű infrastruktúra fejlesztése, 

vonalas infrastruktúra kiépítése, közművesítés, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó területvásárlás 

● Az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése, beleértve a 

barnamezős területek gazdasági célú rehabilitációját; 

● Vidéki gazdaság üzlet infrastrukturális hátterének támogatása: helyi termékek feldolgozásának, 

értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása, a rövid ellátási láncokhoz (REL) kapcsolódó 

logisztikai fejlesztések, helyi termék/márka kialakítása, termelői piac kialakítása; 

● Önkormányzatok és vállalkozásaik kisléptékű élelmiszer-feldolgozásához, termék-előállításhoz kötődő 

fejlesztéseinek támogatása (kiemelten: közétkeztetési feladatok); 

● KKV‐k munkahelyteremtő és –megtartó beruházásainak támogatása; 

● Vállalkozások foglalkoztatási célhoz kötődő eszköz-, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztései, 

marketing tevékenységeinek támogatása; 

● Foglalkoztatás‐bővítési célú turisztikai szolgáltatásfejlesztés; 

● Megyei szintű befektetés- és beruházás ösztönzési program, megyei szintű befektetés-ösztönzési 

szervezeti háttér kiépítése, ezek szolgáltatásainak (marketingtámogatás, beszállítói rendszer kiépítése, 

telephely, klaszter) támogatása; 

● A munkahelyteremtés ösztönzését szolgáló nem fejlesztési típusú támogatási tevékenységek; 

● Gazdaságfejlesztési mintaprojektek indítása, generálása: integráló szerep felvállalása a gazdaság 

szereplői között, a főiskola bevonásának ösztönzése (kutatási programok, oktatási programok); 

● A kultúra-fejlesztés és a turizmusfejlesztés összekapcsolása, desztináció-menedzsment szervezet 

kialakításának támogatása, részvétel a szervezetben; termékfejlesztés – kultúrára építve; marketing; 

magánerő mobilizálása. 
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Területi hatókör 

A cél infrastrukturális és nem infrastrukturális befektetéseket feltételező intézkedéseken keresztül valósulhat meg: 

kiemelt célterülete Újváros, az Ipari Park, illetve a teljes város. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói 

● Iparűzési adó növekménye  

● Megvalósult új utak hossza; 

● Ipari Parkba betelepült vállalatok számának növekedése;  

● Idegenforgalmi mutatók javulása 

● Idegenforgalmi adó növekménye 

Vállalkozásbarát Vásárhely 

A város gazdaságának fejlődése önmagában nem teremti meg a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődést, amennyiben az 

nem párosul a helyi munkaerőpiac pro-aktív, rugalmas menedzsmentjével. A növekvő gazdaságban létrejövő 

munkahelyek által teremtett lehetőséget a város akkor tudja kiaknázni, ha a város céljai között szerepel a minőségi 

munkahelyek kialakítása, a munkaerő mobilitásának biztosítása és a gazdaság által igényelt képzettséggel és 

készségekkel rendelkező munkaerő rendelkezésre bocsátása.  

A városban teremtett munkahelyekben való növekedés akkor járul hozzá érzékelhetően a város fejlődéséhez, 

amennyiben azok előrelépést jelentenek a keresetek színvonala, a képzettség szintje, az alkalmazás biztonsága, a 

karrier-lehetőségek és a munkahelyi körülmények javulása tekintetében is. Fontos, hogy a város ösztönözze a 

városban működő vagy ott megtelepülő vállalkozásokat a munkahelyek minőségének javításában is.  

A munkaerő-piaci mobilitás fokozása fontos tényezője a város gazdasági növekedésének: a vállalkozások nem lehetnek 

sikeresek, ha a humán erőforrás nem képes rugalmasan alkalmazkodni a strukturális változásokhoz. Fontos, hogy a 

város és a vállalkozások megkönnyítsék a régi/új munkahelyekhez való hozzáférést, hogy a foglalkoztatás-bővítési 

(vagy éppen leépítési) akciók jól menedzseltek legyenek, és az új munkaerő alkalmazása minél kevesebb akadályba 

ütközzön.  

A helyi vállalkozások által igényelt munkaerő biztosítása a városnak elsőrendű érdeke annak érdekében, hogy a 

munkahelyteremtés és a helyi lakosok hozzáférése egyensúlyban legyen.  

Ezért a városnak célja: 

● A MUNKAHELYI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE infrastrukturális beruházások, a humán erőforrás képzése, vagy 

egyéb szolgáltatások nyújtása révén.  

● PRO-AKTÍV, RUGALMAS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA a vállalkozások és a munkavállalók 

részére (információnyújtás, tanácsadás, karriertervezés) 

● Rugalmas, a helyi igényeken alapuló, KÉPZÉSI PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSA a vállalkozások, a munkaerő-

piaci intézmények és a munkavállalók bevonásával.  

● A HELYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS A HELYI KÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE, közös 

programjai és támogatása annak érdekében, hogy a vállalati igények beépüljenek a helyi oktatásba és a 

végzettek a helyi vállalatoknál találjanak munkát.  

● A város hatékony pozícionálása, a nyitott, expanzív üzleti kultúra támogatása, a helyi vállalkozások 

támogatása abban, hogy a hazai és külső piacokon minél hatékonyabban tudjanak megjelenni. 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI  24 

Területi hatókör 

A cél elsősorban nem infrastrukturális befektetéseket feltételező intézkedések megvalósításával valósulhat meg, 

célterülete a teljes város. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói 

● Infrastrukturális beruházások összege 

● Munkaerő-piaci szolgáltatások száma 

● Lebonyolított képzési programok száma 

● Vállalkozások és intézmények együttműködésének száma 

1.3.2. Befektetés az emberekbe 

Képzett Vásárhely 

Hódmezővásárhely kiemelt célként kezeli annak elősegítését, hogy a legalább érettségivel, illetve felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők – a régió megyei jogú városainál és az országos átlagnál jelenleg kedvezőtlenebb – aránya 

emelkedjen és az itt élők a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással és kompetenciákkal rendelkezzenek. A 

város az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett annak elősegítése érdekében, hogy megfelelő színvonalú, és a 

lakosság minél szélesebb rétegei számára elérhető oktatási rendszert működtessen. A következő időszakban fontos 

szerepet kap az esélyegyenlőség területén elért eredmények fenntartása és továbbfejlesztése mind az óvodai nevelés, 

mind pedig az általános iskolai és a középiskolai oktatás területén. A demográfiai folyamatokat figyelembe véve 

kapacitásbővítés nem szükséges, a megfelelő színvonalú neveléshez és oktatáshoz kapcsolódó beruházások – 

intézmények korszerűsítése, rekonstrukciója, eszközállomány bővítése, illetve cseréje – azonban igen.  

A hosszú távú cél elérése érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● Óvodák általános, illetve energetikai korszerűsítése, az Észak utcai és a Pálffy utcai Óvodák épületének 

felújítása; szükséges eszközök beszerzése 

● Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium és Étterem teljes rekonstrukciója 

● Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény teljeskörű felújítása, részleges 

akadálymentesítése 

● Általános iskolai végzettséget megszerzők számának növelése, beleértve annak lehetővé tételét, hogy az 

általános iskolai végzettség felnőttképzés keretében is megszerezhető legyen 

● Kompetencia-alapú képzés 

● Lemorzsolódás mértékének csökkentése a középiskolákban 

● A szakképzés munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodásának elősegítése, a szakképzéshez 

szükséges oktatási infrastruktúra korszerűsítése, bővítése 

● Hajnal Tanodához tartozó udvar felújítása, a Tanoda szakmai programjának folytatása 

● Integrációt elősegítő pedagógiai programok folytatása, kiszélesítése 

● A halmozottan hátrányos helyzetet meghatározó jogszabályi változás figyelembevétele az 

esélyegyenlőségre vonatkozó programok kapcsán 

Területi hatókör 

Az elsődleges célterületet az infrastrukturális és tartalmi fejlesztésekkel érintett óvodák, általános iskolák és 

középiskolák jelentik, eredményei a város egészét érintik.  
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Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói  

● Felújított, megfelelően felszerelt intézmények száma 

● Megvalósuló pedagógiai programok 

● Munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő képzési lehetőségek bővítése 

● Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók intézmények közötti arányának további közelítése, 

az elért eredmények fenntartása 

● Általános iskolai végzettséget megszerzők száma  

● Érettségit adó középiskolát sikeresen elvégzők száma 

Egészséges Vásárhely 

Hódmezővásárhely az előző IVS-ben megfogalmazott módon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a lakosság számára az 

egészségügyi ellátórendszer minél szélesebb körben váljon hozzáférhetővé és a népesség egészségi állapota javuljon. 

A város idejekorán felismerte azt a kihívást, hogy az öregedő és fogyó társadalmakban egyre nehezebb az 

egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát és finanszírozhatóságát biztosítani, ezért az egészségügyi ellátás egyre 

jobban eltolódik a prevenció és az öngondoskodás irányába. A város vezetése ennek figyelembevételével dolgozta ki 

az Egészséges Vásárhely Programot, amelynek keretében népegészségügyi és preventív szolgáltatásokat nyújthat a 

helyi lakosság részére. A program hosszú távú célja, hogy javuljon a vásárhelyi lakosság egészségben eltöltött 

életéveinek száma, és ezáltal életük minősége.  

Az egészségügyi ellátás korszerűsítése a jelenlegi tervezési ciklus kiemelt feladata. Ehhez szükséges egyrészt az 

infrastruktúra további fejlesztése (Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó 

hódmezővásárhelyi tagkórháznak tömbkórházzá alakítása; eszközparkjának korszerűsítése és bővítése), a különböző 

prevenciós célú akciók megtervezése, szervezetfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztése, valamint a szemléletformáló 

akciók folytatása. 

A város egyik meghatározó beruházása a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó 

hódmezővásárhelyi tagkórháznak tömbkórházzá alakítása, mely mind szakmai, mind gazdaságossági szempontból 

kedvezőbb a jelenlegi pavilonos struktúránál. Szintén ezen a helyszínen valósul meg az elkülönült és korszerű 

járóbeteg-ellátás kialakítása, mely már a 2008-2013-as időszakra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégiában is 

célként szerepelt.  

A prevenciós programok elősegítik a lakosság egészségi állapotának és életminőségének javítását, különös tekintettel 

azokra a betegségekre, melyek az ország más területeihez hasonlóan itt is a vezető halálozási okok közé tartoznak. 

Szerepük emellett azért is fontos, mert a betegségek megelőzésével, illetve korai kiszűrésével jelentősen 

csökkenthetőek az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő költségek és növelhető a munkával töltött idő aránya. 

Ugyancsak az Egészséges Vásárhely cél része a mindennapos testnevelés és mindennapos testmozgás ösztönzése. Ez a 

cél magában foglalja úgy az óvodai, iskolai sportolási lehetőségek kialakítását, mint a meglévő sportlétesítmények (pl. 

Városi Stadion) megújítását. 

A hosszú távú cél elérése érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó hódmezővásárhelyi 

tagkórházában a pavilonos szerkezet megszüntetése, tömbkórház kialakítása, valamint szakmai és 

gazdasági szempontból optimális működési struktúrájának kialakítása 

● A CSMEK Kakasszéken működő Reumatológiai és mozgásszervi osztályának gépészeti felújítása, 

elektromos rendszerének korszerűsítése; 

● Elkülönített járóbeteg-ellátás infrastruktúrájának kialakítása 
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● Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők felújítása 

● Az egészségügyi ellátók és ellátórendszerek közötti információcsere fejlesztése 

● Hospice ellátás kialakítása 

● EVP kiszélesítése 

● Városi Stadion fejlesztése 

Területi hatókör 

Az elsődleges célterületet az infrastrukturális beruházások tekintetében a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó 

Központ Hódmezővásárhely – Makó, valamint a felújítással érintett háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők jelentik. 

Az Egészséges Vásárhely Program (EVP) megvalósítása a város valamennyi részét érinti, tekintettel arra, hogy az EVP 

széleskörű intézményi együttműködéssel valósul meg: a programokban részt vesznek a város köznevelési és 

közoktatási intézményei, a háziorvosok és házi gyermekorvosok és a Kapcsolat Központ több intézményegysége is. Az 

általános iskolák tornatermeinek kialakítása, felújítása, valamint az óvodai sportlétesítmények fejlesztése kapcsán 

több városrész is érintett. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói  

● A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó hódmezővásárhelyi 

tagkórházában felújított terület nagysága 

● Hatékony szakmai és infrastrukturális háttér kialakítása a két tagkórház működéséhez 

● Járóbeteg-ellátás infrastruktúrájának kialakítása 

● Megvalósított prevenciós és szűrőprogramok száma 

● A programokban résztvevő intézmények száma 

● Szűréseken résztvevők száma 

● Védőoltásban részesülők száma 

● Mindennapos testnevelés magasabb szintű biztosításához szükséges infrastruktúra kialakítása az 

általános iskolákban (tornatermek kialakítása, felújítása) 

● Óvodai sportlétesítmények 

● Orvosi rendelők felújítása, eszközpark fejlesztése 

● Az egészségügyi ellátók és ellátórendszerek közötti információcserét elősegítő informatikai háttér 

kialakítása 

● Megújult sportlétesítmények 

Szolidáris Vásárhely 

Hódmezővásárhely hagyományosan nagy figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, leszakadó rétegekhez tartozó lakóinak 

támogatására. A széles intézményi együttműködéssel megvalósuló tevékenységek célja az idősek méltó ellátása, a 

fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése és családjuk támogatása, a gyermekek és a családok védelme, 

valamint a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése. A Szolidáris Vásárhely koncepciójához 

illeszkedik az oktatási esélyegyenlőség is, mivel azonban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 

tanulók iskolai sikeressége az egész város általános képzettségi szintjének emelkedéséhez járul hozzá, a Képzett 

Vásárhely cél részeként került megjelölésre. 

Területi hatókör 

A beruházások a város egészét érintik, kiemelten Susán, Tabán és Tarján városrészeket (Kovács-Küry Időskorúak 

Otthona, Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola részleges akadálymentesítése), valamint Csúcs és 
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Béketelep városrészeket (Zalaegerszeg téren játszótér felújítása; Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 

Koczka utcai telephelyén az udvaron szabadidőpark kialakítása az egész napos iskolához; Szabadság téri 

városrehabilitáció folytatása) által alkotott területeket, továbbá speciális struktúrájából adódóan a külterületet is. A 

„Szolidáris Vásárhely” cél a HTKT Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközi, valamint a HTKT Kapcsolat 

Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központot kapcsán Újvárost, illetve Hódtót is érinti. A 

Szolidáris Vásárhely számos területet ölel fel, a megvalósuló infrastrukturális beruházások és programok így a város 

egészének társadalmi kohéziójához hozzájárulnak. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói  

● Felújított Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Központ (m
2
) 

● Csodaház Foglalkoztató Napközi részére beszerzett fejlesztőeszközök és –gépek száma 

● Halmozottan sérültek 24 órás intézményi ellátására alkalmas intézményben kialakított férőhelyek száma 

● Felújított Kovács-Küry Időskorúak Otthona (m
2
) 

● Felújított Kertvárosi Bölcsőde (m
2
) 

● Kialakított, illetve felújított közösségi terek (szabadidő parkok, játszóterek) száma és nagysága (m
2
) 

● Akadálymentesített épületek száma 

● Energetikai felújítással érintett lakások száma a Szabadság téren; csökkenő energiafogyasztás (%) 

● Társadalmi felzárkóztatást célzó programokban résztvevők száma 

● Létrehozott tanyagondnoki szolgálat  

● Gépjármű a külterület megfelelő ellátásához 

Vásárhely, a kultúra városa 

A Koncepcióban foglaltak szerint hosszú távú cél, hogy vásárhelyi léptékű, ugyanakkor nagyvárosi minőséget hordozó, 

multikulturális‐kreatív környezet alakuljon ki, amely képes az innovatív társadalmi rétegek számára megfelelően 

inspiráló atmoszférát, térbeli- és szervezeti keretet nyújtani. Ilyen célok például a közép- és felsőoktatáshoz 

kapcsolódó, a művésztelepekre és alkotóházakra épülő időszaki és állandó jellegű programok/táborok/kurzusok, saját 

városi színházi társulat megteremtése, különböző fesztiválok, kulturális rendezvények szervezése.  

Vásárhely régóta pozícionálja magát „a kultúra városaként”, és a 2009-ben készült IVS-ben is a város egyik kiemelt 

tematikus céljaként fogalmazta meg azt, hogy az országos, illetve regionális kulturális és térségi közművelődési 

központi funkciót erősítse a művészeti (kiemelten a kerámia-, szobrászművészet és festészeti) hagyományokra építve. 

A hosszú távú cél elérése érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● A TORNYAI JÁNOS KULTURÁLIS VÁROS-REHABILITÁCIÓ PROGRAMJÁNAK folytatása a program keretében 

megfogalmazott, de elmaradt fejlesztések megvalósításával, illetve a Minden Nap Kultúra! Program 

folytatása annak érdekében, hogy a kulturális és közösségi intézmények bekapcsolódjanak a város életébe. 

● A VÁROS KULTURÁLIS KÍNÁLATÁNAK FEJLESZTÉSE az egyes elemek, illetve azok rendszerré fejlesztése és a 

vásárhelyi kultúra marketingje („brandesítése”) révén. Hódmezővásárhely turisztikai kínálatának egyik fő 

attrakciója lehet a vásárhelyi kultúra, ezért a kulturális intézmények nemzeti szinten láthatóvá tétele, a 

már ma is országos jelentőségű képzőművészeti rendezvények nagy kulturális rendezvényekké fejlesztése, 

valamint a turisztikai desztináció menedzsment szervezetével való együttműködése szükséges. 

● ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ KERÁMIAMŰVÉSZETI KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA. A város 

kiemelkedően értékes, az őskortól napjainkig ismert és elismert kerámiakultúrájára alapozva jött létre a 

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Az intézmény továbbfejlesztése, ezáltal egy országos 
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jelentőségű kerámiaművészeti kulturális és oktatási központ kialakítása indokolt és megfelelő intézményi 

lehetőséget biztosít a város kerámia hagyományainak őrzésére.  

● KERÁMIA-PROGRAM – HAGYOMÁNYOS MESTERSÉGEK FEJLESZTÉSE: az európai partnerek tapasztalatainak 

segítségével és támogatásával közép-európai kisugárzású kerámia központ és klaszter kialakítása a 

városban. A klaszter legfontosabb szereplői: művészek, kerámia-művészek, kapcsolódó kis- és 

nagyvállalatok, főiskola, térségi TDM szervezet. 

Területi hatókör 

A cél ötvözi az infrastrukturális és a nem infrastrukturális befektetéseket feltételező intézkedéseket, elsődleges 

célterülete a Belváros; ugyanakkor a megvalósuló fejlesztéseknek hatóköre az egész város.  

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói  

● Kulturális intézmények látogató-számának növekedése; 

● Országos rendezvények számának, kísérő rendezvények, résztvevők számának növekedése; 

● Idegenforgalom bővülése: a városban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése; 

1.3.3. Befektetés a környezetbe 

Hódmezővásárhely harmadik stratégiai célja a környezet megóvása és fejlesztése a város adottságainak 

figyelembevételével és a 21. század globális kihívásainak megfelelően. Kiemelten fontos ezért, hogy a városban és 

térségében tervezett beavatkozások és fejlesztések összehangoltan, integrált módon, egymást erősítő hatásukat 

kihasználva történjenek annak érdekében, hogy a környezeti minőség, a komplexitás, a takarékosság és közös 

felelősség legyenek a jövő városfejlesztésének meghatározó tényezői. 

Környezettudatos Vásárhely 

Napjaink egyik legnagyobb globális kihívása a klímaváltozás, amelynek lokális klímamódosító hatásai 

Hódmezővásárhelyen is érzékelhetők. Elsősorban a Belváros, Hódtó és Kertváros intenzívebben beépített része 

veszélyeztetett ebből a szempontból, de a teljes igazgatási terület is egyre sérülékenyebb. A káros hatások egy 

részének megelőzése, mérséklése és részleges ellensúlyozása – de még az alkalmazkodás is – csak klímatudatos 

várospolitika révén, integrált településfejlesztési és környezetalakítási döntésekkel, megoldásokkal érhető el. Ennek 

pozitív helyi előzményei és részeredményei – geotermikus energia hasznosítása, energiatudatos intézmény- és 

közvilágítás korszerűsítések, közterületek zöld-karakterű felújítása, kerékpáros közlekedés ösztönzése és 

infrastruktúrájának fejlesztése, stb. – ismertek. A város számára reális cél a „klímabarát város” szemlélet és 

módszertan meghonosítása, majd komplex, integrált klímabarát programok kidolgozása és beindítása. Ezért a 

városnak fontos, hogy a rendelkezésére álló valamennyi eszközét e cél érdekében hangolja össze. 

Ennek érdekében a város az alábbi célokat fogalmazza meg: 

● A TERÜLETI TARTALÉKOK INTENZÍV HASZNOSÍTÁSA: A városszerkezetet érintő fejlesztések terén a város a 

mennyiségi szemlélet helyett a minőségi javulást eredményező, intenzív erőforrás hasznosításra törekszik, 

azaz a további területek bevonása helyett átminősítéssel, vagy funkciócserével történő fejlesztéseket 

valósít meg. A beépítésre szánt területek további bővítését radikálisan mérsékeli, a termőföld, illetve a 

közparkok, ligetek, erdők, temetők védelmének előtérbe helyezésével a város a területi tartalékait 

hasznosítja intenzíven.  

● ZÖLD–GYŰRŰ MEGVALÓSÍTÁSA: Az erdőfoltok, és a külterületi utak menti fásítások, facsoportok egységes 

ökológiai rendszerbe szervezésével a központi belterületet övező „zöld–gyűrűt” megvalósítása, ezzel 
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párhuzamosan a beépített területeket a Tiszával és holt-ágaival összekötő, lehetőleg felület-folytonos erdő, 

erdősáv kialakításával a város tüdejének biztosítása, ezen területek kullancsmentesítése. 

● VÁROSRÉSZEK ÉRTÉKNÖVELŐ REHABILITÁCIÓJA: A város folytatja a belterületeken a városrészek értéknövelő 

rehabilitációját, minőségi zöldterületeket, közparkokat alakít ki, ösztönzi a környezetbarát fejlesztéseket és 

törekszik a városközponti területeken a forgalmi tehermentesítés differenciált bővítésére.  

● A VÁROS BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSA: A külterületeken (és belterületeken egyaránt) a város fejleszti azon 

vonalas infrastruktúrákat, amelyek a város biztonságos ellátását, valamint a külterületek megfelelő 

védelmét biztosítják (csapadékvíz-elvezetés, főgyűjtő csatornák, belvízelvezetés, belvíztározó, külterületi 

utak, kerékpárutak, külterületi öntözőcsatornák felújítása, fejlesztése, korszerűsítése). 

● ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE: A város folytatja az energiahatékonysági beruházásokat mind a 

közszolgáltatások terén (pl. közvilágítás korszerűsítés, a termálenergia felhasználásának további 

kiterjesztése, önkormányzati intézmények értéknövelő és energiatakarékos felújításai), mind a lakótelepek 

és lakóingatlanok energiahatékonyságát javító fejlesztéseknél (pl. a megújuló energiák támogatásával).  

● KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉS ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE: Hódmezővásárhely folytatja a közösségi és 

egyéni közlekedés környezet- és energiatudatos összehangolt, differenciált fejlesztését. A 

tömegközlekedés fejlesztésével korszerű, környezetbarát közlekedési kapcsolatot épít ki Szegeddel (tram-

train) és folytatja az utak és kerékpárutak felújítását belterületen és külterületen egyaránt, illetve 

megvalósítja azon beruházásokat, amelyek ösztönzik a kerékpározás közlekedést a tömegközlekedés 

kiegészítéseként (pl. kerékpártárolók az iskolák mellett, B+R a tram-train megállóhelyeihez kapcsolódóan) 

és csökkentik a közlekedés szereplői közötti konfliktusokat. 

● MEGÚJULÓ ENERGIA RÉSZESEDÉSÉNEK NÖVELÉSE: Szélesíti a megújuló (különösen a geotermikus energia és 

napenergia) használatát, bővítve a város termálenergia kapacitását és a városi intézményeket, 

vállalkozásokat, háztartásokat ellátó hálózatát. 

● SZÉLESKÖRŰ KÖRNYEZETI SZEMLÉLETFORMÁLÓ AKCIÓK lebonyolítása, amelyek révén a környezettudatosság, 

klímatudatosság és a közlekedésbiztonság a város polgárainak mindennapi tevékenységeit befolyásolni 

tudja. A szemléletformáló akciók akár demonstrációs célú infrastrukturális fejlesztéseket is szükségesé 

tehetnek (pl. megújuló energiaforrások - mint a geotermikus és napenergia - hasznosítását bemutató 

demonstrációs épületek, vezetéstechnikai centrum). 

Területi hatókör 

A cél elsősorban infrastrukturális, valamint ezeket támogató, környezeti szemléletformáló akciókon keresztül 

valósulhat meg; célterülete a teljes város, beleértve a külterületeket is. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói 

● Felújítással érintett zöldterületek, közparkok területének nagysága 

● Felújítással érintett területek nagysága 

● Megújult vonalas infrastruktúra hossza, kapacitása 

● Felújítások révén elért energiahatékonyság növekedés 

● Megújuló energia részesedésének növelése 

● Szemléletformálásba bevont lakosok száma 

Vásárhely, a tégla városa 

Az elmúlt két-három évtizedben – a lakótelepi programok befejeződését követően és a népességszám csökkenésével 

párhuzamosan– az építési igények a családi házak irányába tolódtak. Ezt a folyamatot állította meg a 2008-tól 
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begyűrűző globális gazdasági válság, amely hatására a kiköltözések és a családi házak építésének volumene 

visszaesett. A Koncepció alapján távlatosan azzal kell számolni, hogy a lakásigények nagyobb részét a város belső, 

hagyományos lakóterületein, vagyis új építési területek kijelölése nélkül, a meglévő üres ingatlanok felhasználásával, 

azok szükség szerinti felújításával és korszerűsítésével lehet kielégíteni: a két kishomoki városrészben közel ezer lakás 

megépítésére van lehetőség, és további mintegy ezer új lakást lehetne építeni a természetes avulás és az övezeti 

előírások szerinti lakás és szintszám-növekedés kihasználásával. Ezáltal az organikus és intenzív városfejlődés jellemzői 

szerint a foghíjszerűen kiüresedő telkeken, helyben átépülő lakóházak jelenthetnék a belső városrészek folyamatos és 

harmonikus megújulását. Az üres lakások újrahasznosítási lehetőségeinek feltárása – erkölcsi és anyagi támogatása – 

mielőbbi hathatós intézkedést sürget.  

Ugyanakkor a város felbecsülhetetlen építészeti értéke, a téglaépítészet tömegesen fennmaradt, ám egyre inkább 

pusztul; az ismert középültek mellett szép számban és látványos variációs gazdagságban lelhetők fel a zömében a XIX-

XX. század fordulóján épült, tipikus vásárhelyi paraszt-polgár lakóházak. Többségük a városközpontban és annak 

közelében áll, de szórtan szinte minden városrészben megtalálhatók. Drámai ütemben és mértékben romló állaguk 

mielőbbi beavatkozásra vár.  

● „VÁSÁRHELY, A TÉGLA VÁROSA” KOMPLEX PROGRAM KIDOLGOZÁSA: A város a fenti két cél együttes kezelése 

érdekében összehangolt, átfogó téglaépítészei örökség megőrzését célzó program – várospolitikai, 

városfejlesztési, ipartelepítési, pénzügyi, foglalkoztatási és szervezeti oldalról is megalapozott – felmérést 

és akciótervet tervez kidolgozni önkormányzati koordináció alatt, széleskörű közösségi részvétel mellett. 

Ennek a komplex programnak része kell legyen az ingatlanok felmérése, a hasonló problémákkal küszködő 

városok tapasztalatának, jó gyakorlatainak megismerése, egy városi szintű stratégia megfogalmazása az 

épületek védelmének érdekében és konkrét akcióterv, ingatlangazdálkodási stratégia kidolgozása és a 

megfelelő szervezeti struktúra kialakítása a megújulási folyamat menedzselt levezénylése érdekében. A 

programot a téglaépítészet értékeire koncentrálva célszerű megfogalmazni, ám a folyamat stratégiai 

menedzsmentje során a foghíjtelkek és az üres lakások megújítása is bekapcsolható.  

● A VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FOLYAMATOS MEGŐRZÉSE, mint pl. az egykori árvízvédelmi mű, a Kőfal 

fokozatos kiszabadítása. 

● A VÁROS FIZIKAI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FOLYAMATOS MEGÚJÍTÁSA (beleértve a különböző utak, 

kerékpárutak, járdák, vonalas létesítmények megújítását). 

Területi hatókör 

A cél elsősorban infrastrukturális, valamint ezeket támogató, környezeti szemléletformáló akciókon keresztül 

valósulhat meg; célterülete a teljes város. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói 

● Felújítással érintett zöldterületek, közparkok területének nagysága 

● Felújítással érintett területek nagysága 

● Megújult vonalas infrastruktúra hossza, kapacitása 

● Felújított, újrahasznosított lakások száma 
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1.4. A horizontális célok meghatározása 

1.4.1. Anti-szegregáció 

A városban magas az alacsony státusú lakossághoz tartozók aránya, és bár a város folyamatosan tesz leszakadásuk 

megakadályozása érdekében, vannak szegregációval veszélyeztetett területek. A város számára kiemelt fontosságú e 

cél megvalósulása, melynek részleteit az ITS mellékletében található Anti-Szegregációs Program tartalmazza.  

Ugyanakkor az ITS az anti-szegregációt szélesebb körben értelmezi: fontos, hogy a város által nyújtott 

szolgáltatásokhoz (azaz a városban található munkahelyekhez, oktatási, egészségügyi, szociális 

szolgáltatásokhoz, közlekedési lehetőségekhez, közterületekhez, kulturális és szórakozási lehetőségekhez, 

stb.) minden egyes polgára egyaránt hozzáférhessen. Ennek érdekében a város arra törekedik, hogy az ezek 

előtt álló esetleges fizikai, társadalmi - gazdasági akadályokat megszüntesse, illetve ügyeljen arra, hogy új 

fejlesztések megvalósítása esetén ilyen akadályok ne keletkezzenek. 

A célkitűzéshez tartozó legfontosabb intézkedések:1 

● Integrált oktatás rendszerének fenntartása 

● Egészséges Vásárhely Program, mindennapos testnevelés program 

● AGORA program: „Mindennap kultúra” a város minden iskoláskorú gyermeke számára 

● Szegregációval veszélyeztetett tömbök lakóinak fokozott figyelemmel kísérése, lakhatási körülményeik 

javítása 

● Önkormányzati bérlakás-politika eszközrendszerének alkalmazása az újabb veszélyeztetett területek 

kialakulásának megelőzése érdekében 

● Szociális város-rehabilitáció folytatása: leromlott területek szegregálódásának megakadályozása 

● Horizontális intézményi együttműködés fenntartása és továbbfejlesztése (szociális ellátórendszer; 

közoktatási intézmények; egészségügyi ellátórendszer szereplői) 

● Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzetének javítása 

Területi hatókör 

A cél infrastrukturális és nem infrastrukturális befektetéseket feltételező intézkedéseken keresztül valósulhat meg, a 

város teljes területén. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói2 

● Szociális városrehabilitáció keretében megújult lakások száma, közterületek nagysága 

● Felújított önkormányzati bérlakások száma 

● Integrált oktatást-nevelést elősegítő programok száma 

● Alacsony státuszú lakosság integrációját elősegítő programok száma 

● Akadálymentesített épületek száma 

                                                           
1 Részletesen az Anti-szegregációs program tartalmazza 
2 Részletesen az Anti-szegregációs program tartalmazza 
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1.4.2. Közösségépítés 

A közösségépítés, partnerség-építés, hálózatfejlesztés: a város számára kiemelt cél. A városban hagyománya van a 

közösségépítésnek, hálózatoknak. Az olvasókörök közösségei, azok hálózata, a város művelődni vágyó paraszt 

polgárainak közössége teremtette meg a város fejlődéséhez nélkülözhetetlen „elitet. A partnerség-építés, modern 

közösségteremtés a modern városok fejlődésének kulcsa. Ezért a városnak továbbra is célja: 

● TÖBBSZINTŰ, SOKSZEREPLŐS NEMZETKÖZI KAPCSOLATI HÁLÓK ÉPÍTÉSE tapasztalatcsere, közös projektek 

megvalósítása, uniós források, pályázati lehetőségek kihasználásával; 

● GAZDASÁGI HÁLÓZATFEJLESZTÉS: a mezőgazdaságban a kis birtokokkal rendelkező gazdák továbbélésének 

feltételeként megvalósuló integráció, rövid ellátási láncok, szövetkezetek létrehozása; az ipar területén: 

klaszterek fejlesztése, kiemelten a kerámia klaszter fejlesztése; 

● GAZDASÁG ÉS CIVIL TÁRSADALOM KAPCSOLATI HÁLÓJÁNAK KIALAKÍTÁSA: a vállalatok és felsőoktatási 

intézmények; a vállalatok és az önkormányzat; a vállalatok és kultúra kapcsolatrendszerének fejlesztése, 

magánerő mobilizálása a fejlesztésekhez; 

● CIVIL TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGEINEK ÚJJÁÉLESZTÉSE: a helyi identitás fejlesztése a civil szervezetek éltal 

megvalósított programok révén, a lakosság bevonásával. 

Területi hatókör 

A cél egyértelműen nem infrastrukturális befektetéseket feltételező intézkedéseken keresztül valósulhat meg: 

célterülete a teljes város. 

Az eredmények mérésének legfontosabb mutatói 

● Nemzetközi projektekben való részvétel száma; közvetlen uniós pályázatokon elnyert támogatások 

nagysága; 

● Együttműködések számának növekedése, kerámia klaszter létrejötte; 

● Szponzoráció, közszolgáltatások támogatására irányuló vállalati támogatások nagysága; magánerő 

részvétele a város által indított városfejlesztési programokban; 

● A helyi identitás fejlesztéséhez kapcsolódó civil kezdeményezések száma. 

1.5. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések 

bemutatása 

1.5.1. Belváros 

A Belváros a város igazgatási, gazdasági, kulturális, egészségügyi és szolgáltató központja. Arculatát – elsősorban a 

központban, a Kossuth tér környékén – a történeti és építészeti folytonosság és igényesség jellemzi. Az elmúlt 20-25 

évben megvalósult köz- és magánépítkezések jellemzője az összehangoltság és az illeszkedés szándéka. Az esztétikai és 

műszaki színvonal emelkedése nem csak az egyes épületeken érhető tetten, hanem a közterületek megjelenésén is. A 

Belváros tereinek többsége és legfontosabb utca-szakaszai megújultak, korszerűsödtek, de szükséges a város- és 

utcaképre markánsan visszaható, esztétikailag túlhaladott épületek, valamint a közterületek felújítása és minőségi 

továbbfejlesztése. A TORNYAI JÁNOS KULTURÁLIS VÁROS-REHABILITÁCIÓS PROGRAM II. ÜTEMEKÉNT folytatásaként az 

Andrássy utca megújítása a Kossuth téri két sarok-lakóháztól a Hód-áruház környékén keresztül az Emlékpont 
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Múzeumig a város egyik kiemelt projektje (a TRAM-TRAIN projekthez kapcsolódóan). E projekt megvalósítása folytatná 

a Belváros revitalizációját, biztosítva működőképességét és lakhatóságát.  

Ezt követhetné (illetve ezzel párhuzamosan valósulhat meg) a BELVÁROSI LAKÓNEGYED MEGÚJÍTÁSA, azaz a 

városépítészeti törést mutató Oldalkosár utca - Csengettyű-köz térsége. A történeti városszövet feltépése, a beépítési 

karakter és az építészeti lépték drasztikus megváltoztatása tartós egyensúlyvesztéssel járt, többféle értelemben is. 

Ennek részleges orvoslása csak hosszabb távon reális. Ebben a fejlesztési ciklusban indokolt a beavatkozás, illetve az 

urbanisztikai korrekció előkészítése, a társadalmi – pénzügyi - építészeti kutatások, célvizsgálatok elkészítése, az 

előtervezés beindítása. Ezen túl a paneles lakóterületek közkertjeinek felújítása, intenzív fásítása, valamint kis, 

korosztályos játszóterek építése feltétlenül indokolt: e célt szolgálják a KASZAP UTCA - LEHEL UTCAI JÁTSZÓTÉR 

FELÚJÍTÁSA, a CSENGETTYŰKÖZ JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA, és az OLDALKOSÁR UTCAI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA. 

Ugyancsak kiemelt projekt lehet a belvárosi zöldfelületek, kimagasló értékű közterek, parkok, védett és védelemre 

érdemes utcai fasorok, faegyedek, közkertek megújítása, így például a HŐSÖK TERÉNEK MEGÚJÍTÁSA.  

Érintik a Belvárost a balesetveszélyes csomópontok átépítésén belül tervezett 3 projekt: a SZÁNTÓ K. J. U.- TELEKI - 

PÁLFFY CSOMÓPONT KÖRFORGALMI CSOMÓPONTTÁ ALAKÍTÁSA (kapcsolódó kerékpárút hálózatok felújításai a csomópont 

való biztonságos átvezetéssel), az ANDRÁSSY – BOCSKAI – PETŐFI CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉSE KETTŐS KÖRFORGALMÚVÁ és a 

DEÁK – KINIZSI – SZENT ANTAL CSOMÓPONT RENDEZÉSE.  

A kulturális és közművelődési intézmények mellett a Belvárosban helyezkedik el a Csongrád Megyei Egészségügyi 

Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó (CSMEK; korábban Erzsébet Kórház-Rendelőintézet), valamint a városban 

működő két felsőoktatási intézmény, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara és a Budapesti 

Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontja, mely 2011-ben kezdte meg 

működését a városban. A CSMEK szervezeti egységeként működik az Egészséges Vásárhely Program (EVP), amely 

2008-as létrejötte óta fontos szerepet tölt be a város életében különféle szűrőprogramok és az egészségtudatos 

életmódot népszerűsítő rendezvényei és programjai által. Mivel a Hódmezővásárhelyen működő kórház 2013 

februárja óta egy intézményként működik a makói kórházzal, az EVP tevékenységét ki kívánja terjeszteni a makói 

tagkórház ellátási területére is.  

Az SZTE Mezőgazdasági Karával a 2008-as Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése óta szorosabbá vált a 

kapcsolat, amit mind a város, mind az intézmény tovább kíván fejleszteni.  

A BKF Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjával szintén jó az együttműködés, az intézmény a képzési 

struktúrájának megfelelően a város arculatának tervezésében és különféle rendezvények lebonyolításában tud a város 

segítségére lenni. Emellett az Önkormányzat és a BKF közös ösztöndíjprogramot működtet, melynek célja, hogy az 

intézményben végzett fiatalokat a városban történő elhelyezkedésre ösztönözze. 

Fő célok 

● Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program II. üteme 

● A tram-train projekt megvalósítása 

● Belvárosi lakónegyed megújítása 

● Korosztályos játszóterek felújítása a Kaszap utca - Lehel utcában, a Csengettyű közben és az Oldalkosár 

utcában 

● Hősök terének megújítása 

● Balesetveszélyes csomópontok átépítése: a Szántó K. J. u.- Teleki - Pálffy csomópont körforgalmi 

csomóponttá alakítása (kapcsolódó kerékpárút hálózatok felújításai a csomópont való biztonságos 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI  34 

átvezetéssel), az Andrássy –Bocskai – Petőfi csomópont átépítése kettős körforgalmúvá és a Deák – Kinizsi 

– Szent Antal csomópont rendezése 

● Kerékpárút felújítások: Dr. Rapcsák utca, Szőnyi u. 

● Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola részleges akadálymentesítése 

● Olvasókörök fejlesztései: Belvárosi olvasókör épületének szociális helyiségeinek, elektromos 

rendszernek, illetve a belső tereknek a megújítása 

● Tájház felújítása: Árpád utcai tájház épületének rekonstrukciója 

● Városrészek közötti kapcsolat javítása: Hunyadi utca útfelújítása 

● CSMEK hódmezővásárhelyi tagkórházának korszerűsítése, tömbkórházzá alakítása, az eszközpark 

korszerűsítése és az intézmény kiemelt szakmai céljainak megvalósítása 

● Az elkülönített járóbeteg-ellátásnak otthont adó új épület kialakítása, majd kibővítése, az eszközpark 

korszerűsítése 

● Egészséges Vásárhely Program folytatása, kiszélesítése 

● SZTE Mezőgazdasági Kar és a város együttműködésének továbbfejlesztése, az intézménynek a város 

társadalmába, gazdaságába történő szorosabb integrációja 

● Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjának 

integrációja a város életébe 

● Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium felújítása 

● Közösségi terek megújítása 

Tervezett eredmény mutatók 

● Megújult közterületek nagysága (m
2
) 

● Megújult zöld felületek nagysága (m
2
) 

● Megújított játszóterek száma (db) 

● Megújult közlekedési csomópontok száma (db) 

● Felújított útfelületek nagysága (m
2
) 

● Felújított kerékpárutak hossza (m) 

● Akadálymentesített épületek száma (db) 

● Megújult közösségi célú épületek területe (m
2
) 

● Felújított kórházi infrastruktúra (m
2
); beszerzett eszközök száma; alacsonyabb energiafelhasználás (%) 

● Szakrendelő kialakítása (m
2
) 

● Egészséges Vásárhely Program keretében megvalósuló programok, tevékenységek száma; résztvevő 

lakosok száma; 

● Felsőoktatási intézményekkel közösen megvalósított projektek, rendezvények száma 

● Kialakított / felújított óvodai, illetve általános iskolai infrastruktúra (m
2
) 

● Megújult kollégiumi infrastruktúra (m
2
) 

Tervezett output mutatók 

● Megvalósult fejlesztések a CSMEK épületében; beszerzett eszközök 

● Szakrendelő kialakításának első szakasza megvalósul 

● Megvalósított szűrőprogramok, ismeretterjesztő rendezvények 
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● Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskolában megvalósított részleges akadálymentesítés 

● Kis, korosztályos játszóterek a Kaszap utca – Lehel utcában, Csengettyű közben és az Oldalkosár utcában 

● Kerámia művészeti és műszaki képzés a főiskolán 

1.5.2. Susán, Tarján és Tabán 

Susán, Tarján és Tabán sok tekintetben hasonló adottságú városrész. Itt találhatók a város helyi területi védettségben 

részesülő – Vásárhely településszerkezetének legkorábbi emlékeit őrző – részei. Az örökség megőrzése értéknövelő 

fenntartást és illeszkedési alázatot igényel.  

A városrészekben kevés a közösségi célú zöldterület, ezért fontos az utcafásítások, felszíni vízelvezetést is szolgáló 

gyepes zöldsávok megtartása, gondozása és fejlesztése. 

Tabán városrész értékes zöldfelülete a Kincses temető és a Damjanich utca menti közpark. A kegyeleti szempontok és 

a város zöldhálózatának fejlesztési szándékai feltétlenül indokolttá teszik a temető fásítását, továbbá a zöldfelületi 

rendszer fejlesztését. Ennek részeként az adottságok további védelme, értékelvű fejlesztése indokolt, a Jókai utcai 

piramis-tölgy fasorokhoz hasonlóan.  

Tabánban helyezkedett el a város utolsó szegregátuma, az Észak utcai telep, mely 2011-ben felszámolásra került, 

azonban a városrészben továbbra is vannak veszélyeztetett, leromlott területek. A KSH adatszolgáltatása alapján a 

Dobó Katalin u. – Janáky István u. – Bibó Lajos u. által határolt terület déli része nem minősül szegregátumnak, 

azonban a szegregációs mutató meghaladja a 40%-ot, azaz veszélyeztetettnek tekintendő. A város itt a KSH által 

lehatároltnál nagyobb területet minősít veszélyeztetettnek, melybe beletartozik a Dobó Katalin u. 2-48. és a Bibó Lajos 

u. 1-31. által lehatárolt terület is. Szintén Tabánban helyezkedik el a Gólya utca környéki terület, Susánban pedig a 

Klapka u. – Ibolya u. – Halesz sor – Klauzál u. által határolt terület, valamint a Kistópart u. – Nagyállomás vasútállomás 

– vasúti átjáró által határolt terület, amelyek KSH mutatóik alapján szegregátumnak minősülnének, csak 

lakosságszámuk miatt (50 fő alatti) nem tekinthetőek annak. 

Susánban található a város alközpontja, ennek megfelelően számos közösségi és közszolgáltatási funkció. Az itt 

működő Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése időszerűvé vált, emellett több óvoda, illetve 

általános iskola teljeskörű felújítása, illetve részleges felújítása, akadálymentesítése szükséges. 

A városrészek kapcsán a város egyik kiemelt célja az érintett területek további leszakadásának megakadályozása, a 

lakosság társadalmi integrációját elősegítő programok megvalósítása. A KSH adatszolgáltatásában megjelölt 

területeken kívül a város további veszélyeztetett településrészt is azonosított, melyek fenti programokba bevonása 

szintén indokolt. A területek bemutatása és a tervezett intézkedések az Anti-szegregációs programban kerülnek 

ismertetésre. 

Fő célok 

A városrészeket érintő fő beavatkozások: 

● Az érintett területek további leszakadásának megakadályozása, a lakosság társadalmi integrációját 

elősegítő programok megvalósítása 

● Kovács-Küry Időskorúak Otthona: infrastruktúra-fejlesztés, energetikai korszerűsítés  

● Pálffy utcai Óvoda3 és Észak utcai Óvoda teljeskörű felújítása 

                                                           
3 A fejlesztések minden esetben a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 

Székhelyintézményének és Tagintézményeinek telephelyeit érintik. Az egyes fejlesztéseknél az adott telephely neve kerül 

megjelölésre. 
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● Óvodák energetikai korszerűsítése: Pál utcai Óvoda, Tornyai utcai Óvoda, Klauzál utcai Óvoda 

● Felújítások (elektromosság, villámvédelem, tető, szociális helyiségek) a következő óvodákban: Pál utcai 

Óvoda, Tornyai utcai Óvoda, Malom utcai Óvoda 

● Gyöngy utcai játszótér felújítása 

● Egészségügyi ellátórendszert érintő fejlesztések: Tornyai utcában, Agyag utcában található házi és 

gyermek orvosi rendelők felújítása, eszközpark fejlesztése (bútorzat, orvosi műszerek, stb.) 

● A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában és a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános 

Iskolában tornaterem felújítása, illetve kialakítása 

● Kerékpártárolók kiépítése: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

● Kerékpárutak felújításai: Bajcsy Zs. E. u.  

● Belterületi lakó utak korszerűsítése, felújítása, különösen a Rekettye utca, Garay utca, Fény utca, Levél 

utca, Árok utca 

● Olvasókörök fejlesztései: Kossuth olvasókör és a Szabadság olvasókör épületének szociális helyiségeinek, 

elektromos rendszerének, illetve a belső tereknek a megújítása 

● Közlekedésbiztonsági pálya kiépítése: Vezetéstechnikai Centrum kialakítása 

● A város körüli zöld-gyűrű kialakítása, ennek részeként a Kincses temető és a Damjanich utca menti 

közpark fejlesztése, fásítása 

Tervezett eredmény mutatók 

● Megújult zöld felületek nagysága (m
2
) 

● Megújított játszóterek száma (db) 

● Felújított útfelületek nagysága (m
2
) 

● Felújított kerékpárutak hossza (m) 

● Megújult közösségi célú épületek területe (m
2
) 

● A területeken élő ASL lakosság képzettségének, foglalkoztatottságának javítása 

● Lakhatási körülmények javítása a lakókkal együttműködve 

● Kovács-Küry Időskorúak Otthonában felújított területek nagysága 

● Általános iskolákban a sportolásra kialakított helyiségek (m
2
); iskola épületében részleges 

akadálymentesítés 

● Megújult óvodai infrastruktúra (m
2
); alacsonyabb energiafelhasználás (%) 

● Felújított, illetve újonnan létrehozott közösségi terek (db; m
2
) 

● Korszerűsített orvosi rendelők (db; m
2
) 

Tervezett output mutatók 

● Felújított önkormányzati bérlakások száma 

● Felújított Kovács-Küry Időskorúak Otthona  

● Felújított, illetve megépült tornatermek a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában és a 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolában 

● Részlegesen akadálymentesített Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

● Teljeskörűen felújított Pálffy utcai Óvoda és Észak utcai Óvoda 
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● Megvalósított energetikai felújítás a következő óvodákban: Pál utcai Óvoda, Tornyai utcai Óvoda, Klauzál 

utcai Óvoda 

● Megvalósított felújítások (elektromosság, villámvédelem, tető, szociális helyiségek) a következő 

óvodákban: Pál utcai Óvoda, Tornyai utcai Óvoda, Malom utcai Óvoda 

● Felújított játszótér a Gyöngy utcában 

● Felújított háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő a Tornyai János és az Agyag utcában kibővített, 

megújult eszközpark 

1.5.3. Csúcs, Béketelep 

Csúcs – hasonlóan Tabán északi részéhez – fiatalabb része Vásárhelynek, szabályosabb, rendezettebb település-

alaprajzzal és épületállománnyal, teljes körű infrastruktúra hálózatokkal. Itt épült a város legkorábbi lakótelepe, 

melynek felújítására irányuló Szent István városrehabilitációs program az I. ütemének befejezéséhez közeledik. A 

munkák eredményeként hat társasház energetikai korszerűsítése mellett a Szabadság tér út- és járdaburkolatainak, 

valamint zöldfelületeinek megújítása is megvalósul. Az Önkormányzat a 2014-2020-as időszakban folytatni kívánja a 

terület rehabilitációját további épületek bevonásával. Ez a tervszerű, értéknövelő és energiatudatos felújítás 

biztosíthatja a mikrokörnyezet megújításával és humanizálásával a hosszú távú egyensúlyt.  

A védett Epreskert értékelvű kezelése, fejlesztése továbbra is biztosítandó. A Városi Stadion zöldfelületi értéke további 

fásítással növelhető. A fokozatosan pusztuló, egyházi tulajdonú hiányos fásítású Arany temető zöldfelületi 

rehabilitációja elodázhatatlan. A temető fejlesztése – a területileg szomszédos volt téglagyári anyagnyerő-hely 

környezetének természetvédelmi célú rekultivációjával együtt – jelentősen növelhető a területek kedvező 

mikroklimatikus hatása és használati értéke. 

Béketelep magán viseli az elmúlt 30-40 év városfejlesztési, lakásépítési, építészeti tendenciáit. Jellemző rá ugyancsak a 

térbeli szabályosság és a műszaki-gazdasági racionalitás. A városrész döntő részben mára befejezett és rendezett 

hatású. A felsorolt öt városrész ellátási intézményei a folyamatos korszerűsítés és racionalizálás következményeként 

megfelelőek, lényeges kapacitás-, vagy területhiány nem áll fenn.  

Béketelep az északi iparterületek között, az Arany temető szomszédságában fekszik. Minden területfelhasználás 

esetén érvényes, hogy a zöldfelületi kialakítás és a fásítás hiányos, ezért fontos az utcafásítások, felszíni vízelvezetést is 

szolgáló, meglévő gyepes zöldsávok megtartása, gondozása és fejlesztése. A temető fásítása, zöldfelületi fejlesztése is 

indokolt. Megvalósításuk jelentősen növelheti a városrész használati értékét.  

A két városrész otthont ad több óvodának, illetve általános iskolának, melyek részleges felújítást, illetve 

akadálymentesítést igényelnek. 

Fő célok 

● Szent István szociális város-rehabilitáció II. üteme: a szegénység és szegregáció által sújtott városrészek 

rehabilitációjának folytatása további Szabadság téri lakások energetikai korszerűsítése révén, mely az 

épületek energetikai korszerűsítése mellett a lakosság társadalmi integrációját elősegítő programok 

megvalósítását is magában foglalja; 

● Orvosi rendelők korszerűsítése: Rárósi utcában található háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők 

felújítása, eszközpark fejlesztése (bútorzat, orvosi műszerek, stb.) 

● Óvodai sportlétesítmények fejlesztése, azaz műfüves pálya, játszótér, illetve belső udvar fejlesztése 

(Magvető utcai Óvoda), valamint tornaterem felújítása (Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola) 

● Önkormányzati épületek akadálymentesítése: Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola 
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● Kerékpártárolók kiépítése: Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola 

● Koczka utcai Iskola épület udvarának fejlesztése, szabadidőpark (napközi) kialakítása  

● Belterületi csapadékvíz elvezető csatornák felújítása Csúcs és Béketelep városrész főgyűjtő csatornák 

korszerűsítései 

● Belterületi lakó utak (pl. Búza utca) korszerűsítése, felújítása és külterületi útfelújítások (Rárósi út) 

● Olvasókörök fejlesztései: Csúcsi olvasókör épületének szociális helyiségeinek, elektromos rendszernek, 

illetve a belső tereknek a megújítása 

● Játszóterek felújítása: Zalaegerszeg tér 

Tervezett eredmény mutatók 

● Megújult közterületek nagysága (m
2
) 

● Megújult zöld felületek nagysága (m
2
) 

● Megújított játszóterek száma (db) 

● Felújított útfelületek nagysága (m
2
) 

● Felújított kerékpárutak hossza (m) 

● Akadálymentesített épületek száma (db) 

● Megújult közösségi célú épületek területe (m
2
) 

● A területeken élő ASL lakosság képzettségének, foglalkoztatottságának javítása 

● Lakhatási körülmények javítása; alacsonyabb energiafelhasználás (%) 

● Az általános iskolában sportolásra kialakított helyiségek (m
2
) 

● Felújított, illetve újonnan létrehozott közösségi terek (db; m
2
) 

● Korszerűsített orvosi rendelők (db; m
2
) 

Tervezett out-put mutatók 

● Szabadság téri leromlott terület megújul: közterületek, közművek, épületek; a jelenleg zajló Szent István 

városrehabilitáció nevű projekt által nem érintett épületek energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere, 

homlokzat hőszigetelés) 

● A város-rehabilitáció akcióterületén élő lakosok integrációját elősegítő, megvalósult programok 

● Felújított tornaterem a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában 

● Részlegesen akadálymentesített Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

● Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola Koczka utcai telephelyén az udvaron szabadidőpark 

kialakítása az egész napos iskolához 

● Műfüves pálya, játszótér, illetve belső udvar fejlesztése a Magvető utcai Óvodában 

● Felújított játszótér a Zalaegerszeg téren 

● Felújított háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő a Rárósi utcában, kibővített, megújult eszközpark  

1.5.4. Hódtó 

Hódtó – a határoló északi-északkeleti teleksávok kivételével – az utóbbi négy évtized városépítési „terméke”, pozitív és 

negatív értelemben is. A hajdani Hódtó egykori medre a 1970-es évek végén vált a város „tömeges lakásépítésre 

szánt” területévé. A paneles lakóépületek és a több fázisban megvalósult intézmények révén előbb a város népességi, 
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később ellátási súlypontja is keletre tolódott. A domináns lakó-funkciók mellett néhány összvárosi igények kielégítését 

szolgáló közintézmény is megvalósult itt. 

A Tóalj utcától délre – a Kaszap u. mindkét oldalán, részben Kertvárosba is átnyúlóan – új kereskedelmi központ 

alakult ki, elsősorban alulhasznosított, jórészt igénytelen állapotú területek felhasználásával.  

A városrész faállománya a mikroklíma hatásos javítása érdekében további fejlesztést igényel, kiemelten a 

bevásárlóközpontok parkolóihoz. 

A lakó-, valamint a kereskedelmi és szolgáltatási funkciók mellett található itt közoktatási intézmény is (Németh László 

Gimnázium, Általános iskola), valamint itt működik a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat is. 

Fő célok 

● A Hódtó lakónegyed megújítása: lakások energetikai korszerűsítése, közterületek megújítása, a városrész 

forgalomcsillapított részén a gyalogátkelőhelyek fejlesztése, illetve a meglévő járdák felújításai 

● Kerékpárút felújítások (Hódtó utca), ehhez kapcsolódóan kerékpártárolók kiépítése (Németh László 

Gimnázium, Általános Iskola) 

● Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása (esetleges áthelyezése), 

részleges akadálymentesítése 

● Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény külső és belső felújítása 

Tervezett eredmény mutatók 

● Megújult közterületek nagysága (m
2
) 

● Megújult zöld felületek nagysága (m
2
) 

● Felújított útfelületek nagysága (m
2
) 

● Felújított kerékpárutak hossza (m) 

● Megújult közösségi célú épületek területe (m
2
) 

● Megújult intézményi infrastruktúra (m
2
); alacsonyabb energiafelhasználás (%) 

● Megújult iskolai infrastruktúra (m
2
); alacsonyabb energiafelhasználás (%) 

Tervezett out-put mutatók 

● Felújított Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

● Felújított Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény 

1.5.5. Kertváros 

Kertváros az egyik legváltozatosabb arculatú városrész, karaktere a „villa-építészettől” a családi- és kistársasházas 

területeken át a többszintes „lakótelepi” együttesekig terjed. Az alig száz éves városrész magán viseli az egyes építési 

korszakok jellegzetességeit, hibáival és erényeivel együtt. Szerkezete és beépítési intenzitása a kertvárosi jelleget máig 

képes volt fenntartani, presztízse ma is kedvező megítélésű. Súlypontjában alap- és városi szintű intézmények is helyet 

kaptak. Utóbbiak: Művésztelep, Strandfürdő és uszoda, Nyugdíjas Lakópark, valamint a Kaszap utca mentén létrejött 

kereskedelmi központ.  

A városrész meglévő és potenciális zöldfelületi adottságai kiválóak. Nagykiterjedésű zöldfelületi létesítménye a 

Strandfürdő és a hozzá kapcsolódó Népkert, ahol további kertépítészeti fejlesztésre van lehetőség. A Kása-erdő 

parkerdő jellegű rekreációs célú fejlesztése fontos elem a város zöldfelületi rendszerében. A közjóléti célú, rekreációs 

hasznosítási lehetőségek intenzívebb növelésének egyik elengedhetetlen előfeltétele a terület kullancs-mentesítése.  
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Az egykori árvízvédelmi mű, a „Kőfal” fokozatos kiszabadítása nyomán – a Kodály Zoltán utca mentén – egyre 

látványosabban, részben már funkciókkal is megtöltve formálódik az új zöldterületi galéria. További kiterjesztése és 

funkcionális fejlesztése indokolt, ideértve a Tóalj utcai, reálisan csak nagy távlatban tervezhető szakaszt is. 

A Kertvárosi Bölcsőde részleges felújítása és kapacitásbővítése 2011-ben megvalósult, melynek eredményeként 

elegendő férőhely áll rendelkezésre az intézményben, azonban indokolt az épület további korszerűsítése. 

Fő célok 

● Kertvárosi Bölcsöde (Hóvirág utca) teljes korszerűsítése: energetikai korszerűsítés (hőszigetelés, fűtési 

rendszer felújítása), fürdőhelyiségek felújítása, padlófelújítás, eszközfejlesztés 

● A Kertváros városrészben található lakótelep (Ipoly u., Takács F. u., Rudnay u., Pető F. u., Kodály Z. u. és 

a Hóvirág u. által határolt terület zöldfelületi fejlesztései, növényzetének megújítása és járdák 

rekonstrukciója 

● Kerékpárút felújítások: Ady E. utca  

● Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 

Tervezett eredmény mutatók 

● Megújult közterületek nagysága (m
2
) 

● Megújult zöld felületek nagysága (m
2
) 

● Felújított útfelületek nagysága (m
2
) 

● Felújított kerékpárutak hossza (m) 

● A Kertvárosi Bölcsőde energiafelhasználásának csökkenése (%); felújított terület (m
2
) 

Tervezett out-put mutatók 

● Kertvárosi Bölcsőde teljes korszerűsítése (energetikai korszerűsítés (hőszigetelés, fűtési rendszer 

felújítása), fürdőhelyiségek felújítása, padlófelújítás, eszközfejlesztés (játék, belső bútorzat) 

1.5.6. Újváros 

Újváros kijelölése az 1800-as elején történt. Szerkezetét alapvetően a vasútvonalak és az átmenő országutak 

figyelembe vételével tervezett szabályos, derékszögű tömbök határozzák meg. Arculatára is a rendezettség jellemző, 

ahol lényeges építészeti és/vagy városrendezési beavatkozásra nincs szükség. Infrastruktúrája kiépített, működő-

képes, az alapellátás megoldott. Helyzetét a város keleti iparterületének közelsége – szinte szimbiózisa – határozza 

meg. A szoros funkcionális és környezetvédelmi összefüggések miatt a szomszédos ipari zónákban minden érdemi 

változtatás és új beruházás fokozott figyelmet igényel. Az Ipari Park esetében nincs érzékelhető környezeti probléma, 

annak nyugati irányú bővítése esetén a természetvédelmi területként nyilvántartott egykori anyagnyerő-hely 

közelsége miatt különös figyelemmel kell lenni.  

Az ipari telephelyekhez közeli lakóterületek védelme, jó környezetminőségük fenntartása érdekében meg kell 

valósítani a hatályos településszerkezeti és helyi építési szabályzatban rögzített védőfásításokat és a csatlakozó 

mezőgazdasági területek rekultivációját. A szennyvíztisztító szomszédságában épült lakóterületek potenciális védelme, 

jó környezetminőségének biztosítása, valamint a Hódtó - Kis-Tiszai-csatornának, mint a tisztított szennyvizek 

befogadójának vízminőség védelme érdekében a szennyvíztisztító mű biztonságos, technológiai előírásoknak 

megfelelő működését, üzemelését monitorozni kell. 
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Felülvizsgálandó a Dilinka és Izraelita temetők kegyeleti parkká átalakítása. Lezárásuk esetén a létesítmények kegyeleti 

használata 20 évig fennmaradna, ezt követően a lakosság igényeitől függően lehetne dönteni a temetők kegyeleti 

parkká átalakításáról. A temetők zöldfelületi minőségének kegyeleti célokat is szolgáló felújítása, javítása indokolt. 

A városrészben óvoda és általános iskola is működik, előbbi az idén elkészült új épületben. Emellett Újvárosban 

található a Csodaház Foglalkoztató Napközi.  

Fő célok 

● Egészségügyi ellátórendszert érintő fejlesztések, orvosi rendelő korszerűsítése: Széchenyi téren található 

házi és gyermek orvosi rendelők felújítása, eszközpark fejlesztése (bútorzat, orvosi műszerek, stb.) 

● Olvasókörök fejlesztései: Visszhang olvasókör épületének szociális helyiségeinek, elektromos 

rendszernek, illetve a belső tereknek a megújítása 

● Önkormányzati intézmények részleges akadálymentesítése: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános 

Iskola Nádor u. 35. alatti telephely 

● Kerékpárút felújítások: Síp u. 

● Csodaház Foglalkoztató Napközi fejlesztése (Fejlesztőeszközök és mozgásfejlesztő gépek) 

● Belterületi lakó utak korszerűsítése felújítása, ipari park belső útfelújításai 

Tervezett eredmény mutatók 

● Felújított útfelületek nagysága (m
2
) 

● Felújított kerékpárutak hossza (m) 

● Akadálymentesített épületek száma (db) 

● Megújult közösségi célú épületek területe (m
2
) 

● Kialakított / felújított óvodai, illetve általános iskolai infrastruktúra (m
2
); 

● Felújított, illetve létrehozott közösségi terek (m
2
). 

● Beszerzett fejlesztőeszközök száma; 

● Korszerűsített orvosi rendelők (db; m
2
) 

Tervezett out-put mutatók 

● Csodaház Foglalkoztató Napközi – fejlesztőeszköz és mozgásfejlesztő gépek 

● Széchenyi téri háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő felújítása 

● Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Telephelyének részleges 

akadálymentesítése 

1.5.7. Kishomok és Öreg-Kishomok 

Kishomok és Öreg-Kishomok kertségeinek lakóterületté minősítésével és a közművesítés fejlesztésével e-két terület 

vált a város legjelentősebb, távlatban is elegendő építési tartalékot biztosító családi-házas övezetévé. A város nyugati 

irányú bővülése – ezzel együtt a lakossági súlypont áthelyeződése – felvet bizonyos mértékű ellátási nehézségeket. 

Ezek pontosítása és szükség szerinti ellensúlyozása hosszú távú fejlesztési feladat. 

Kishomok városrész területén a kiépülő csatornaközműre az ingatlanok rákötését rövid időn belül meg kell oldani, 

majd ezt követheti Öreg-Homok ellátása. A városrészek jó környezeti állapotának megóvásának feltételeit a területet 

érintő fejlesztések, változások (pl. háztáji, saját fogyasztást szolgáló állattartás megerősödése) során megfelelő helyi 

szabályozással lehet biztosítani. 
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Fő célok 

● Játszótér kialakítása  

Tervezett eredmény mutatók 

● Kialakított játszóterek száma (db) 

Tervezett out-put mutatók 

● Kialakított játszótér 

1.5.8. Egyéb belterületek 

Batida, Kútvölgy, Erzsébet és Szikáncs egyéb belterületek fejlődése az elmúlt években lelassult. A belátható távlatban 

feleslegessé vált lakótelkek erdősítésével mintegy húsz hektárnyi terület ökologikus hasznosítása valósult meg. Ezzel 

együtt az érintett településrészek reálisan feltételezett fejlődéséhez elegendő építési terület áll rendelkezésre. A 

meglévő intézményi célú területek és létesítmények elegendők, mennyiségi fejlesztésük szükségtelen. Minőségi 

fejlesztésre várnak ugyanakkor mind a négy belterületen a közparkok, a sportpályák és egyéb, kisebb-nagyobb 

közparkok, zöldfelületek. Kútvölgyön az egykori szanatórium kertje helyi védelemre érdemes. A zöldfelület már 

folyamatban lévő rekonstrukciós rendezése közösségi érdek, önkormányzati támogatása indokolt. Az egyéb 

belterületek által nyújtott kedvező lakófeltételeket speciális fejlesztésekkel indokolt vonzóvá tenni. Így pl.: a 

biokertészkedés, a gyógynövénytermesztés, vagy egyéb speciális tevékenység népszerűsítésével lehetne az egyes 

városrészeket ismét vonzóvá tenni, és elérni a lakosság erre fogékony részének idetelepülését. 

Mártély üdülőterület Mártély község nyugati határához kapcsolódóan a Tisza hullámterében alakult ki a múlt század 

derekán. A terület használatát – a kialakult állapotra tekintettel – továbbra is az árvíz-, a természet- és a 

környezetvédelem vonatkozó korlátozó előírásainak tiszteletben tartásával lehet fenntartani. Építésügyi szempontból 

az üdülőterület a vízgazdálkodási terület két övezeteként kezelhető. Az üdülőtömbök övezetében új épület nem 

építhető, míg a közösségi övezetben a vonatkozó szigorú szabályok betartásával létesíthető új épület. Kiemelten 

fontos – a szennyvíz-vezeték kiépülését megelőzően is – az üdülőlétesítmények szennyvizeinek, mint folyékony 

kommunális hulladéknak, továbbá az egyéb kommunális hulladékoknak a kezelése. 

Erzsébeten, Batidán, Szikáncson és Kútvölgyön a 2008-2013-as időszakra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégia 

készítése idején még működtek óvodai telephelyek, melyek azonban a gyermekek alacsony száma miatt már nem 

voltak gazdaságosan üzemeltethetőek, így az Önkormányzat a bezárásuk mellett döntött. A foglakoztatási, illetve 

egyéb mutatói alapján ezen városrészek helyzete kedvezőtlen. A KSH 2011-es adatai alapján Kútvölgyön a Rákóczi u. 

településhatár felőli oldalán elhelyezkedő terület a mutatóit tekintve szegregátumnak minősülne, azonban mivel az itt 

élők száma nem éri el az 50 főt, nem tekinthető annak. Kútvölgy, valamint a többi egykori tanyaközpont kiemelt 

figyelmet igényel a szegregálódási folyamatok megakadályozása érdekében. A tanyaközpontok infrastruktúrájukban 

történtek fejlesztések az elmúlt 6 évben, azonban továbbra is vannak területek, ahol a közművek fejlesztése 

szükséges. 

E városrészben egyértelműen egymáshoz kapcsolódik az antiszegregációs és az önkormányzati ellátórendszer 

modernizációjára vonatkozó városi célrendszer: a városrészben kiemelten fontos a hiányzó közművek kialakítása; 

nagyon fontos a tanyaközpontok megközelíthetőségének biztosítása (ide értve a mezőgazdasági feltáró utak 

kialakítását is), valamint a városban működő közintézmények, közszolgáltatások, egyébszolgáltatások elérhetőségének 

biztosítása. 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI  43 

Fő célok 

● A tanyaközpontok megközelíthetőségének biztosítása, ide értve a mezőgazdasági feltáró utak 

kialakítását is: külterületi mezőgazdasági körgyűrű kiépítése Erzsébet és Szikáncs, valamint Szikáncs és 

Batida között 

● Közvilágítás korszerűsítése: Batidán, Erzsébeten, Kútvölgyön 

● Hiányzó közművek kialakítása; 

● A városban működő közintézmények, közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások (pl. posta, ATM) 

elérhetőségének biztosítása 

● Tanyagondnoki rendszer újraindítása 

Tervezett eredménymutatók 

● Közműellátottság szintjének emelkedése (közműellátottsággal rendelkező lakosok, %) 

● Új utak (km) 

● Működő tanyagondnoki szolgálat 

Tervezett output-mutatók 

● Teljes külterületi lakosságot ellátó közmű-hálózatok 

● Egykori tanyaközpontokat összekötő utak megépültek 

● Működő tanyagondnoki szolgálat 
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2. A megvalósítást szolgáló beavatkozások  

2.1. Projektek rendszerének bemutatása: stratégiai célok és 

projektek összefüggése 

2.1.1. Befektetés a gazdaságba  

Gazdagodó Vásárhely 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó kulcsprojekt: 

Ipari park bővítése (II. ütem) 

Kapcsolódó akcióterületi projektek: 

Árpád utcai tájház épületének rekonstrukciója 

Kapcsolódó hálózatos projekt: 

Tematikus turisztikai csomagok fejlesztése 

Kapcsolódó egyéb projektek: 

Sportszálló kialakítása 

Üdülőhely fejlesztés 

Vállalkozásbarát Vásárhely 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó kulcsprojekt: 

Gazdaság-fejlesztési stratégia kialakítása 

Kapcsolódó akcióterületi projektek: 

Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Projekt II. üteme 

Kapcsolódó hálózatos projekt: 

Utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

Kapcsolódó egyéb projektek: 

Kistérségi kerékpáros turisztikai térkép 

Városmarketing kampány 

2.1.2. Befektetés az emberekbe 

Egészséges Vásárhely 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó kulcsprojekt: 

Kórház-rekonstrukció 

Kapcsolódó hálózatos projekt: 

Csodaház Foglalkoztató Napközi 

Iskolai infrastruktúra fejlesztése 

Óvodák korszerűsítése 
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Kapcsolódó egyéb projektek: 

Egészséges Vásárhely Program folytatása 

Városi stadion felújítása 

Képzett Vásárhely 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó hálózatos projekt: 

Középiskola felújítása 

Óvodák korszerűsítése 

Iskolai infrastruktúra fejlesztése 

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium korszerűsítése 

Szolidáris Vásárhely 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó akcióterületi projektek: 

Hódtó lakónegyed megújítása 

Belvárosi lakónegyed megújítása 

Szent István város-rehabilitáció (II. ütem) 

Kapcsolódó hálózatos projekt: 

Halmozottan sérültek intézményi ellátásának fejlesztése 

Játszóterek fejlesztése 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

Intézmények akadálymentesítése 

Vásárhely, a kultúra városa 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó kulcsprojekt: 

Kerámiaművészeti kulturális oktatási központ kialakítása 

Kapcsolódó egyéb projektek: 

A MNK! Program folytat 

Kapcsolódó horizontális projektek: 

A helyi identitás és kohézió erősítése 

Bakay ösztöndíj-program 

2.1.3. Befektetés a környezetbe 

Környezettudatos Vásárhely 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó kulcsprojektek: 

Termál kutak létesítése 

Tram-train kiépítése 

Kapcsolódó akcióterületi projektek: 

Gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK  46 

Hódtó lakónegyed megújítása 

Belvárosi lakónegyed megújítása 

Hősök tere felújítása 

Kapcsolódó hálózatos projekt: 

Balesetveszélyes csomópontok átalakítása, útfelújítások 

Csapadékvíz és belvízelvezetés fejlesztése 

Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 

Kerékpárút hálózat fejlesztése 

Kertvárosi Bölcsőde (Hóvirág utca 7.) felújítása 

Közvilágítás korszerűsítése 

Orvosi rendelők korszerűsítése 

Óvodák korszerűsítése 

Utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

Kapcsolódó egyéb projektek: 

Baleset- és bűnmegelőzési program 

Kerékpárút hálózat fejlesztése 

Kapcsolódó horizontális projektek: 

Vezetéstechnikai Centrum kialakítása 

Baleset- és bűnmegelőzési program 

Vásárhely, a tégla városa 

A tematikus célhoz kapcsolódó projektek 

Kapcsolódó kulcsprojekt: 

Vásárhely, a tégla városa program megvalósítása 

Kapcsolódó hálózatos projekt: 

Utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

2.2. Kulcsprojektek bemutatása 

A Belügyminisztérium Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014 – 2020 

elkészítéséhez c. útmutatója alapján kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik 

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

csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemzően nagyobb összegű projekt) megvalósulása 

előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések realizálásának vagy azok hatásai érvényesülésének.  

Fentiek alapján kulcsprojektnek minősül Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata által tervezett fejlesztések közül a 

Tram-train kiépítése, Ipari Park bővítése II. ütem, Termál kutak létesítése, Gazdaság-fejlesztési stratégia kialakítása, 

Vásárhely, a tégla városa program, valamint a Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ kialakítása c. projektek.  

Tram-train kiépítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 „Tram Train” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged 

viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen 

Projekt háttere 
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A két város közötti gépjármű-forgalom, illetve az autóbuszos forgalom nagyon intenzív, a vasúti szolgáltatás ezekhez 

képest kevésbé fontos szerepet tölt be. Bár a közlekedési kapcsolatok megfelelőnek mondhatók, a fejlesztés a 

közvetlen, átszállás-mentes utazás menetidő-megtakarításával és akadálymentes kényelmével, környezetbarát, 

biztonságos és vonzó kínálatával ad többet. 

Projekt célja  

A projekt célja Hódmezővásárhely és Szeged között a közösségi közlekedés minőségi fejlesztése, ezáltal vonzó és 

biztonságos alternatíva kialakítása az egyéni gépjárműforgalommal szemben. A jobb elérhetőség, egyrészt az időben 

rövidebb kapcsolat, másrészt a csökkenő közúti terhelés eredményeképpen, hozzájárul a két város életminőségének, 

versenyképességének javulásához.  

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

IKOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, 130. sz. vasútvonal, Ady Endre utca, Tóalj utca, Szőnyi utca, Andrássy út, Kálvin János tér, 

Bajcsy-Zsilinszky utca, Vasútállomás 

Projekt tartalma 

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján kiválasztott változat a Hódmezővásárhely – Szeged közötti tram-

train rendszer bevezetése hódmezővásárhelyi villamosvasúti fejlesztéssel, Rókuson összekötve az 1-es villamos 

vonallal, kettős üzemű járművekkel. 

Az új szolgáltatás csúcsidőben 20 perces (a legerősebb időszakban 10 perces) követést biztosít, a vasútvonalon 100 

km/h-s sebességgel, korszerű, alacsony padlós, villamos meghajtású, illetve dízel-elektromos üzemű járművekkel. Az 

átszállásmentes utazáshoz akadálymentes, szintbeli peronok épülnek, a megállóknál és az állomási előtereknél 

kerékpártárolókkal, korszerű utas-tájékoztató rendszerrel. 

A projekt keretében Hódmezővásárhelyen 3,3 km hosszon városi villamos vonal épül, 6 megállóval. A nyomvonal 

Hódmezővásárhely nagyállomástól indul, Bajcsy-Zsilinszky utca, Kálvin tér, Andrássy utca, Szőnyi utca, Tóalj utca, Ady 

Endre utca útvonalon haladva Népkert állomásnál csatlakozik rá a nagyvasútra. Az egyvágányú vasútvonalon a 

zavarérzékenység csökkentésére két szakaszon épül második vágány, ez lehetővé teszi a reggeli kritikus terhelés 

esetére a 10 perces járatsűrűséget is. Szeged-Rókus állomáson megépül a nagyvasút és a szegedi 1-es villamos 

összeköttetése, a járatok a szegedi Nagyállomásig a villamos vonalon közlekednek. Kiváltják a szegedi 1-es villamosok 

felét, valamint a Hódmezővásárhely – Szeged közötti közvetlen autóbuszjáratokat. 

Projekt előkészítettsége 

Kidolgozásra került a fejlesztés Részletes megvalósíthatósági tanulmánya, és jelenleg folyamatban van a jogi és 

pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozása, valamint a tervezési és engedélyeztetési folyamat lefolytatása. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata (illetve Szeged MJV Önkormányzata, MÁV, a Magyar Állam) 

Projekt indikatív költségigénye  

20.000 millió Ft 
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Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2019 

Ipari park bővítése (II. ütem) 

Projekt kódja és megnevezése 

 Ipari park bővítése II. ütem 

Projekt háttere 

A Hódmezővásárhelyi Ipari Park területe nagyrészt betelt, így a városnak nem áll rendelkezésre olyan terület, amely 

nagyobb volumenű beruházás számára megfelelő helyszínt biztosítana. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja az Ipari Park területének bővítése, a betelepülni vágyó vállalkozások számára az igényeiknek 

megfelelően közművesített területek biztosítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Újváros, Ipari Park 

Projekt tartalma 

Az Ipari Park fejlesztésének II. üteméhez kapcsolódóan szükséges területvásárlás, a terület teljes körű 

infrastruktúrájának fejlesztése, a vonalas infrastruktúra kiépítése, közművesítés. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

450 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Termál kutak létesítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Termál kutak létesítése, közintézmények geotermál energiával történő ellátása 

Projekt háttere 
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A város kedvező geológiai helyzetéből adódóan a megújuló energiák hatékony kihasználására van szükség, az 

energiafüggőség csökkentése és a helyben rendelkezésre álló potenciálok minél magasabb fokú kihasználása 

érdekében. A Városban legalább 2 kút pár létesítésére van szükség ahhoz, hogy a további közintézmények ellátása 

váljon biztosítottá termálenergiával. Pl.: Szociális Otthon, Nyugdíjas Lakópark. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja termál kutak létesítése, valamint a városi közintézményeket, vállalkozásokat és lakossági 

fogyasztókat ellátó hálózat bővítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér, Kása erdő 

Projekt tartalma 

Termál kutak létesítése, valamint a városi közintézményeket, vállalkozásokat és lakossági fogyasztókat ellátó hálózat 

bővítése. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

2.000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Gazdaság-fejlesztési stratégia kialakítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Gazdaság-fejlesztési stratégia kialakítása 

Projekt háttere 

A gazdaság fejlesztése során dilemmaként fogalmazódhat meg az, hogy a város a vállalatok növekedését vagy a 

foglalkoztatási hatásukat erősítse, hiszen e két cél nem feltétlenül jár együtt, bár egymást erősítik és a város mindkét 

hatásból profitál. Ezért az egyes szektorokra (mezőgazdaságra, az ipar egyes szektoraira, a szolgáltató és 

idegenforgalmi vállalkozásokra) szabott, a helyi gazdaság szereplőivel egyeztetett célokat és fejlesztéseket szükséges 

megfogalmaznia. A városnak rövidtávon mindenképpen kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az ágazatokra, 

amelyek a legjelentősebb növekedési és foglalkoztatási hatással bírnak. Ám ezek mellett a növekedési potenciállal 

bíró jelentős foglalkoztatókat, a foglalkoztatási potenciállal rendelkező növekedő cégeket, valamint az újonnan 

induló, innovatív, jelentős növekedési és/vagy a távolabbi jövőben foglalkoztatási potenciált megtestesítő 
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vállalkozásokat sem veszítheti el a látóköréből.  

Projekt célja  

A projekt célja a város gazdasági céljait leginkább szolgáló gazdaság-fejlesztési stratégia megfogalmazása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 5.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely 

Projekt tartalma 

Gazdaságfejlesztési stratégia készítése (vállalatok és munkaerőpiac felmérése). 

A helyi gazdaság felmérése 

● A helyi gazdaság alapos felmérése és a növekedést befolyásoló tényezők számbavétele  

● Város pozicionálása, külső kereslet növelése 

● Belső kereslet növelése 

● Versenyképes környezet kialakítása 

● Gazdasági struktúra fejlesztése, bizonyos szektorok előnyben részesítése 

Munkaerő felmérése 

● A helyi munkaerő alapos felmérése és megértése 

● Kapcsolatok építése a munkaadókkal és a képző intézményekkel 

● Azonnali igények mellett hosszú távú tervezés rendszerének kiépítése 

● Munkahelyek minőségének növelése 

● Polarizáció csökkentése 

Kapacitások kiépítése 

● Humán erőforrás, tőke, idő 

● Együttműködés és kölcsönös bizalom kiépítése, partnerségek kialakítása, hálózatosodás 

● Érintettek bevonása (önkormányzat, vállalkozások, felsőoktatási intézmények mellett munkaerő-piaci 

és civil szervezetek is, rendszerszintű megközelítésben: közös vízió, közös célok kidolgozása) 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

25 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 
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2014-2015 

Vásárhely, a tégla városa program  

Projekt kódja és megnevezése 

 Gazdaság-fejlesztési stratégia kialakítása 

Projekt háttere 

A városi szövet foghíjasodásának elkerülése, illetve a téglaépítészet örökségének megőrzése érdekében a város egy 

összehangolt, átfogó programot tervez elindítani, amelynek része, hogy felmérést és akciótervet dolgoz ki 

önkormányzati koordináció alatt, széleskörű közösségi részvétel mellett. Ennek a komplex programnak része az 

ingatlanok felmérése, a hasonló problémákkal küszködő városok tapasztalatának, jó gyakorlatainak megismerése, 

egy városi szintű stratégia megfogalmazása az épületek védelmének érdekében és konkrét akcióterv, 

ingatlangazdálkodási stratégia kidolgozása és a megfelelő szervezeti struktúra kialakítása a megújulási folyamat 

menedzselt levezénylése érdekében. A programot a téglaépítészet értékeire koncentrálva célszerű megfogalmazni, 

ám a folyamat stratégiai menedzsmentje során a foghíjtelkek és az üres lakások megújítása is bekapcsolható.  

Projekt célja  

A projekt célja a városi szövet foghíjasodásának elkerülése, illetve a téglaépítészet örökségének megőrzése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a környezetbe –Vásárhely, a tégla városa 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

URBACT 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely 

Projekt tartalma 

Felmérés és akcióterv kidolgozása önkormányzati koordináció alatt, széleskörű közösségi részvétel mellett. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

180 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2018 

Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ kialakítása 

Projekt kódja és megnevezése 
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 Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ kialakítása 

Projekt háttere 

A város kiemelkedően értékes, az őskortól napjainkig ismert és elismert kerámiakultúrájára alapozva jött létre a 

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Az intézmény továbbfejlesztése, ezáltal egy országos jelentőségű 

kerámiaművészeti kulturális és oktatási központ kialakítása indokolt és megfelelő intézményi lehetőséget biztosít a 

város kerámia hagyományainak őrzésére. Erre a célra a jelenlegi, helyi védelem alatt álló Nagy Sándor utcai épületet 

lehetne alkalmassá tenni. Ez a Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ lehet az európai partnerek 

tapasztalatainak segítségével és támogatásával kialakítandó közép-európai kisugárzású kerámia központ és klaszter 

szervezete a városban. A klaszter legfontosabb szereplői: művészek, kerámia-művészek, kapcsolódó kis- és 

nagyvállalatok, főiskola, térségi TDM szervezet.  

Projekt célja  

A projekt célja a Kerámiaművészeti kulturális– oktatási központ kialakítása és kerámia klaszter kialakítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Vásárhely, a kultúra városa 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely 

Projekt tartalma 

Felmérés és akcióterv kidolgozása önkormányzati koordináció alatt, széleskörű közösségi részvétel mellett. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

180 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2018 

2.3. Akcióterületi projektek bemutatása 

Akcióterületi projektek azok a térben koncentrált és egymással összehangolt projektek, egybefüggő vonallal 

körülhatárolt akcióterületen végbemenő fejlesztések, amelyek: 

● egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását 

illetve hatásának kiteljesedését 

● az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 
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● volumenük, így várható hatásuk is legyen akkora, hogy érzékelhető változást idézzenek elő az 

akcióterületen. 

A tervezés jelenlegi fázisában még nem célszerű az akcióterületek végleges és pontos lehatárolása, de azok jellege és 

elhelyezkedése már tervezhető (pl. egyes városi alközpontok fejlesztése, szabadidős övezetek fejlesztései, szegregált 

lakóterületek felszámolása, stb.). Ennek alapján a város 4 előzetes akcióterületet határol le: 

● Belváros akcióterület 

● Szabadság téri akcióterület 

● Kertvárosi akcióterület 

● Hódtó akcióterület 

2.3.1. Belvárosi akcióterület 

A Belvárosi akcióterület magában foglalja a teljes Belváros városrészt, azaz a Kaszap utca – Andrássy út – Táncsics 

Mihály út – Teleki utca – Holló utca – Damjanich utca – Vajda utca – Árvíz utca – Kodály Zoltán utca - Hősök tere – 

Tóalj utca által közrezárt területet. 

 

Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Projekt III. üteme 

Projekt kódja és megnevezése 

 Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Projekt III. üteme 
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Projekt háttere 

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program (TJKVP) I. ütemében megújultak a Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, működtetésében álló főbb kulturális-közművelődési létesítmények 

(Tornyai János Múzeum, Alföldi Galéria, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ), a városközpont fizikai 

infrastruktúrája, közterületei (Dr. Rapcsák András utca) és egy egyházi épület (Görögkeleti templom). Ezt egészítette 

ki a spontán piaci folyamatok eredményeként a Dr. Rapcsák András utcára nyíló ingatlanok (üzletek) megújulása. A 

projekt eredményeként a városközponti, felújítással érintett területek revitalizálódtak. A projekt II. üteme a 

megvalósítás szakaszába lép 2014-ben. A projekt III. ütemében a Kossuth tér keleti részének, az Andrássy út (Kossuth 

tér és az Emlékpont közötti részének) környezetrendezése és gazdasági funkciójának erősítése következik. Ennek 

része a közterületek megújítása (ennek révén a projekt megvalósítását jelentős mértékben érinti a tram-train 

megvalósítása), az Andrássy útra nyíló ingatlanok megújítása, mélygarázs kialakítása. 

Projekt célja  

Városközpont gazdasági funkció erősítése, vállalkozások befektetők számára vonzó városszerkezet kialakítása: 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Belváros 

Projekt tartalma 

Az Andrássy út (Kossuth tér és az Emlékpont közötti részének) környezetrendezése és gazdasági funkciójának 

erősítése: közterületek megújítása, az Andrássy útra nyíló ingatlanok megújítása, mélygarázs kialakítása. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

1.500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2018 

Belvárosi lakónegyed megújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Belvárosi lakónegyed megújítása 

Projekt háttere 

A Belváros lakónegyed megújítása projekt célja a városépítészeti törést mutató Oldalkosár utca - Csengettyű-köz 
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térségének a rehabilitálása. A történeti városszövet feltépése, a beépítési karakter és az építészeti lépték drasztikus 

megváltoztatása tartós egyensúlyvesztéssel járt, többféle értelemben is. Ennek részleges orvoslása csak hosszabb 

távon reális. Ebben a fejlesztési ciklusban mindenképpen indokolt a beavatkozás, illetve az urbanisztikai korrekció 

előkészítése, a társadalmi, pénzügyi és építészeti kutatások, célvizsgálatok elkészítése, az előtervezés beindítása. 

Ezen túl a paneles lakóterületek közkertjeinek felújítása, intenzív fásítása, játszóterek építése feltétlenül indokolt.  

Projekt célja  

Városközpont gazdasági funkció erősítése, vállalkozások befektetők számára vonzó városszerkezet kialakítása: 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2, TOP 4.4 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca – Csengettyű köz 

Projekt tartalma 

A beavatkozás, illetve az urbanisztikai korrekció előkészítése, a társadalmi, pénzügyi és építészeti kutatások, 

célvizsgálatok elkészítése, az előtervezés beindítása, megvalósítása, az épületek energetikai felújítása, a paneles 

lakóterületek közkertjeinek felújítása, intenzív fásítása, játszóterek építése,. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

1.500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2020 

Hősök tere felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hősök tere felújítása 

Projekt háttere 

A Hősök tere már hosszú idők óta rendezetlen állapotban van, a 70-es évek állapotát idézi, felújítása szükségeszűvé 

vált. A területrendezése érdekében a szükséges tervdokumentációk rendelkezésre állnak, a terület teljes körű 

környezetrendezésére (növényesítés, parkosítás, térburkolat cseréje) nyílik lehetőség. Itt helyezhető el egy 

városalapító emlékmű is. 

Projekt célja  

Család és klímabarát városi környezet kialakítása 
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Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2, TOP 4.4 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Belváros, Hősök tere 

Projekt tartalma 

A terület teljes körű környezetrendezése (növényesítés, parkosítás, térburkolat cseréje, városalapító emlékmű 

elhelyezése). 

Projekt előkészítettsége 

A projekt tanulmánytervvel rendelkezik. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

1.000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2018 

Németh László Városi Könyvtár felújítása  

Projekt kódja és megnevezése 

 Németh László Városi Könyvtár felújítása 

Projekt háttere 

A Városi Könyvtár felújítása eredetileg is a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program része volt, az azóta 

már megvalósult projektelemekkel (BFMK, Alföldi Galéria, Tornyai János Múzeum) együtt, de a Tornyai János 

Kulturális Városrehabilitációs Program I. és II. üteme nem érintette a Németh László Városi Könyvtár felújítását. Az 

épület megújítása mára elodázhatatlanná vált, az épület állaga veszélyezteti a könyvtár könyvállományát, és a 

felújítás révén korszerű szolgáltatásokkal szolgálhatja a város lakosságát. 

Projekt célja  

Németh László Városi Könyvtár felújítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 
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6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44. 

Projekt tartalma 

Németh László Városi Könyvtár komplex felújítása 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Árpád utcai tájház épületének rekonstrukciója 

Projekt kódja és megnevezése 

 Árpád utcai tájház épületének rekonstrukciója 

Projekt háttere 

 

Projekt célja  

 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.2, TOP 5.1  

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Árpád utca 

Projekt tartalma 

Árpád utcai tájház épületének rekonstrukciója 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

60 millió Ft 
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Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016 

2.3.2. Szabadság téri akcióterület 

A Szabadság téri akcióterület a Szent István Szociális Városrehabilitációs projekt akcióterületére épít, amely a 

Szabadság teret foglalja magába.  

 

Szent István város-rehabilitáció (II. ütem) 

Projekt kódja és megnevezése 

 Szegénység és szegregáció által sújtott városrészek rehabilitációja: Szent István város-rehabilitáció 

(II. ütem) 

Projekt háttere 

A DAOP-5.1.2/C-09-2F-2012-0002 Szent István város-rehabilitáció című projekt keretében valósul meg a Szabadság 

tér 78.,80.,83.,85.,87., 88 szám alatti társasházak korszerűsítése, valamint a Szabadság tér út- és járdaburkolatainak, 

és zöldfelületeinek megújítása. 
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Az érintett épületek az 50-es években épültek, állapotuk leromlott, energetikai rendszerük korszerűtlen volt. A 

projekt keretében sor kerül homlokzati felújításukra, a nyílászárók cseréjére, valamint a szükséges elektromos és 

gépészeti felújításokra. Emellett az Önkormányzat saját finanszírozásban megtörténik a fürdőszobákban a tovább 

nem működtethető nyílt lángú vízmelegítők leszerelése, helyettük szabványos elektromos vízmelegítő – bojler 

biztosítása, a tovább nem működtethető parapetes konvektorok cseréje, a konyhában külső levegőt használó 

páraelszívó biztosítása, vezetékeinek kiépítése, a vezérelt áram vezeték kiépítése a bojlerig, egyes lakásokban a nem 

szabványos tűzhelyek cseréje.  

Tekintettel arra, hogy a Szabadság tér Hódmezővásárhely kedvezőtlen helyzetű, szociális problémákkal küzdő 

városrészei közé tartozik, a projekt keretében a közösségépítést, a lakosság integrációját elősegítő projektelemek is 

megvalósulnak. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja további társasházak korszerűsítése, a társadalmi integrációt elősegítő programelemek 

megvalósítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2, TOP 4.4 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 

Projekt tartalma 

A jelenleg zajló beruházással nem érintett épületek energetikai korszerűsítése, a társadalmi integrációt elősegítő 

programelemek megvalósítása 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2019 

2.3.3. Kertvárosi akcióterület 

A Kertvárosi akcióterület magában foglalja Kertváros városrészt, azaz a Kodály Zoltán – Hősök tere – Tóalj utca – 

Kaszap utca – 135 sz. vasútvonal – 140 sz. vasútvonal által közrezárt belterületi részt. 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK  60 

 

Gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése 

Projekt háttere 

A Kertváros városrészben található lakótelep (Ipoly, Takács F, Rudnay, Pető F., Kodály Z. és a Hóvirág utca által 

határolt terület) zöldfelületi fejlesztései, növényzet megújítása és járda rekonstrukciója. 

Projekt célja  

Család és klímabarát városi környezet kialakítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2, TOP 4.4 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Kertváros, Ipoly, Takács F, Rudnay, Pető F., Kodály Z. és a Hóvirág utca által határolt terület 

Projekt tartalma 

Zöldfelület fejlesztése, növényzet megújítása és járda rekonstrukciója 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 
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Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

2.3.4. Hódtó akcióterület 

A Hódtó akcióterület magában foglalja Hódtó városrészt, azaz a Kaszap utca – Andráss út – Bajcsy Zsilinszky utca - 135 

sz. vasútvonal által közrezárt belterületi részt. 

 

Hódtó lakónegyed megújítása 

Projekt kódja és megnevezése 
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 Hódtó lakónegyed megújítása 

Projekt háttere 

A Hódtó városrész a város legfiatalabb paneles lakónegyede, ám a fizikai amortizáció miatt szükséges a terület 

rehabilitálásának megkezdése. Első ütemben megvalósulhat a lakások energetikai korszerűsítése, közterületek 

megújítása, a városrész forgalomcsillapított részén a gyalogátkelőhelyek fejlesztése, illetve meglévő járdák felújításai, 

parkosítás, fásítás, közvilágítás fejlesztése, kerékpáros tanpálya. 

Projekt célja  

A tervezett projekt célja Hódtó városrész komplex megújítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2, TOP 4.4 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Hódtó városrész 

Projekt tartalma 

Lakások energetikai korszerűsítése, közterületek megújítása, a városrész forgalomcsillapított részén a 

gyalogátkelőhelyek fejlesztése, hiányzó járdák elkészítése illetve meglévő járdák felújításai. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2020 

2.4. Hálózatos projektek bemutatása 

A hálózatos projekt 

● több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, 

● a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, 

● a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik. 

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

megvalósítójuk van. 

A jelen stratégiában megfogalmazott projektek közül hálózatos projekteknek minősülnek az alábbiak: 
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Hálózatos projektek Hálózatos projektek elemei 

Balesetveszélyes csomópontok 
átalakítása, útfelújítások 

Szántó K. J. u.- Teleki - Pálffy csomópont körforgalmi csomóponttá alakítása 

Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi utca csomópont átépítése 

Deák – Kinizsi – Szent Antal csomópont rendezése 

Belterületi utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

Külterületi mezőgazdasági körgyűrű kiépítése 

Iparterület északi összekötése 

Külterületi útfelújítások 

Kerékpárút hálózat fejlesztése Kardoskúti turisztikai kerékpárút 

Tisza-parti turisztikai kerékpárút fejlesztése 

Batidai kerékpárút fejlesztése 

Belterületi kerékpárutak felújítása 

Kerékpártárolók kiépítése 

Hódmezővásárhely Népkert vasútmegálló fejlesztése 

Belterületi csapadékvíz elvezető csatornák felújítása Csúcs és Béketelep 
városrészben 

Hódtó – Kis - Tiszai vízrendszer rekonstrukciója (II. ütem) 

Óvodák korszerűsítése Pálffy utcai Óvoda teljes körű korszerűsítése 

Észak utcai Óvoda teljes körű korszerűsítése 

Tornyai utcai óvoda általános, valamint energetikai célú korszerűsítése 

Pál utcai Óvoda általános, valamint energetikai célú korszerűsítése 

Klauzál utcai Óvoda általános, valamint energetikai célú korszerűsítése 

Magvető utcai Óvodában sportlétesítmény fejlesztése 

Intézmények 
akadálymentesítése 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola részleges akadálymentesítése 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola (Nádor u. 35. alatti telephely) 
részleges akadálymentesítése 

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola részleges 
akadálymentesítése 

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény részleges 
akadálymentesítése 

HVSZ Zrt. Bajcsy u. 70. alatti ingatlan részleges akadálymentesítése 

Orvosi rendelők korszerűsítése Széchenyi tér 19. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Rárósi u. 13. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Tornyai János u. 7. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Agyag u. 11. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Játszóterek felújítása, 
fejlesztése 

Zalaegerszeg téri játszótér felújítása 

Gyöngy utcai játszótér felújítása 

Lehel utcai korosztályos játszótér felújítása 
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Csengettyű közben elhelyezkedő korosztályos játszótér felújítása 

Oldalkosár utcai korosztályos játszótér felújítása 

Kishomoki játszótér kialakítása 

Iskolai infrastruktúra fejlesztése Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tornatermének felújítása 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola tornatermének felújítása 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola (Nádor u. 35. alatti telephely) 
tornaterem kialakítása 

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola tornatermének felújítása 

Koczka utcai épületének udvarán szabadidőpark kialakítása 

Holló - Damjanich ingatlanon szabadidőpark fejlesztése 

Hajnal Tanoda udvarának fejlesztése kialakítása 

Olvasókörök fejlesztései Olvasókörök helyiségeinek felújítása 

A helyi identitás és kohézió erősítése 

Közvilágítás korszerűsítése Közvilágítás korszerűsítése 

2.4.1. Balesetveszélyes csomópontok átalakítása, útfelújítások 

Szántó K. J. u.- Teleki - Pálffy csomópont körforgalmi csomóponttá alakítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Szántó K. J. u.- Teleki - Pálffy csomópont körforgalmi csomóponttá alakítása 

Projekt háttere 

A Szántó K. J. utca (dr. Rapcsák András utca) - Teleki utca – Pálffy utca kereszteződése a Rapcsák András utca 

forgalomcsillapítását követően átalakult, körforgalmi csomóponttá alakítása közlekedésbiztonsági okokból szükséges.  

Projekt célja  

Szántó K. J. u.- Teleki - Pálffy csomópont körforgalmi csomóponttá alakítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. utca (dr. Rapcsák András utca) - Teleki utca – Pálffy utca kereszteződése 

Projekt tartalma 

Szántó K. J. u.- Teleki - Pálffy csomópont körforgalmi csomóponttá alakítása (kapcsolódó kerékpárút hálózatok 

felújításai a csomópont való biztonságos átvezetéssel) 

Projekt előkészítettsége 
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- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

125 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi utca csomópont átépítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi utca csomópont átépítése 

Projekt háttere 

Az Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi utca csomópont átépítése évek óta a város egyik legforgalmasabb és 

legveszélyesebb, közlekedési jelzőlámpa rendszerrel nem ellátott, nagy forgalmú kerékpárút által is keresztezett 

kereszteződése. Az Andrássy úton végighaladó tervezett tram-train miatt a kereszteződést mindenképpen szükséges 

átépíteni és ennek során körforgalmi csomóponttá alakítani.  

Projekt célja  

Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi utca csomópont átépítése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi utcai kereszteződés 

Projekt tartalma 

Andrássy utca – Bocskai utca – Petőfi utca csomópont átépítése kettős körforgalmúvá 

Projekt előkészítettsége 

A projekt rendelkezik engedélyes tervvel. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

200 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018 
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Deák – Kinizsi – Szent Antal csomópont rendezése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Deák – Kinizsi – Szent Antal csomópont rendezése 

Projekt háttere 

A Deák – Kinizsi – Szent Antal utcák ugyancsak a város egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb, közlekedési 

jelzőlámpa rendszerrel nem ellátott kereszteződése. A balesetveszély csökkentése és a gyorsabb áthaladás 

érdekében szükséges a csomópont körforgalmúvá való átépítése. 

Projekt célja  

Deák – Kinizsi – Szent Antal csomópont rendezése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Deák – Kinizsi – Szent Antal csomópont  

Projekt tartalma 

Deák – Kinizsi – Szent Antal csomópont rendezése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

200 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017-2018 

2.4.2. Utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

Belterületi utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Belterületi utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

Projekt háttere 

A város útjainak minősége számos esetben elmarad az elvárásoktól, így a belterületi utak és járdák folyamatos 

korszerűsítése és felújítása szükséges. Ennek keretében számos (például Árok utca, Búza utca, Aranyági utak, 
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Rekettye utca, Garay utca, Fény utca, Levél utca, Hunyadi utca, stb.) utca felújítására kerülne sor.  

Projekt célja  

Belterületi utak korszerűsítése, felújítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Árok utca, Búza utca, Aranyági utak, Rekettye utca, Garay utca, Fény utca, Levél utca, Ipari 

park belső útfelújítások, Hunyadi utca, stb.  

Projekt tartalma 

Belterületi utak és járdák korszerűsítése, felújítása 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

465 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2020 

Külterületi mezőgazdasági körgyűrű kiépítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Külterületi mezőgazdasági körgyűrű kiépítése 

Projekt háttere 

A várost övező külterületi mezőgazdasági területeket feltáró körgyűrű kiépítése a város régóta tervezett beruházása, 

amely a mezőgazdasági területek feltárásán túl az egyéb belterületek megközelíthetőségét is javítja. A még hiányzó 

körgyűrű elemei az Erzsébet és Szikáncs, illetve a Szikáncs és Batida közötti szakaszok. 

Projekt célja  

Külterületi mezőgazdasági körgyűrű kiépítése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 
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Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, külterület 

Projekt tartalma 

Külterületi mezőgazdasági körgyűrű kiépítése 

Projekt előkészítettsége 

Tanulmány tervek készültek korábban. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

1.500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Iparterület északi összekötése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Iparterület északi összekötése 

Projekt háttere 

A 47-es főút kiépülését követően szükséges az iparterület összekötésének kiépítése északról, azaz a 47-es főút és az 

Erzsébeti út (ASA Építőipari Kft.) összekötése. Az Ipari park összekötése déli irányból (Szeged felöl) elkészült, ezért a 

megközelíthetőség javítása érdekében célszerű lenne északi irányból (Orosháza felöl) is kiépíteni az összekötő utat. 

Projekt célja  

Összekötő út építése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely,  

Projekt tartalma 

Iparterület északi (azaz a 47-es főút és az Erzsébeti út közötti) összekötése) 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 
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Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

800 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Külterületi útfelújítások 

Projekt kódja és megnevezése 

 Külterületi útfelújítások (Rárósi út) 

Projekt háttere 

Külterületi útfelújítások (Rárósi út) 

Projekt célja  

Külterületi útfelújítások (Rárósi út) 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 

Projekt tartalma 

Külterületi utak felújítása (Rárósi út) 

Projekt előkészítettsége 

Engedélyes tervek rendelkezésre állnak a 47es és a város közötti részre vonatkozóan (ennek projektgazdája a NIF 

Zrt.).  

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

800 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018-2019 
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2.4.3. Kerékpárút hálózat fejlesztése  

Kardoskúti turisztikai kerékpárút 

Projekt kódja és megnevezése 

 Turisztikai kerékpárút hálózat fejlesztése a Kardoskúti kerékpárút kiépítésével 

Projekt háttere 

A város kerékpárút hálózata fejlett, ám a turisztikai célú, a várost a szomszédos településekkel összekötő hálózat 

számos elemek hiányzik még. Ezek egyike a Kardoskúti kerékpárút, amely révén a csomorkányi templomrom 

megközelíthetővé válna.  

Projekt célja  

A projekt célja a turisztikai kerékpárút hálózat fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.2 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Kardoskút felé a 4418. jelű állami főút mellett, közel 15 km hosszúságú elsősorban turisztikai jellegű kerékpárút 

létesítése, mely a Csomorkányi templomromig épül ki. Ehhez kapcsolódóan kerékpáros pihenőhely kialakítása, a 

Vásárhelyi puszta bemutatása. 

Projekt előkészítettsége 

-  

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, 4418. jelű állami főút mellett 

Projekt indikatív költségigénye  

600 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

Tisza-parti turisztikai kerékpárút fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Mártély község és az Algyői híd között a Tisza bal parti árvízvédelmi töltésén turisztikai kerékpárút 

létesítése 

Projekt háttere 
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A város kerékpárút hálózata fejlett, ám a turisztikai célú, a várost a szomszédos településekkel összekötő hálózat 

számos elemek hiányzik még. Ezek egyike a Mártély község és az Algyői híd között a Tisza bal parti árvízvédelmi 

töltésén kiépítendő turisztikai kerékpárút, amely révén a mártélyi üdülőterület Algyőről (Szegedről) közvetlenül, 

vonzó környezetben megközelíthetővé válna. 

Projekt célja  

A projekt célja a turisztikai kerékpárút hálózat fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.2 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Mártély üdülőterület és az Algyői híd között a Tisza bal parti árvízvédelmi töltésén turisztikai kerékpárút kiépítése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, Tisza bal parti árvízvédelmi töltése 

Projekt indikatív költségigénye  

600 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017-2018 

Batidai kerékpárút fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Batidai kerékpárút fejlesztése 

Projekt háttere 

A város kerékpárút hálózata fejlett, ám a várost a szomszédos településekkel összekötő hálózat számos eleme 

hiányzik még. Ezek egyike a Hódmezővásárhely – Maroslele – Makó kerékpárút, amelynek a Hódmezővásárhely és 

Batida közti szakasza épülne meg. 

Projekt célja  

A projekt célja a kerékpárút hálózat fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 
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Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, 4414. jelű állami főút mellett Újváros városrész és Batida között. 

Projekt tartalma 

Maroslelei út 4414. jelű állami főút mellett kerékpárút létesítése Batida irányába. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

Belterületi kerékpárutak felújítása  

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely belterületi kerékpárutainak felújítása 

Projekt háttere 

A város kerékpárút hálózata fejlett, ám belterületi szakaszok egy része elavult, az utak minősége és/vagy kapacitása 

nem felel meg a kor követelményeinek, illetve átalakításuk szükséges a balesetveszély csökkentése érdekében. A 

felújítást igénylő szakaszok különösen a Síp u., Dr. Rapcsák utca, Hódtó utcai, Bajcsy Zs. E. u., Jókai u., Szőnyi u., Ady 

E. utca, illetve a Hódmezővásárhelyt Mártéllyal összekötő szakasz Mártély belterületén való folytatása. 

Projekt célja  

A projekt célja a belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Síp u., Dr. Rapcsák utca, Hódtó utcai, Bajcsy Zs. E. u., Mártély felé folytatás, Jókai u., Szőnyi 

u., Ady E. utca, stb. 

Projekt tartalma 

A belterületi kerékpárút hálózat egyes szakaszainak megújítása, az utak minőségének és/vagy kapacitásának 
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fejlesztése, a balesetveszély csökkentése. 

Projekt előkészítettsége 

Nem terv köteles tevékenység, új aszfaltréteg húzása történik meg. Felmérés történt. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

500 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2018 

Kerékpártárolók kiépítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Kerékpártárolók kiépítése 

Projekt háttere 

A városban rendkívül népszerű közlekedési eszköz a kerékpár, ám egyes oktatási intézményeknél problémát jelent a 

kerékpárok megfelelő tárolása a tanórák alatt. Ezért szükséges kerékpártároló kiépítése a Hódmezővásárhelyi Szent 

István Általános Iskola, a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és a Németh László Gimnázium, Általános 

Iskola területén. 

Projekt célja  

A projekt célja kerékpártárolók kiépítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63., Ormos Ede u. 18. 

Projekt tartalma 

Kerékpártárolók kiépítése a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola, a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor 

Általános Iskola és a Németh László Gimnázium, Általános Iskola területén. 

Projekt előkészítettsége 

Felmérés megtörtént a Tram Train projekthez kapcsolódóan. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  
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150 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

Hódmezővásárhely Népkert vasútmegálló fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely Népkert vasútmegálló fejlesztése 

Projekt háttere 

A tram-train megépítésével szükségessé válik a Hódmezővásárhely Népkert vasútmegálló fejlesztése, azaz fedett 

kerékpártároló kialakítása (B+R), buszforduló kiépítése, személygépkocsi parkolók kiépítése, összeköttetés kiépítése 

a Pákozdy és az Ifjúság utcákkal.  

Projekt célja  

A projekt célja Hódmezővásárhely Népkert vasútmegálló fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Népkert vasútmegálló 

Projekt tartalma 

Fedett kerékpártároló kialakítása (B+R), buszforduló kiépítése, személygépkocsi parkolók kiépítése, összeköttetés 

kiépítése a Pákozdy és az Ifjúság utcákkal. 

Projekt előkészítettsége 

A Tram Train keretében tervezés közbeszerzés alatt áll. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

100 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018 
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2.4.4. Csapadékvíz és belvízelvezetés fejlesztése 

Belterületi csapadékvíz elvezető csatornák felújítása Csúcs és 

Béketelep városrészben 

Projekt kódja és megnevezése 

 Belterületi csapadékvíz elvezető csatornák felújítása Csúcs és Béketelep városrészben 

Projekt háttere 

A város csapadékvíz elvezető rendszere felújításra szorul annak érdekében, hogy megfeleljen a változó klimatikus 

viszonyoknak és az ebből fakadó veszélyeknek. 

Projekt célja  

A projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezető főgyűjtő csatornák felújítása Csúcs és Béketelep városrészben 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Kílmatudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Csúcs, Béketelep 

Projekt tartalma 

A belterületi csapadékvíz elvezető csatornák felújítása Csúcs és Béketelep városrészben 

Projekt előkészítettsége 

Csúcs és Béketelep egy részére vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik az Önkormányzat, a tervek megújítása és 

felülvizsgálata szükséges. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata  

Projekt indikatív költségigénye  

1.000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Hódtó – Kis - Tiszai vízrendszer rekonstrukciója (II. ütem) 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódtó – Kis - Tiszai vízrendszer rekonstrukciója (II. ütem) 

Projekt háttere 

A „Hódtó – Kis -Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem” c. projekt célja Hódmezővásárhely és térségének - az EU 
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Víz Keretirányelvével összhangban - belvízi biztonságának növelése, a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése 

a célterület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója volt, annak kapacitásfejlesztése nélkül.  

A rekonstrukciós munkák elvégzésének legfontosabb szerepe a főcsatornák és szivattyútelep eredeti vízszállító 

képességének helyreállítása, a keletkező vizek folyamatos levezetésének biztosítása, ezáltal a belvizek levonulási 

idejének és a belvízi kockázatok csökkentése volt. (A beruházással az elöntések kialakulásának kockázata kb. 20%-al 

csökkent.). A projekt keretében elvégzett rekonstrukciós munkák: Hódtó-Kis-Tiszai-csatorna rekonstrukciója, Nagyfa-

Hódtói-összekötőcsatorna rekonstrukciója, Györpölési előtéri csatorna rekonstrukciója, Györpölési szivattyútelep 

rekonstrukciója, illetve monitoring állomás építése a Hódtó-Kis-Tiszai-csatorna batidai vízmércéjénél. 

A II. ütem részeként szükséges a szennyvíztisztító teleppel szemben elhelyezkedő területen belvízi vízhozam csúcsok 

csökkentése érdekében tározó létesítése. 

Projekt célja  

A projekt célja Hódmezővásárhely és térségének - az EU Víz Keretirányelvével összhangban - belvízi biztonságának 

növelése, a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése a célterület vízkormányzó rendszerének 

kapacitásfejlesztése, belvíztározó létesítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Hódtó 

Projekt tartalma 

A szennyvíztisztító teleppel szemben elhelyezkedő területen belvízi vízhozam csúcsok csökkentése érdekében tározó 

létesítése. 

Projekt előkészítettsége 

Vízjogi engedélyezési terv elkészült. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata  

Projekt indikatív költségigénye  

1.000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

2.4.5. Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda telephelyeinek 

korszerűsítése 

Pálffy utcai Óvoda teljes körű korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 
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 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai 

Tagintézmény – Pálffy utcai Óvoda (továbbiakban: Pálffy utcai Óvoda) teljes körű korszerűsítése, 

sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt háttere 

Az Egyesített Óvoda 12 feladatellátási helyen működik. A Nádor utcai Óvoda az idei évtől új, korszerű épületben 

folytatja tevékenységét, illetve több óvodában már megvalósulnak energetikai korszerűsítések, azonban az óvodák 

egy része esetén általános felújítási munkák, illetve energetikai korszerűsítés szükséges. A Pálffy utcai Óvoda és az 

Észak utcai Óvoda esetében teljeskörű felújítás indokolt. 

Projekt célja  

A Pálffy utcai Óvoda teljeskörű felújítása, mely magában foglalja az épület talajvíz elleni szigetelését, a belső 

elektromos, érintésvédelemi és gépészeti rendszerek felújítását, a vízvezeték hálózatok és szerelvények felújítását, 

valamint az energetikai korszerűsítést. 

Az épület felújítása mellett sor kerül bútorok és játékok beszerzésére. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4, TOP 3.2 (energetikai) 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41. 

Projekt tartalma 

Épületfelújítás, valamint eszközbeszerzés (bútorok, játékok) megvalósításával az óvodai intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai Tagintézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

180 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

Észak utcai Óvoda teljes körű korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai 

Székhelyintézmény – Észak utcai Óvoda (továbbiakban: Észak utcai Óvoda) teljes körű 

korszerűsítése vagy új épület építése, sportlétesítmény fejlesztése 
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Projekt háttere 

Az Egyesített Óvoda 12 feladatellátási helyen működik. A Nádor utcai Óvoda az idei évtől új, korszerű épületben 

folytatja tevékenységét, illetve több óvodában már megvalósulnak energetikai korszerűsítések, azonban az óvodák 

egy része esetén általános felújítási munkák, illetve energetikai korszerűsítés szükséges. A Pálffy utcai Óvoda és az 

Észak utcai Óvoda esetében teljeskörű felújítás vagy új épület építése indokolt. 

Projekt célja  

Az Észak utcai Óvoda teljeskörű felújítása, mely magában foglalja az épület talajvíz elleni szigetelését, a belső 

elektromos, érintésvédelemi és gépészeti rendszerek felújítását, a vízvezeték hálózatok és szerelvények felújítását, 

valamint az energetikai korszerűsítést. Az épület felújítása mellett sor kerül bútorok és játékok beszerzésére. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4, TOP 3.2 (energetikai) 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 96. 

Projekt tartalma 

Épületfelújítás, valamint eszközbeszerzés (bútorok, játékok) megvalósításával az óvodai intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

A projektre vonatkozóan tervek nem készültek, fűtési rendszer felmérésre került. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai Székhelyintézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

240 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Tornyai utcai Óvoda általános, valamint energetikai célú korszerűsítése, 

sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai 

Tagintézmény – Tornyai utcai Óvoda (továbbiakban: Tornyai utcai Óvoda) általános, valamint 

energetikai célú korszerűsítése, sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt háttere 

Az Egyesített Óvoda 12 feladatellátási helyen folytatja tevékenységét. A Nádor utcai Óvoda az idei évtől új, korszerű 

épületben folytatja tevékenységét, illetve több óvodában már megvalósulnak energetikai korszerűsítések, azonban 

az óvodák egy része – így a Tornyai utcai Óvoda – esetén az energetikai korszerűsítés még nem történt meg, illetve 
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egyéb felújítási munkák elvégzése is szükségessé vált. Az óvodában sportolásra alkalmas területet, illetve játszóteret 

kívánnak kialakítani. 

Projekt célja  

A Tornyai utcai Óvodában energetikai korszerűsítés (nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés), általános felújítás 

(elektromos hálózat felújításai, villám- és érintésvédelem felújítása, szociális helyiségek rekonstrukciója, tető 

felújítások), játszótér, illetve belső udvar fejlesztése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely, Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4, TOP 3.2 (energetikai) 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai u. 15. 

Projekt tartalma 

Épületfelújítás megvalósításával, valamint sportlétesítmény kialakításával az óvodai intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

100 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Pál utcai Óvoda általános, valamint energetikai célú korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai 

Tagintézmény – Pál utcai Óvoda (továbbiakban: Pál utcai Óvoda) általános, valamint energetikai 

célú korszerűsítése 

Projekt háttere 

Az Egyesített Óvoda 12 feladatellátási helyen folytatja tevékenységét. A Nádor utcai Óvoda az idei évtől új, korszerű 

épületben folytatja tevékenységét, illetve több óvodában már megvalósulnak energetikai korszerűsítések, azonban 

az óvodák egy része – így a Pál utcai Óvoda – esetén az energetikai korszerűsítés még nem történt meg, illetve egyéb 

felújítási munkák elvégzése is szükségessé vált. 

Projekt célja  

A Pál utcai Óvodában energetikai korszerűsítés (nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés), általános felújítás (elektromos 

hálózat felújításai, villám- és érintésvédelem felújítása, szociális helyiségek rekonstrukciója, tető felújítások) 
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Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4, TOP 3.2 (energetikai) 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Pál u. 54. 

Projekt tartalma 

Épületfelújítás megvalósításával az óvodai intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

Nincsenek tervek. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai Tagintézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

100 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

Klauzál utcai Óvoda általános korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai 

Tagintézmény – Klauzál utcai Óvoda (továbbiakban: Klauzál utcai Óvoda) általános, valamint 

energetikai célú korszerűsítése, sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt háttere 

Az Egyesített Óvoda 12 feladatellátási helyen folytatja tevékenységét. A Nádor utcai Óvoda az idei évtől új, korszerű 

épületben folytatja tevékenységét, illetve több óvodában már megvalósulnak energetikai korszerűsítések, azonban 

az óvodák egy része – így a Klauzál utcai Óvoda – esetén általános felújítási munkák elvégzése szükséges. 

Projekt célja  

A Klauzál utcai Óvodában általános felújítási munkák (fűtési rendszer korszerűsítése, elektromos hálózat felújításai, 

villám- és érintésvédelem felújítása, szociális helyiségek rekonstrukciója, tető felújítások) megvalósítása, udvar 

felújítása és új játszóeszközök telepítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4, TOP 3.2 (energetikai) 

Projekt helyszíne 
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6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33. 

Projekt tartalma 

Épületfelújítás megvalósításával az óvodai intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

Tervek belső gépészetre, udvarrendezésre nincsenek. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

80 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Malom utcai Óvoda általános korszerűsítése, sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai 

Tagintézmény – Malom utcai Óvoda (továbbiakban: Malom utcai Óvoda) általános korszerűsítése, 

sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt háttere 

Az Egyesített Óvoda 12 feladatellátási helyen folytatja tevékenységét. A Nádor utcai Óvoda az idei évtől új, korszerű 

épületben folytatja tevékenységét, illetve több óvodában már megvalósulnak energetikai korszerűsítések. Az 

óvodában általános felújítási munkák elvégzése vált szükségessé, emellett sportolásra alkalmas területet, illetve 

játszóteret kívánnak kialakítani. 

Projekt célja  

A Malom utcai Óvodában általános felújítás (elektromos hálózat felújításai, villám- és érintésvédelem felújítása, 

szociális helyiségek rekonstrukciója, tető felújítása), műfüves pálya, játszótér illetve belső udvar fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4, TOP 3.2 (energetikai) 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Malom u. 25. 

Projekt tartalma 

Épületfelújítás megvalósításával, valamint sportlétesítmény kialakításával az óvodai intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK  82 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai Tagintézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

88 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Magvető utcai Óvodában sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai 

Székhelyintézmény – Magvető utcai Óvodában (továbbiakban: Magvető utcai Óvoda) 

sportlétesítmény fejlesztése 

Projekt háttere 

Az Egyesített Óvoda 12 feladatellátási helyen folytatja tevékenységét. A Nádor utcai Óvoda az idei évtől új, korszerű 

épületben folytatja tevékenységét, illetve több óvodában már megvalósulnak energetikai korszerűsítések. A Magvető 

utcai Óvodában sportolásra alkalmas területet, illetve játszóteret kívánnak kialakítani. 

Projekt célja  

A Magvető utcai Óvodában általános felújítás (elektromos hálózat felújításai, villám- és érintésvédelem felújítása, 

szociális helyiségek rekonstrukciója, tető felújítása), illetve műfüves pálya, játszótér illetve belső udvar fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely, Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Magvető u. 2. 

Projekt tartalma 

Sportlétesítmény kialakításával az óvodai intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai Székhelyintézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

88 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 
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2016-2017 

2.4.6. Intézmények akadálymentesítése 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola részleges akadálymentesítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola részleges akadálymentesítése (Klauzál u. 63.) 

Projekt háttere 

Az intézményben jelenleg nem biztosított az akadálymentes közlekedés, ennek megvalósítása szükséges a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola részleges akadálymentesítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola részleges akadálymentesítése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

25 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola (Nádor u. 35. alatti telephely) 

részleges akadálymentesítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor u. 35. alatti telephelyének részleges 

akadálymentesítése 
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Projekt háttere 

Az intézményben jelenleg nem biztosított az akadálymentes közlekedés, ennek megvalósítása szükséges a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor u. 35. sz. alatti telephelyének részleges 

akadálymentesítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 35. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor u. 35. alatti telephelyének részleges akadálymentesítése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

25 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola részleges 

akadálymentesítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola részleges akadálymentesítése 

Projekt háttere 

Az intézményben jelenleg nem biztosított az akadálymentes közlekedés, ennek megvalósítása szükséges a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola részleges akadálymentesítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  
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Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola részleges akadálymentesítése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

25 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény 

részleges akadálymentesítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény részleges akadálymentesítése 

Projekt háttere 

Az intézményben jelenleg nem biztosított az akadálymentes közlekedés, ennek megvalósítása szükséges a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény részleges akadálymentesítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 7-9. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény részleges akadálymentesítése. 
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Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény / KLIK Szegedi Tankerület / Hódmezővásárhely 

MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

50 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola részleges 

akadálymentesítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola részleges akadálymentesítése 

Projekt háttere 

Az intézményben jelenleg nem biztosított az akadálymentes közlekedés, ennek megvalósítása szükséges a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

Projekt célja  

A projekt célja a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola részleges akadálymentesítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8. 

Projekt tartalma 

A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola részleges akadálymentesítése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola / Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

25 millió Ft 
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Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

HVSZ Zrt. Bajcsy u. 70. alatti ingatlan részleges akadálymentesítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Bajcsy-Zsilinszky u. 70. alatti ingatlanának 

részleges akadálymentesítése 

Projekt háttere 

Az intézményben jelenleg nem biztosított az akadálymentes közlekedés, ennek megvalósítása szükséges a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Bajcsy-Zsilinszky u. 70. alatti ingatlanának 

részleges akadálymentesítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Anti-szegregáció 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Bajcsy-Zsilinszky u. 70. alatti ingatlanának részleges 

akadálymentesítése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 

Projekt indikatív költségigénye  

30 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016 
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2.4.7. Orvosi rendelők korszerűsítése 

Széchenyi tér 19. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő 

korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Széchenyi tér 19. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése, eszközpark 

fejlesztése 

Projekt háttere 

A Széchenyi tér 19. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő energetikai rendszere nem megfelelő, valamint az 

eszközpark bővítése is szükségessé vált.  

Projekt célja  

A projekt célja a Széchenyi tér 19. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőben a belső fűtési rendszer teljes 

körű felújítása, energetikai korszerűsítése, illetve a nyílászárók cseréje, bútorok, orvosi műszerek beszerzése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely, Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 19. 

Projekt tartalma 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

A projekt Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata (homlokzat felújítása) és a bérlő orvosok (egyéb felújítások, 

eszközpark bővítése) együttműködésében valósul meg. 

Projekt indikatív költségigénye  

80 millió F 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017-2018 

Rárósi u. 13. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Rárósi u. 13. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése, eszközpark fejlesztése 

Projekt háttere 
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A Rárósi u. 13. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő energetikai rendszere nem megfelelő, valamint az 

eszközpark cseréje, illetve bővítése is szükségessé vált. 

Projekt célja  

A projekt célja a Rárósi u. 13. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőben a belső fűtési rendszer teljes körű 

felújítása, energetikai korszerűsítése, illetve a nyílászárók cseréje, bútorok, orvosi műszerek beszerzése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely, Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi u. 13. 

Projekt tartalma 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

A projekt Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata (homlokzat felújítása) és a bérlő orvosok (egyéb felújítások, 

eszközpark bővítése) együttműködésében valósul meg. 

Projekt indikatív költségigénye  

80 millió F 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017-2018 

Tornyai János u. 7. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Tornyai János u. 7. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése, eszközpark 

fejlesztése 

Projekt háttere 

A Tornyai János u. 7. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő energetikai rendszere nem megfelelő, valamint 

az eszközpark cseréje, illetve bővítése is szükségessé vált. 

Projekt célja  

A projekt célja a Tornyai János u. 7. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőben a belső fűtési rendszer teljes 

körű felújítása, energetikai korszerűsítése, illetve a nyílászárók cseréje, bútorok, orvosi műszerek beszerzése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely, Környezettudatos Vásárhely 
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Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 7. 

Projekt tartalma 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

A projekt Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata (homlokzat felújítása) és a bérlő orvosok (egyéb felújítások, 

eszközpark bővítése) együttműködésében valósul meg. 

Projekt indikatív költségigénye  

80 millió F 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018-2019 

Agyag u. 11. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Agyag u. 11. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése, eszközpark fejlesztése 

Projekt háttere 

Az Agyag u. 11. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő energetikai rendszere nem megfelelő, valamint az 

eszközpark cseréje, illetve bővítése is szükségessé vált. 

Projekt célja  

A projekt célja az Agyag u. 11. alatti háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőben a belső fűtési rendszer teljes körű 

felújítása, energetikai korszerűsítése, illetve a nyílászárók cseréje, bútorok, orvosi műszerek beszerzése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely, Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.1 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Agyag u. 11. 

Projekt tartalma 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 
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- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

A projekt Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata (homlokzat felújítása) és a bérlő orvosok (egyéb felújítások, 

eszközpark bővítése) együttműködésében valósul meg. 

Projekt indikatív költségigénye  

100 millió F 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018-2019 

2.4.8. Játszóterek fejlesztése 

Zalaegerszeg téri játszótér felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Zalaegerszeg téri játszótér felújítása 

Projekt háttere 

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Projekt célja  

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Zalaegerszeg tér 

Projekt tartalma 

Játszótér korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

-  

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

17 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016 
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Gyöngy utcai játszótér felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Gyöngy utcai játszótér felújítása 

Projekt háttere 

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Projekt célja  

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Gyöngy u. 

Projekt tartalma 

Játszótér korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

17 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018 

Széchenyi téri játszótér és sportpálya felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Széchenyi téri játszótér (és sportpálya) felújítása 

Projekt háttere 

A településrészen élő gyermekek és felnőttek számára játszótér felújítása és sportpálya felújítása. 

Projekt célja  

A településrészen élő gyermekek és felnőttek számára játszótér felújítása és sportpálya felújítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely, Egészséges Vásárhely 
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Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 

Projekt tartalma 

Játszótér korszerűsítése, sportpálya felújítása 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

15 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017 

Szél utcai játszótér és sportpálya felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Szél utcai játszótér (és sportpálya) felújítása 

Projekt háttere 

A tarjáni településrészen élő gyermekek és felnőttek számára játszótér felújítása és sportpálya felújítása. 

Projekt célja  

A tarjáni településrészen élő gyermekek és felnőttek számára játszótér felújítása és sportpálya felújítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely, Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szél utca  

Projekt tartalma 

Játszótér korszerűsítése, sportpálya felújítása 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 
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Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

4 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

Lehel utcai játszótér felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Lehel utcai játszótér felújítása 

Projekt háttere 

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Projekt célja  

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Lehel utca 

Projekt tartalma 

Játszótér korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

17 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018 

Csengettyű közben elhelyezkedő játszótér felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Csengettyű közben elhelyezkedő játszótér felújítása 
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Projekt háttere 

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Projekt célja  

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Csengettyű köz 

Projekt tartalma 

Játszótér korszerűsítése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

10 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017 

Oldalkosár utcai játszótér felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Oldalkosár utcai játszótér felújítása 

Projekt háttere 

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Projekt célja  

Játszótér felújítása a településrészen élő gyermekek részére 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK  96 

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 

Projekt tartalma 

Játszótér korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

10 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018 

Kishomoki játszótér kialakítása  

Projekt kódja és megnevezése 

 Kishomoki játszótér kialakítása 

Projekt háttere 

A településrészen élő gyermekek részére biztonságos, korszerű játszótér kialakítása. 

Projekt célja  

A településrészen élő gyermekek részére biztonságos, korszerű játszótér kialakítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Kishomok 

Projekt tartalma 

Játszótér kialakítása. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

30 millió Ft  
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Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016 

Damjanich utcai játszótér felújítása  

Projekt kódja és megnevezése 

 Damjanich utcai játszótér felújítása 

Projekt háttere 

A településrészen élő gyermekek részére biztonságos, korszerű játszótér kialakítása. 

Projekt célja  

A településrészen élő gyermekek részére biztonságos, korszerű játszótér kialakítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Damjanich utca 

Projekt tartalma 

Játszótér kialakítása. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, Tiszta Szívvel Egyesület 

Projekt indikatív költségigénye  

17 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017 

Játszóterek kialakítása egyéb belterületeken 

Projekt kódja és megnevezése 

 Játszóterek kialakítása egyéb belterületeken 

Projekt háttere 

Hódmezővásárhely egyéb belterületei kevés közösségi funkcióval rendelkeznek. Az itt élő felnőttek és gyerekek 

számára egyaránt kiemelten fontos közösségi funkciót jelentenének a játszóterek. 

Projekt célja  



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK  98 

Közösségi funkciók erősítése Hódmezővásárhely egyéb belterületein (Erzsébet, Szikáncs, Batida, Kútvölgy, Vajhát) a 

településrészen élő gyermekek részére biztonságos, korszerű játszótér kialakítása révén. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely 

Projekt tartalma 

Játszótér kialakítása. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

35 millió Ft  

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018-2020 

2.4.9. Iskolai infrastruktúra fejlesztése 

Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tornatermének felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tornatermének felújítása 

Projekt háttere 

A tornaterem korszerűsítése szükséges annak érdekében, hogy megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezésre a 

testnevelés órák lebonyolításához. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tornatermének felújítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 
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6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola tornatermének felújítása. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

50 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Klauzál u. 63.) 

Projekt háttere 

Az intézmény felújítása, valamint a tornaterem korszerűsítése, tetőfelületének javítása szükséges annak érdekében, 

hogy megfelelő infrastruktúra álljon rendelkezésre a testnevelés órák lebonyolításához. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása, valamint a tornaterem korszerűsítése, 

tetőfelületének javítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola tornatermének felújítása. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / Hódmezővásárhely MJV 
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Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

140 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola (Nádor u. 35. alatti telephely) 

tornaterem kialakítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor u. 35. alatti telephelyén tornaterem 

kialakítása 

Projekt háttere 

Az intézmény jelenleg nem rendelkezik tornateremmel. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor u. 35. alatti telephelyén tornaterem 

kialakítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 35. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor u. 35. alatti telephelyén tornaterem kialakítása (valamint 

ehhez kapcsolódóan telekvásárlás). 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

330 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 
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Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola tornatermének felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola tornatermének felújítása 

Projekt háttere 

A tornaterem korszerűsítése, tetőfelületének javítása szükséges annak érdekében, hogy megfelelő infrastruktúra 

álljon rendelkezésre a testnevelés órák lebonyolításához. 

Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola tornatermének felújítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. 

Projekt tartalma 

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola tornatermének felújítása. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

35 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Koczka utcai iskolaépület udvarán szabadidőpark kialakítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola Koczka utcai épületének udvarán szabadidőpark 

kialakítása az egész napos iskolához  

Projekt háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos rendelkezése szerint az általános 

iskolákban 16 óráig kell foglalkozásokat biztosítani, 17 óráig pedig gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az 

intézmény a délutáni foglalkozások lebonyolításához rendelkezésre álló lehetőségeket kívánja bővíteni a 

szabadidőpark kialakításával. 
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Projekt célja  

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola Koczka utcai épületének udvarán szabadidőpark 

kialakítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely, Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 6.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Koczka u. 2. 

Projekt tartalma 

A projekt célja a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola Koczka utcai épületének udvarán szabadidőpark 

kialakítása. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerület / Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

50 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-20217 

Hajnal Tanoda udvarának fejlesztése, a Tanoda szakmai programjának folytatása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hajnal Tanoda udvarának fejlesztése az egész napos iskolához; a Tanoda szakmai programjának 

folytatása 

Projekt háttere 

A Hajnal Tanodát a Klauzál Gábor, a Szent István és a Varga Tamás Általános Iskolák 7-8. osztályos, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulóinak támogatására hozta létre a Dél-alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási 

Egyesület (DARTKE) a TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0034 projekt keretében. A Tanoda 2011 júliusáig működött, helyén 

a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0246 Ötletfa – összefogás a telepen élő fiatalok aktivizálásáért című projekt 

eredményeként az Ötletfa Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működik, a projekt jelenleg fenntartási időszakban 

van. Az Iroda célja, hogy helyszínt és programokat biztosítson a szabadidő eltöltéséhez a halmozottan hátrányos 

helyzetű fiatalok részére, emellett segítséget nyújtson a tanulásban is.  

Projekt célja  

Jelen projekt célja a Hajnal Tanoda udvarának fejlesztése, a Tanoda szakmai programjának folytatása. 
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Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely, Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 6.3 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Hajnal u.  

Projekt tartalma 

Jelen projekt célja a Hajnal Tanoda udvarának fejlesztése, a Tanoda szakmai programjának folytatása 

Projekt előkészítettsége 

-  

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata / DARTKE 

Projekt indikatív költségigénye  

60 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016-2017 

2.4.10. A helyi identitás és kohézió erősítése 

Olvasókörök helyiségeinek felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Olvasókörök helyiségeinek felújítása 

Projekt háttere 

Hódmezővásárhely helyi kultúrájának, közösségeinek életében kiemelten fontos szerepet játszanak a még a XIX 

században létrejött olvasókörök. Ezen olvasókörök közül számos a mai napig működik, jellemzően városrészenként. 

Az olvasókörök által használt ingatlanok azonban jelentősen leromlottak, így felújításuk mindenképpen szükséges. A 

város legalább 6 olvasókör épületének felújítását és energetikai korszerűsítését tervezi: a Kossuth, Visszhang, Csúcsi, 

Tarjáni, Susáni és Belvárosi olvasókör kerülne felújításra. 

Projekt célja  

A projekt célja az olvasókörök helyiségeinek felújítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe –Vásárhely, a kultúra városa 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 5 (CLLD) 
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Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely,  

Projekt tartalma 

Olvasókörök helyiségeinek felújítása: az épületek szociális helyiségeinek, az elektromos rendszernek, illetve a belső 

terek megújítása, energetikai korszerűsítés. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata  

Projekt indikatív költségigénye  

160 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Identitáserősítő civil programok támogatása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Olvasókörök, civil szervezetek programjainak támogatása kulturális, szociális vagy az 

örökségvédelem területén 

Projekt háttere 

Hódmezővásárhely kultúrájának egyik sajátságos örökségét jelentik a XIX században létrejött olvasókörök. Ezen 

olvasókörök közül számos a mai napig működik, jellemzően városrészenként. Ezek a mikro-közösségek jelentős 

szerepet játszanak a városrészek kulturális, közösségi életében, a hagyományok megőrzésében és a városrészi, illetve 

városi identitás megerősítésében. Ezért kiváló színterei a helyi identitástudat megerősítésére irányuló törekvéseknek, 

a társadalmi kohéziós erősítésének.  

Az olvasókörökben élénk kulturális és közösségi élet zajlik az év minden napján, ezekre alapozva városrészi napok 

kulturális rendezvényekre kerülhetne sor mindegyik olvasókörben. Ennek keretében lehetőség nyílna arra, hogy az 

olvasókörök és egyéb civil szervezetek bevonásával az alábbiakban felsorolt programok valósuljanak meg: 

● Térségi szintű esélyteremtő programok (ösztöndíjak, tehetség‐programok, egyéni pályázatok: 

helyismeret, stb.) támogatása 

● Közösségi, térségi és települési helyi identitást erősítő marketing akciók támogatása, ill. a kulturális és 

környezeti örökség megőrzését szolgáló programok fejlesztése 

● A térségi civil szervezetek programjainak támogatása (pl. település-fejlesztés, örökségvédelem, 

kulturális és szociális területen) 

A Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program kapcsán kiépített infrastruktúra ugynakkor lehetőséget 

teremt arra, hogy kulturális örökség megőrzés kapcsán neves (akár nemzetközi hírű) művészek mutathassák be 

alkotásaikat a Múzeumban vagy Galériában. 

Projekt célja  
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A projekt célja civil szervezetek programjainak támogatása kulturális, szociális vagy az örökségvédelem területén. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Vásárhely, a kultúra városa 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 5 (CLLD) 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Támogatási alap működtetése az olvasókörök és egyéb civil szervezetek programjainak támogatása kulturális, 

szociális vagy az örökségvédelem területén. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, civil szervezetek 

Projekt indikatív költségigénye  

140 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

2.4.11. Közvilágítás korszerűsítése  

Projekt kódja és megnevezése 

 Közvilágítás korszerűsítése (Batida, Erzsébet, Kútvölgy) 

Projekt háttere 

Hódmezővásárhely közvilágítása az elmúlt 7 évben megújult, ám egyes belterületeken (Batida, Erzsébet, Kútvölgy) 

elmaradt a felújítás.  

Projekt célja  

A projekt célja a közvilágítás korszerűsítése Batidán, Erzsébeten, Kútvölgyön. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe –Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely,  
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Projekt tartalma 

Közvilágítás korszerűsítése (Batida, Erzsébet, Kútvölgy) 

Projekt előkészítettsége 

Tervek elkészítése szükséges 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

100 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017 

2.5. Egyéb projektek bemutatása 

2.5.1. HTKT Kapcsolat Központ projektjei 

Kertvárosi Bölcsőde felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Kertvárosi Bölcsőde felújítása 

Projekt háttere 

A DAOP-2008-4.1.3.C Gyermekeinkben a jövő című projekt eredményeként egy új épületszárny létrehozásával 40 

férőhellyel bővült a Kertvárosi Bölcsőde kapacitása. A régi szárnyban sor került a nyílászárók teljes cseréjére, a 

teraszok, valamint az árnyékoló szerkezet és a ponyvák felújítására és eszközök, bútorok (gyermek asztalok és székek, 

gondozónői asztalok és székek, fektetők, ételszállító kocsik, öltöző szekrények) beszerzésére. Ezek mellett indokolt a 

régi szárny további korszerűsítése, valamint a bútorok részleges cseréje és további eszközök beszerzése. 

Projekt célja  

A projekt keretében befejeződik az intézmény felújítása: energetikai korszerűsítés (hőszigetelés, fűtési rendszer 

felújítása), fürdőhelyiségek felújítása, padlófelújítás. Az infrastrukturális felújításokon túl a projekt részeként további 

bútorok, valamit játékok beszerzésére kerül sor. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 1.4 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 7. 

Projekt tartalma 
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Építési beruházás, valamint eszközbeszerzés megvalósításával a bölcsődei intézmény korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

Részletes tervek, engedélyek nem állnak rendelkezésre, korábbi KEOP projekthez kapcsolódóan készített 

dokumentumok részben felhasználhatóak. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

HKTK Kapcsolat Központ Egyesített Bölcsődei Intézmény 

Projekt indikatív költségigénye  

180 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

Projekt kódja és megnevezése 

 HKTK Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

Projekt háttere 

Az intézmény 2009-ben költözött az Andrássy út 54. szám alatti épületbe. Feladatainak megfelelő ellátása érdekében 

szükséges az akadálymentesítés, valamint az épület elöregedett elemeinek megújítása, a melléképületek felújítása, új 

funkciókkal történő felruházása. A források függvényében az intézmény irodai bútorokat, számítógépeket, illetve 

egyéb eszközöket is be kíván szerezni. Az épület felújítása helyett szükséges lehet egy teljesen új épület kialakítása. 

Projekt célja  

A projekt keretében tetőfelújítás, vízvezeték- és csatornarendszer felújítása, villanyvezeték rendszer felújítása, 

vizesblokk felújítása, festés, energetikai korszerűsítés (fűtésrendszer, nyílászárók), akadálymentesítés, udvar 

területrendezése, melléképületek felújítása, valamint eszközbeszerzés (légkondicionáló berendezés a tetőtérben 

elhelyezkedő irodákhoz, bútorok, számítógépek, fejlesztőeszközök a Mikkamakka játéktár részére stb.) szükséges. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.2 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54. Az esetleges új épület helye még nem ismert. 

Projekt tartalma 

Építési beruházás, valamint eszközbeszerzés megvalósításával a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 

Szolgálat korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

- 
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Projekt lehetséges kedvezményezettje 

HKTK Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

Projekt indikatív költségigénye  

250 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2016 

Csodaház Foglalkoztató Napközi 

Projekt kódja és megnevezése 

 HKTK Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközi 

Projekt háttere 

A Csodaház Foglalkoztató Napközi halmozottan sérült gyermekek és fiatalok, valamint 45 év alatti felnőttek nappali 

ellátását biztosítja. Tevékenységei között szerepel a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, valamint a 

gyógypedagógiai tanácsadás is. A rendelkezésére álló gépek jellemzően adományként vagy alapítványi forrásból 

kerültek a Csodaház Foglalkoztató Napközi tulajdonába, tekintettel azok magas költségére. A megfelelő szakmai 

munkához a meglévő eszközök bővítése szükséges. 

Projekt célja  

A projekt célja az intézmény szakmai munkájához szükséges fejlesztőeszközök és mozgásfejlesztő gépek beszerzése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Endre Béla u.2. 

Projekt tartalma 

Fejlesztőeszközök és mozgásfejlesztő gépek beszerzése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

HKTK Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközi 

Projekt indikatív költségigénye  

5 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 
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Halmozottan sérültek intézményi ellátásának fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Halmozottan sérültek intézményi ellátása 24 órás ügyelettel 

Projekt háttere 

Jelenleg nem biztosított a halmozottan sérültek egész napos ellátása Hódmezővásárhelyen.  

Projekt célja  

A projekt célja a városban hiányzó szolgáltatás indítása annak érdekében, hogy a halmozottan sérültek 24 órás 

ellátása megoldható legyen pl. egy-egy estére vagy hétvégére.  

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 4.2 

Projekt helyszíne 

A helyszín nem ismert. A tervek szerint vagy egy, már a Kapcsolat Központ tulajdonában lévő ingatlanon, vagy új 

ingatlanon valósul meg. 

Projekt tartalma 

Halmozottan sérültek 24 órás ellátáshoz szükséges infrastruktúra kiépítése.  

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

HKTK Kapcsolat Központ 

Projekt indikatív költségigénye  

50 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015 

Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

Projekt kódja és megnevezése 

 HKTK Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

Projekt háttere 

Az épületet 1988-ban adták át, korszerűsítése – különösen energetikai korszerűsítése – mára időszerűvé vált. Az 

intézmény energetikai felújításra sikeres pályázatot nyújtott be, amely azonban forráshiány miatt nem került 

támogatásra. A 2007-2013-as időszakban inkább a kisebb intézmények támogatására voltak elérhetőek pályázati 

kiírások, így a 200 fős Időskorúak Otthona nem tudott forrásokat bevonni a szükséges munkák elvégzéséhez.  
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Az Időskorúak Otthonában magas a nagyon rossz egészségi állapotban lévő, önellátásra képtelen lakók száma. 

Megfelelő és biztonságos ellátásuk érdekében a rendelkezésre álló eszközpark bővítése szükséges. 

Projekt célja  

A projekt célja az épület energetikai korszerűsítése, valamint eszközök beszerzése. Az önellátásra nem képes lakók 

ellátása jelentős fizikai leterhelést jelent az itt dolgozók részére, így az ellátás elősegítése érdekében szükséges 

betegemelők és fürdető ágyak beszerzése. A mentálisan rosszabb állapotban lévő lakók biztonsága érdekében él 

nélküli bútorok, valamint a bejárati ajtókra mozgásérzélekő beszerzése is indokolt. A gyengénlátó, illetve 

mozgásképtelen lakók részére hordozható hangos könyvtár kerül beszerzésre. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. 

Projekt tartalma 

Építési beruházás, valamint eszközbeszerzés megvalósításával a Kovács-Küry Időskorúak Otthona korszerűsítése 

Projekt előkészítettsége 

Korábbi, forráshiány miatt elutasított KEOP projekt műszaki dokumentációja felhasználható az előkészítéshez 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

HKTK Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

Projekt indikatív költségigénye  

300 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

2.5.2. A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató projektjei 

Aranyház kapacitásbővítése, az épület korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Aranyház kapacitásbővítése, korszerűsítése 

Projekt háttere 

Az Aranyház a saját otthonukban élő idős emberek számára biztosít hétköznapokon nappali ellátást. A nappali ellátás 

keretében napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak igény esetén, emellett lehetőség van tisztálkodásra, mosásra is, 

valamint az intézmény gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáféréshez is és segítséget nyújt hivatalos 

ügyek elintézésében. A fentieken túlmenően az Aranyház különféle programokat, szabadidős tevékenységeket 

szervez, elősegíti a családtagokkal történő kapcsolattartást. Az Aranyház jelenleg az egyetlen ilyen szolgáltatást 

nyújtó intézmény Hódmezővásárhelyen, 35 férőhellyel működik. Mivel az ország egészéhez hasonlóan 
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Hódmezővásárhelyen is a lakosság elöregedése jellemző, folyamatosan növekszik az igény a szolgáltatás 

igénybevételére. Az épület jelenleg nem biztosítja az optimális kihasználtságot, emellett műszaki fejlesztések is 

szükségesek lennének. 

Projekt célja  

A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Aranyház kapacitásbővítése, korszerűsítése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Arany J. u. 8. 

Projekt tartalma 

Építési beruházás a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Aranyház kapacitásbővítése és korszerűsítése érdekében 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató 

Projekt indikatív költségigénye  

 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Támogató szolgálat működtetése 

Projekt kódja és megnevezése 

 A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Támogató Szolgálat működtetése 

Projekt háttere 

A támogató szolgáltatás célja a szociálisan rászorult, fogyatékkal élők saját lakókörnyezetben történő támogatása, 

amely magában foglalja az otthoni speciális segítségnyújtást és a különféle szolgáltatások – egyebek között 

személyszállítás, rehabilitációs, munkavállalást elősegítő szolgáltatások, kulturális programok – igénybevételét is. A 

városban élő, halmozottan sérült gyermekek szállításáról is a Támogató Szolgálat gondoskodik.  

A támogató szolgáltatás nem kötelező feladat, ellátása pályázati forrás bevonásával történik, amellyel 2014. 

december 31-ig biztosított a működése.  

A megfelelő ellátás érdekében indokolttá válik a szállításhoz használt gépjármű cseréje. 

Projekt célja  

A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Támogató Szolgálat működésének biztosítása, a feladatellátáshoz szükséges 
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gépjármű cseréje 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u. 52. 

Projekt tartalma 

A Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – Támogató Szolgálat működésének biztosítása, a feladatellátáshoz szükséges 

gépjármű cseréje 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató 

Projekt indikatív költségigénye  

 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

2.5.3. Oktatási intézmények felújítása, a szakképzés gyakorlati 

lehetőségeinek bővítése 

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium korszerűsítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium korszerűsítése, felújítása 

Projekt háttere 

A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium kiemelt szerepet tölt be a tehetséggondozásban és felzárkóztatásban. Diákjainak 

jelentős része nehéz szociális körülmények közül érkezik, az ebből adódó hátrányok leküzdéséhez a Kollégium 

nagymértékben hozzájárul. A Németh László Gimnázium, Általános Iskolával együttműködve vesz részt az Arany 

János Kollégiumi Program megvalósításában, mely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányait segíti elő.  

A 2013/2014-es tanévben 233 diák lakott a Kollégiumban (a férőhelyek engedélyezett maximális száma 264 fő). Az 

épületben történtek kisebb karbantartási munkák, azonban átfogó felújítására eddig források hiányában nem volt 

lehetőség. 

Projekt célja  

A projekt célja az épület teljes körű rekonstrukciója, mely magában foglalja a szobák felújítását, a víziközmű rendszer, 

valamint a gépészeti és elektromos rendszerek felújítását, továbbá az energetikai korszerűsítést (hőszigetelést). 
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Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 3.2 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1. 

Projekt tartalma 

A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium épületének felújítása. 

Projekt előkészítettsége 

2012-ben készített KEOP pályázathoz készített tervek rendelkezésre állnak, de ezek felülvizsgálata szükséges. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium / KLIK Hódmezővásárhelyi Tankerülete / Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Projekt indikatív költségigénye  

450 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

Középiskola felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény teljeskörű felújítása 

Projekt háttere 

Az épület állagromlása miatt a Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény teljeskörű (külső 

és belső) felújítása indokolt. 

Projekt célja  

A projekt célja az épület teljeskörű rekonstrukciója. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 7-9. 

Projekt tartalma 

Az iskola épületének külső és belső felújítása. 
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Projekt előkészítettsége 

Nem állnak rendelkezésre tervek. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény / KLIK Szegedi Tankerület / Hódmezővásárhely 

MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

650 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2017-2018 

A szakképzés gyakorlati lehetőségeinek bővítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 A munkaerő-piaci igényekhez igazodó gyakorlati képzések elősegítése Hódmezővásárhely 

szakképzési intézményeiben 

Projekt háttere 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát megalapozó helyzetfeltárás során a városban működő vállalkozások 

képviselői problémaként azonosították, hogy hiány mutatkozik megfelelő – elsősorban középfokú – műszaki 

végzettséggel rendelkező szakemberből. Annak érdekében, hogy a szakképzés jobban igazodjon a munkaerő-piaci 

igényekhez, indokolt a város szakképző intézményei és a vállalkozások közötti szorosabb együttműködés, elsősorban 

a gyakorlati képzési lehetőségek terén, valamint a gyakorlati képzést támogató intézményi infrastruktúra bővítése. 

Projekt célja  

A szakképzés gyakorlati lehetőségeinek bővítése annak érdekében, hogy a tanulók a munkaerő-piac által igényelt 

tudást és tapasztalatokat szerezzenek 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

 

Projekt tartalma 

Gyakorlatorientált képzési elemek kidolgozása, gyakorlati képzés biztosítása a Hódmezővásárhelyen működő 

vállalkozásoknál, valamint az intézmények gyakorlati képzést biztosító infrastruktúrájának fejlesztése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 
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Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat / Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola és tagintézményei / 

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola / gyakorlati képzésnek helyszínt biztosító vállalkozások 

Projekt indikatív költségigénye  

 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

2.5.4. Egészségügyi ellátáshoz, egészségmegőrzéshez 

kapcsolódó projektek 

Kórház-rekonstrukció 

Projekt kódja és megnevezése 

 A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó hódmezővásárhelyi 

tagkórházának rekonstrukciója, tömbkórházzá alakítása, elkülönített járóbeteg-ellátáshoz szükséges 

infrastruktúra kialakítása 

Projekt háttere 

2013. február 1-én az Erzsébet Kórház-Rendelőintézetet és a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézetet 

egy intézményben egyesítették, Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó néven. Az 

intézmény rekonstrukciója kapcsán több projekt is megvalósult, illetve megvalósításuk folyamatban van.  

A kórház épületegyüttese 1898-tól több szakaszban került megépítésre, az utolsó épület 1989-ben készült el. A 

pavilon-rendszer azonban nehézségeket okoz az ellátásban – beleértve a járóbeteg ellátást is –, mivel nem 

biztosítható a betegutak megfelelő kialakítása, továbbá problémát jelent, hogy egy-egy épületben a felvonó 

esetleges meghibásodása esetén az akadálymentes közlekedés nem megoldott. A pavilonos szerkezet további 

hátránya, hogy az üzemeltetési költsége nagyon magas. A hosszútávon megvalósuló fejlesztések, melyek 

eredményeként az intézmény tömbkórházzá alakul, lehetővé teszik a járóbeteg és fekvőbeteg-ellátás szétválasztását, 

valamint az egyes szakfeladatokat ellátó diagnosztikai és terápiás egységek megfelelő elhelyezését, amely hozzájárul 

a hatékonyabb ellátáshoz és a betegek kényelméhez. 

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0033 Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház – Rendelőintézet struktúraváltó infrastrukturális 

fejlesztése című projekt eredményeként felújításra kerül a kórház központi épülete („A” épület). A TIOP-2.2.6-12/1B-

2013-0015 A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó integrációját támogató 

struktúraváltás tárgyú projekt célja a hódmezővásárhelyi és a makói tagkórházak struktúrájának átalakítása, a 

funkciók ésszerű és gazdaságos üzemeltetést lehetővé tevő megosztása. Ezen projekt keretében kerülne kialakításra 

az elkülönített járóbeteg ellátáshoz szükséges infrastruktúra, az „A” épület földszinti, valamint 1. és 2. emeletei 

részeinek átalakítása. 

Projekt célja  

A 2014-2020 közötti időszakra tervezett fejlesztések között szerepel a járóbeteg-ellátásnak otthont adó új épület 

kibővítése további 3 emelettel, valamint még egy, az „A” épülethez kapcsolódást biztosító folyosó megépítése. 

Az „A” épület kiegészül a TIOP-2.2.4 projekt keretében még meg nem épült oldalsó bővítményekkel, valamint sor 

kerül további alaprajzi módosításokra és a tetőtér még be nem épített területeinek hasznosítására (Igazgatás, irodai 

és kiszolgáló helyiségek). A korábbi fejlesztésekből kimaradt épületrészekben lehetőség nyílik a gépészeti, 
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elektromos, légtechnikai és egyéb felújítások elvégzésére. Ugyancsak a 2014-2020 közötti időszakra tervezett 

beruházás a művese állomás és a véradó átköltöztetése az erre a célra felújított „F”, illetve „J” épületekbe. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Doktor Imre József utca 2 

Projekt tartalma 

A járóbeteg-ellátásnak otthont adó új épület megépítése, valamint a későbbiekben a kibővítése további 3 emelettel, 

valamint még egy, az „A” épülethez kapcsolódást biztosító folyosó megépítése. 

Az „A” épület kiegészül a TIOP-2.2.4 projekt keretében még meg nem épült oldalsó bővítményekkel, valamint sor 

kerül további alaprajzi módosításokra és a tetőtér még be nem épített területeinek hasznosítására (Igazgatás, irodai 

és kiszolgáló helyiségek). A korábbi fejlesztésekből kimaradt épületrészekben lehetőség nyílik a gépészeti, 

elektromos, légtechnikai és egyéb felújítások elvégzésére. Ugyancsak a 2014-2020 közötti időszakra tervezett 

beruházás a művese állomás és a véradó átköltöztetése az erre a célra felújított „F”, illetve „J” épületekbe. 

Szintén a 2014-2020 közötti időszakban valósulna meg a Kakasszéken működő Reumatológiai és mozgásszervi osztály 

energetikai, gépészeti felújítása, elektromos rendszerének korszerűsítése. 

Projekt előkészítettsége 

A projekt pályázati szakaszban van. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 

Projekt indikatív költségigénye  

4000 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2017 

Egészséges Vásárhely Program folytatása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Az Egészséges Vásárhely Program folytatása, további szűrőprogramok lebonyolítása 

Projekt háttere 

A CSMEK önálló szervezeti egységeként működik az Egészséges Vásárhely Program (EVP), amely 2008-as létrejötte 

óta fontos szerepet tölt be a város életében különféle szűrőprogramok és az egészségtudatos életmódot 

népszerűsítő rendezvényei és programjai által. Az EVP nagymértékben épít a minél szélesebb intézményi 

együttműködésre, a programelemek megvalósításában a kórházon és a háziorvosokon kívül részt vesznek a szociális 

ellátórendszer egyes intézményei, valamint az oktatási-nevelési intézmények is. 
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Projekt célja  

Az EVP eddig elsősorban a fizikai egészségmegőrzésre koncentrált, azonban igényként merült fel a mentálhigiénés 

problémák feltárása és az ezek kezelésére szolgáló beavatkozási terv kidolgozása. A projekt első fázisaként 2.377 

személy (a CSMEK Hódmezővásárhelyi Tagkórházának és a Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond 

Tagintézményének valamennyi dolgozója, valamint véletlen mintavétellel a kórház betegei és látogatóik, az iskola 

diákjai, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak egy része) bevonásával sor került egy kérdőíves felmérésre. A 

kérdőívek adatait szociodemográfiai (nem, életkor, lakóövezeti bontás, munkaerő-piaci jelenlét, iskolai végzettség, 

családi állapot) változók szerint vizsgálták, a felmérés alapján azonosított veszélyeztetett csoportok vizsgálata a 

projekt későbbi szakaszában fókuszcsoportos módszerrel történik. Ezek alapozzák meg a további rétegvizsgálatokat, 

melyek a projekt eredményeként létrejövő beavatkozási terv kidolgozásához szükségesek. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

EFOP 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Doktor Imre József utca 2 

Projekt tartalma 

A város lakosságának mentálhigiénés felmérése, a veszélyeztetett csoportok azonosítása, beavatkozási terv 

kidolgozása. 

Projekt előkészítettsége 

A projektet megalapozó kérdőíves felmérésre és az adatok elemzésére már sor került. 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 

Projekt indikatív költségigénye  

10 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

2.5.5. További projektek 

Vezetéstechnikai Centrum kialakítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Vezetéstechnikai Centrum (közlekedésbiztonsági pálya) kiépítése 

Projekt háttere 

A közlekedésben résztvevők (kerékpárral közlekedők, személygépkocsi vezetők, tehergépkocsi és autóbusz vezetők) 

teljes körét kiszolgálhatná a vezetéstechnikai pálya, amely a Hungaroring mellett található vezetéstechnikai pálya 

mintájára épülhetne ki. Helyszíne a Cigányéri rekultivált hulladéklerakó telep lehetne. 
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Projekt célja  

A projekt célja közlekedésbiztonsági pálya kiépítése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe –  

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 5 (CLLD) 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Észak utca (Cigányéri rekultivált hulladéklerakó telep) 

Projekt tartalma 

Közlekedésbiztonsági pálya kiépítése 

Projekt előkészítettsége 

Tervek rendelkezésre állnak.  

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

600 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2019 

Üdülőhely fejlesztés 

Projekt kódja és megnevezése 

 Üdülőhely fejlesztés 

Projekt háttere 

Mártély üdülőterület jelentős vonzerőt jelent nem csak a hódmezővásárhelyiek számára, hanem az országon belül is. 

A mártélyi üdülőterületen számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években. A terület vonzerejét tovább növelné a 

szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas park kialakítása, a sétány felújítása. 

Projekt célja  

Mártély üdülőterületen szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas park kialakítása, sétány felújítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a gazdaságba – Gazdagodó Vásárhely (?) 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.2 

Projekt helyszíne 
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6800 Hódmezővásárhely, Mártély üdülőterület 

Projekt tartalma 

Mártély üdülőterületen szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas park kialakítása, sétány felújítása 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata,  

Projekt indikatív költségigénye  

50 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2019 

Széchenyi téri park felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Széchenyi téri park felújítása 

Projekt háttere 

A Széchenyi tér Újváros városrész központi része: a zöldfelületek megújítása szükséges. A projekt növelné a terület 

vonzerejét a szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas park kialakítása révén. 

Projekt célja  

Széchenyi téri park felújítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés a gazdaságba – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP  

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 

Projekt tartalma 

Széchenyi téri park felújítása 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata,  

Projekt indikatív költségigénye  
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40 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Bakay ösztöndíj-program 

Projekt kódja és megnevezése 

 Bakay ösztöndíj-program támogatása  

Projekt háttere 

Az ösztöndíj célja az egyetemen, illetve főiskolán tanuló hódmezővásárhelyi diákok támogatása annak érdekében, 

hogy a diploma megszerzését követően a városban vállaljanak munkát. 

Projekt célja  

A projekt célja, hogy a felsőfokú végzettségüket megszerző hódmezővásárhelyi fiatalokat a városban maradásra 

ösztönözze. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Képzett Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 6.4 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Ösztöndíj biztosítása egyetemen, illetve főiskolán tanuló hódmezővásárhelyi fiatalok részére. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

10 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Kistérségi kerékpáros turisztikai térkép 

Projekt kódja és megnevezése 

 Kistérségi kerékpáros turisztikai térkép 

Projekt háttere 
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Kistérségi kerékpáros turisztikai térkép készítése a városról, illetve a kistérségről, amelyben szerepel az összes 

látványosság, illetve a kerékpárutak. 

Projekt célja  

A projekt célja kistérségi kerékpáros turisztikai térkép készítése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az gazdaságba – Vállalkozóbarát Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 2.2 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Kistérségi kerékpáros turisztikai térkép készítése. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

3 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2018 

Tematikus turisztikai csomagok fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Tematikus turisztikai csomagok fejlesztése 

Projekt háttere 

Tematikus turisztikai csomagok fejlesztése: a vidéki épített örökség megőrzése céljából kiépített épületek felújításai 

(Bodzásparti Iskola, Kopáncsi Tanyamúzeum, Sóshalmi Iskola, Papi féle szélmalom, Csomorkányi templomrom) 

kapcsán az épületek korhű berendezéseinek eszközbeszerzése, lovasturizmushoz kapcsolódó fejlesztések, 

elhagyatott tanyák megújítása, valamint önálló TDM kialakítása vagy megyei TDM szervezethez való kapcsolódás. 

Projekt célja  

A projekt célja tematikus turisztikai csomagok fejlesztése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az gazdaságba – Vállalkozóbarát Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 
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TOP 2.2 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Tematikus turisztikai csomagok fejlesztése. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

250 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2018 

Városmarketing kampány 

Projekt kódja és megnevezése 

 Városmarketing kampány 

Projekt háttere 

Egy nagyszabású, országos városimázs építő kampány; programcsomagok összeállítása az idelátogatók megnyerése 

céljából; kiadványok, szóróanyagok készítése; különböző online felületeken való megjelenés; online nemzetközi 

kampány elindítása (SWOT analízis készítése); vásárok, kiállítások szervezése (helyi kézművesekkel, gazdákkal); 

rendezvények szervezése a helyi identitás fejlesztése, a gazdasági versenyképesség növelése és a turisztikai vonzerő 

növelése érdekében. 

Projekt célja  

A projekt célja egy nagyszabású, országos városimázs építő kampány lebonyolítása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az gazdaságba – Vállalkozóbarát Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

TOP 6.4 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Programcsomagok összeállítása az idelátogatók megnyerése céljából; kiadványok, szóróanyagok készítése; különböző 

online felületeken való megjelenés; online nemzetközi kampány elindítása, vásárok, kiállítások szervezése (helyi 

kézművesekkel, gazdákkal); rendezvények szervezése. 
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Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

80 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Baleset- és bűnmegelőzési program 

Projekt kódja és megnevezése 

 Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság felújítása, és közbiztonság erősítése komplex program 

Projekt háttere 

A közbiztonság megerősítése érdekében szükséges a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság felújítása, közbiztonság 

erősítését célzó komplex program megvalósítása, a köztéri térfigyelő kamerarendszer hálózat bővítése, 

közlekedésbiztonsági (BringaSuli, Bringázz a Munkába) és bűnmegelőzési akciók szervezése a helyi 

rendőrkapitánysággal együttműködve 

Projekt célja  

A projekt célja a közbiztonság erősítése, az ahhoz szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a 

kapcsolódó szemléletformáló akciók lebonyolítása.  

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Közösség-építés 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

A hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság felújítása, közbiztonság erősítését célzó komplex program megvalósítása, a 

köztéri térfigyelő kamerarendszer hálózat bővítése. 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata (részben), Belügyminisztréium 

Projekt indikatív költségigénye  
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1.100 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Városi stadion felújítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Városi stadion felújítása 

Projekt háttere 

A város sportolási lehetőségeinek fejlesztése szükséges egy atlétikai centrum kialakításával a Városi stadion területén  

Projekt célja  

A projekt célja a város sportolási lehetőségeinek fejlesztése. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Egészséges Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

Egy atlétikai centrum kialakításával a Városi stadion területén 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

150 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2015-2016 

A Minden Nap Kultúra! Program folytatása 

Projekt kódja és megnevezése 

 A Minden Nap Kultúra! Program folytatása 

Projekt háttere 

A korábban megkezdett Minden Nap Kultúra! Program folytatása, kiterjesztése. 
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Projekt célja  

A projekt célja a Minden Nap Kultúra! Program folytatása. 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe –Vásárhely, a kultúra városa 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 

A korábban megkezdett Minden Nap Kultúra! Program folytatása, kiterjesztése 

Projekt előkészítettsége 

 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

50 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

A Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 

Projekt kódja és megnevezése 

 A Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 

Projekt háttere 

A Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 

Projekt célja  

A projekt célja a Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az környezetbe – Környezettudatos Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely  

Projekt tartalma 
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A Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 

Projekt indikatív költségigénye  

20 millió Ft 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2020 

Tanyagondnoki szolgálat kialakítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Tanyagondnoki szolgálat biztosítása a Külterületeken 

Projekt háttere 

Hódmezővásárhely nagy kiterjedésű külterülettel rendelkezik, mely magában foglalja a négy egykori tanyaközpontot, 

valamint Öreg-Kishomokot és a szórványtanyákat. Annak érdekében, hogy a Külterületen – elsősorban a tanyákon – 

élők szolgáltatásokhoz való hozzáférését javítani lehessen, szükséges a tanyagondnoki szolgálat újraindítása. A 

tanyagondnoki szolgálat különösen a magukat nem vagy nehezen ellátni képes idős emberek, és a nehéz anyagi 

körülmények között élő sokgyermekes családok számára nyújtana segítséget a hivatalos ügyek intézésében, az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben és egyéb, a város által biztosított szolgáltatás elérésében. 

Projekt célja  

A projekt célja a tanyagondnoki szolgálat kialakítása és az ennek működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely 

Projekt tartalma 

Tanyagondnoki szolgálat indítása, a feladat ellátásához szükséges gépjármű, mobiltelefonok és informatikai eszközök 

beszerzése 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat  
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Projekt indikatív költségigénye  

 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

Kishomoki közösségi ház kialakítása 

Projekt kódja és megnevezése 

 Kishomoki közösségi ház kialakítása 

Projekt háttere 

Hódmezővásárhely Kishomok városrészében nem találhatók közösségi/közszolgáltatási funkciók, ezért igény lenne 

egy közösségi ház kialakítására.  

Projekt célja  

Kishomoki közösségi ház kialakítása 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

Hódmezővásárhely, Kishomok 

Projekt tartalma 

Kishomoki közösségi ház kialakítása 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat  

Projekt indikatív költségigénye  

120 mFt 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2019-2020 

Nyugdíjas Lakópark bővítése 

Projekt kódja és megnevezése 

 Nyugdíjas Lakópark bővítése 

Projekt háttere 
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A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark iránti kereslet miatt szükséges a lakópark továbbfejlesztése, bővítése.  

Projekt célja  

Nyugdíjas Lakópark bővítése 

Kapcsolódó stratégiai, tematikus cél  

Befektetés az emberekbe – Szolidáris Vásárhely 

Potenciális finanszírozó program, prioritás, intézkedés 

 

Projekt helyszíne 

6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc u. 4. 

Projekt tartalma 

A nyugdíjas lakópark bővítése: telekvásárlás, ingatlanok építése. 

Projekt előkészítettsége 

- 

Projekt lehetséges kedvezményezettje 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat  

Projekt indikatív költségigénye  

120 mFt 

Projekt tervezett megvalósítási ideje 

2014-2020 

2.6. A fejlesztések ütemezése, vázlatos pénzügyi terve 

 
Megvalósítás ütemezése és forrásai 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Össz. 

BEFEKTETÉS A GAZDASÁGBA 427 887 1 965 1 580 862 12 5 733 

Gazdagodó Vásárhely 227 265 293 150 50 0 985 

Ipari park bővítése (II. ütem) 27 180 243 0 0 0 450 

Üdülőhely fejlesztés 0 0 0 0 50 0 50 

Sportszálló kialakítása 150 0 0 0 0 0 150 

Tematikus turisztikai csomagok 
fejlesztése 

25 25 50 150 0 0 250 

Gazdaságfejlesztési stratégia 25 0 0 0 0 0 25 

Árpád utcai tájház épületének 
rekonstrukciója 

0 60 0 0 0 0 60 
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Vállalkozásbarát Vásárhely 200 622 1 672 1 430 812 12 4 748 

Tornyai János Kulturális 
Városrehabilitációs Projekt III. 
üteme 

0 300 750 450 0 0 1 500 

Kistérségi kerékpáros turisztikai 
térkép 

0 0 0 3 0 0 3 

Városmarketing kampány 20 12 12 12 12 12 80 

Utak és járdák korszerűsítése, 
felújítása 

180 310 910 965 800 0 3 165 

BEFEKTETÉS AZ EMBEREKBE 801 3 767 3 447 946 165 152 9 278 

Képzett Vásárhely 146 887 432 611 0 0 2 076 

Óvodák korszerűsítése 33 550 393 0 0 0 976 

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 
korszerűsítése 

113 338 0 0 0 0 450 

Németh László Városi Könyvtár 
felújítása 

30 120 350 0 0 0 500 

Középiskola felújítása 0 0 39 611 0 0 650 

Egészséges Vásárhely 335 2 305 2 403 34 2 2 5 080 

Óvodák korszerűsítése 9 141 0 0 0 0 150 

Iskolai infrastruktúra fejlesztése 3 88 641 33 0 0 765 

Csodaház Foglalkoztató Napközi 5 0 0 0 0 0 5 

Egészséges Vásárhely Program 
folytatása 

3 2 2 2 2 2 10 

Kórház-rekonstrukció 240 2 000 1 760 0 0 0 4 000 

Városi stadion felújítása 75 75 0 0 0 0 150 

Szolidáris Vásárhely 72 369 269 38 11 14 772 

Kovács-Küry Időskorúak Otthona 18 72 210 0 0 0 300 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és 
Családsegítő Szolgálat 

0 250 0 0 0 0 250 

Nyugdíjas lakópark bővítése 7 29 84 0 0 0 120 

Halmozottan sérültek intézményi 
ellátásának fejlesztése 

50 0 0 0 0 0 50 

Játszóterek fejlesztése 4 47 59 38 11 14 172 

Vásárhely, a kultúra városa 10 17 35 154 8 8 230 

Kerámiaművészeti kulturális 
oktatási központ kialakítása 

0 9 27 144 0 0 180 

A MNK! Program folytatása 10 8 8 10 8 8 50 

Anti-szegregáció 200 130 250 50 50 0 680 
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Szent István város-rehabilitáció (II. 
ütem) 

50 100 250 50 50 0 500 

Intézmények akadálymentesítése 150 30 0 0 0 0 180 

Közösség-építés 39 59 59 59 95 129 440 

Bakay ösztöndíj-program 1 2 2 2 2 1 10 

A helyi identitás és kohézió 
erősítése 

38 57 57 57 93 128 430 

BEFEKTETÉS A KÖRNYEZETBE 1 077 4 131 5 645 3 648 2 836 287 17 625 

Környezettudatos Vásárhely 957 3 805 4 677 3 226 1 014 65 13 745 

Csapadékvíz és belvízelvezetés 
fejlesztése 

200 800 1 000 0 0 0 2 000 

Kerékpárút hálózat fejlesztése 150 360 1 060 780 0 0 2 350 

Balesetveszélyes csomópontok 
átalakítása, útfelújítások 

0 25 140 360 0 0 525 

Óvodák korszerűsítése 6 105 99 0 0 0 210 

Orvosi rendelők korszerűsítése 0 0 10 161 169 0 340 

Utak és járdák korszerűsítése, 
felújítása 

90 150 45 45 45 45 420 

Közvilágítás korszerűsítése 0 0 100 0 0 0 100 

Tram-train kiépítése 0 240 1 480 1 480 800 0 4 000 

Kása erdő rekreációs célú fejlesztése 0 0 0 0 0 20 20 

Kertvárosi Bölcsőde felújítása 11 25 144 0 0 0 180 

Hősök tere felújítása 0 200 500 300 0 0 1 000 

Zajtérkép készítése 0 0 0 0 0 0 0 

Baleset- és bűnmegelőzési program 66 154 814 22 22 22 1 100 

Hódmezővásárhely Népkert 
vasútmegálló fejlesztése 

0 0 0 100 0 0 100 

Hódtó lakónegyed megújítása 0 0 0 0 0 0 0 

Termál kutak létesítése 400 1 600 0 0 0 0 2 000 

Széchenyi téri park felújítása 2 38 0 0 0 0 40 

Gyalogos zónák infrastrukturális 
fejlesztése 

100 300 100 0 0 0 500 

Vásárhely, a tégla városa 54 72 54 0 0 0 180 

Vásárhely, a tégla városa program 
megvalósítása 

54 72 54 0 0 0 180 

Anti-szegregáció 0 100 100 400 1 200 200 2 000 

Hódtó városrész megújítása 0 25 25 100 300 50 500 

Belvárosi lakónegyed megújítása 0 75 75 300 900 150 1 500 
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Közösség-építés 66 154 814 22 622 22 1 700 

Vezetéstechnikai Centrum 
kialakítása 

0 0 0 0 600 0 600 

Baleset- és bűnmegelőzési program 66 154 814 22 22 22 1 100 

ÖSSZES FEJLESZTÉS 2 306 8 785 11 058 6 174 3 863 451 32 636 
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3. Anti-szegregációs program 

3.1. Hódmezővásárhely városrészi jellemzői 

3.1.1. Demográfiai adatok 

Hódmezővásárhely 10 központi belterületi városrészre, a várost körülölelő kiterjedt külterületre és az ezen belül 

zárványként elhelyezkedő egyéb belterületi részekre (egykori tanyaközpontok és Mártély üdülőtelep) tagolódik. A 

2013-ban Kishomok városrésszel kibővült központi belterület a város lakosságának 92,2%-át adta 2011-ben. További 

jelentős népességszámmal (2.558 fő) rendelkezik a főként tanyák alkotta külterület. Jogilag ez foglalja magában a 

korábbi kertes mezőgazdasági övezetből beépítésre szánt területté sorolt Öreg-Kishomokot (408 fő) is. A belterületi 

státusú 4 egykori tanyaközpont és a Mártély község szomszédságában fekvő Mártély üdülőtelep területén 1.007 fő él. 

(ld. 1. ábra)  

A 4 legnépesebb városrész (Susán, Tabán, Belváros és Kertváros) együttesen több mint 55%-át adja a település 

össznépességének, azonban a város 2001 és 2011 közötti 6,8%-os népességfogyásánál gyorsabban veszít 

lakónépességéből: ezek közül is a legmagasabb arány Kertvárosban (10,0%-os fogyás) figyelhető meg. Az egyedüli, 

népességét a két népszámlálás közötti időszakban növelni képes terület a belterületbe vont, 2001-ben 464 fő 

lakónépességű Kishomok városrész. Itt a főként fiatal, kisgyermekes családok zöldmezős lakásépítésének 

köszönhetően 10 év alatt 101,5%-os népességnövekedés tapasztalható (2011: 935 fő). A központi belterületbe tartozó 

városrészek közül a legnagyobb népességi eróziót a döntő többségben házgyári technológiával épült lakásoknak helyet 

adó Hódtó városrész szenvedte el (-15,8%), de 10% feletti még Csúcs értéke is (-12,9%). A csupán korlátozottan 

rendelkezésre álló adatok ellenére is kijelenthető, hogy a központi belterületen kívüli részek népessége még nagyobb 

mértékben csökken, amin belül a legnagyobb visszaesést Batida szenvedte el: a 2001-es 235 főről 2011-re 181 főre 

csökkent az egykori tanyaközpont lakóinak a száma (23,0%). 

 
1. ábra: Hódmezővásárhely városrészeinek lakosságszáma, 2001-2011. 

Forrás: KSH, lakónépességi adatok 

A további, városrészi lebontásban szereplő adatok elemzése során figyelembe kell venni a - tanyavilágot magában 

foglaló külterületet is számolva összesen - 17 városrész eltérő népességi súlyát, ami az adatok összehasonlítása során 

esetenként jelentős torzítást eredményez. Különösen igaz ez a 2011-ben csupán 19 fő lakónépességű Mártélyra, 
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aminek a vizsgálatokból való kivonása a teljesség igénye miatt nem történt meg. Továbbá ezen területrészek egyes 

értékeinek a vizsgált 10 éves távlatban bekövetkező változása is igen jelentős arányú lehet a többnyire alacsony 

lakosságszámuk miatt. A továbbiakban az egyéb külterület a belterületi városrészeken és Öreg-Kishomokon kívül eső 

külterületi részeket foglalja magában. Mártély, Öreg-Kishomok és az egyéb külterület 2011-es adataival 

összehasonlítható 2001-es adatai nem állnak hiánytalanul rendelkezésre, ezért az ezekben tapasztalható folyamatok 

vizsgálatára nincs mód. 

Hódmezővásárhelyen a 0-14 évesek aránya a főként fiatal, gyermekes családok körében népszerű Kishomokon a 

legmagasabb (24,5%). A város 10 év alatt 2,3 százalékponttal lecsökkent, 2011-ben 14,1%-os értékénél magasabb az 

aránya e korcsoportnak még Erzsébeten (19,1%), Öreg-Kishomokon (15,9%), Tabánban (15,6%), Hódtón (15,3%), 

Béketelepen (14,7%), valamint Susánban (14,4%). A gyermekkorúak aránya Batidán (8,8%), Mártélyon (10,5%), 

Szikáncson (11,4%) és Kútvölgyön (11,9%) a legalacsonyabb. Kishomokon kívül Kertváros az a városrész, ahol e 

korcsoport aránya 2001-hez képest emelkedett. 

  
2. ábra: A gyermekkorúak (0-14 évesek) népességen belüli aránya Hódmezővásárhely városrészeiben, 2001-2011. 

Forrás: KSH, lakónépességi adatok 

A 60 év felettiek aránya Kertvárosban (29,7%) és Csúcson (29%) a legmagasabb, amelyet Batida (28,7%), Szikáncs 

(28%) és Kútvölgy (27,3%) követ. Az időskorúak teljes népességen belüli aránya Mártélyon, Kishomokon és Hódtón a 

legalacsonyabb. Az aktív korúak száma esetében a legkedvezőbb értékek Mártélyt (78,9%), Hódtót (70,6%) és a 

külterület részét képező Öreg-Kishomokot jellemzik, míg a korcsoport aránya Erzsébeten (54,8%), Kertvárosban 

(58,0%) és Csúcson (58,3%) a legalacsonyabb. 
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3. ábra: A népesség korcsoporti megoszlása Hódmezővásárhely városrészeiben, 2011. 

Forrás: KSH, lakónépességi adatok 

3.1.2. Iskolai végzettség és foglalkoztatás 

A 15-59 éves lakosságon belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők tekintetében a 

legkedvezőtlenebb mutatók a központi belterületen kívüli részeket - a volt tanyaközpontok közül Kútvölgyet (29,9%), 

Erzsébetet (27,9%) és Batidát (26,5%) – , valamint az egyéb külterületet (39,6%) jellemzik. A központi belterületen 

Tabánban a legmagasabb ez az arány (20,0%), melyet Susán (18,2%), valamint Csúcs és Újváros követ 18,1%-kal. Az 

értékek általában tükrözik a 2001-es állapotot, mivel akkor is a volt tanyaközpontok, valamint Tabán és Újváros 

rendelkezett a legkedvezőtlenebb adatokkal. A volt tanyaközpontok közül Szikáncs jelenti a kivételt, ahol 2001-ben 

19%, 2011-ben 19,9% volt a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Ez mindkét esetben a városi 

átlag felett volt (2001-ben 18,5%, 2011-ben 15,7%), de kedvezőbb volt a többi egykori tanyaközpontnál és több más 

városrésznél is. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma Kertvárosban (6,5%), Kishomokon 

(8,7%), Hódtón (10,8%), Tarjánban (11,3%) és Belvárosban (12,1%) a legalacsonyabb. Ezzel párhuzamosan 

ugyanezekben a városrészekben a legmagasabb a 25 éves és idősebbek körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

száma, míg a legalacsonyabb a volt tanyaközpontokban, valamint Újvárosban (8,5%), Tabánban (9,9%) és Susánban 

(12,3%). 
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4. ábra: A népesség iskolai végzettsége Hódmezővásárhely városrészeiben, 2011. 

Forrás: KSH 

A végzettséggel kapcsolatos adatokat részben tükrözi a foglalkoztatottak aránya: a tanyaközpontok közül Erzsébet és 

Kútvölgy helyzete a legkedvezőtlenebb, azonban Szikáncs (56%) a középmezőnyben helyezkedik el. Batida viszonylag 

kedvező helyzetére (értéke alapján a kedvezőbb helyzetű városrészek közé sorolható) a relatíve kis népességszáma 

által okozott esetleges torzító hatása adhat magyarázatot: 58,6%-os értéke valamivel meghaladja az 56,7%-os városi 

átlagot. A központi belterületi városrészek közül Tabán és Csúcs rendelkezik a legkedvezőtlenebb foglalkoztatási 

arányokkal, míg Kertváros és Hódtó helyzete a legelőnyösebb.  

  
5. ábra: A foglalkoztatási arány Hódmezővásárhely városrészeiben, 2011. 

Forrás: KSH 

Batida fenti kedvező mutatóját árnyalja, hogy a rendkívül alacsony népességszáma miatt erősen torzító Mártély 

mutatóját leszámítva a legkedvezőtlenebb arányt tudhatja magáénak az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok 

tekintetében. Kútvölgy és Erzsébet helyzete szintén kedvezőtlen, Szikáncs a középmezőnyben található. Az iskolai 

végzettség szempontjából legkedvezőbb adatokkal rendelkező városrészek az alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportok arányát tekintve is a legkedvezőbb helyzetben vannak.  



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  136 

  
6. ábra: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok Hódmezővásárhely városrészeiben, 2011. 

Forrás: KSH 

A munkanélküliség (a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya) Kertvárosban, Tarjánban és 

Kishomokon a legalacsonyabb, de a város 11,0%-os értékénél kedvezőbb még Hódtó, Erzsébet és Öreg-Kishomok 

helyzete is. A mindössze 2 fő munkanélküli lakossal rendelkező Mártély városrész mutatóját leszámítva a legmagasabb 

értékek Kútvölgyön, Batidán, Csúcson, az egyéb külterületen és Tabánban figyelhetőek meg, a többi városrészben a 

városi átlaggal megegyező vagy azt kismértékben meghaladó a munkanélküliségi ráta. A tartós munkanélküliek száma 

Batidán és Kútvölgyön kiugróan magas, a legkedvezőbb Kertváros és Erzsébet helyzete. Tarjánban a munkanélküliek 

száma kedvező képet mutat, azonban a tartósan munkanélküliek aránya ezen belül viszonylag magas. 

 

7. ábra: A munkanélküliek aránya Hódmezővásárhelyen, 2001-2011. 

Forrás: KSH 

A tíz év alatt történt változások irányultságát megfigyelve kitűnik, hogy a 2001-es munkanélküliségi arányukhoz képest 

a legjelentősebb mértékű javulást a 2013-ban belterületbe vont Kishomok (10,7 százalékpont), valamint a központi 

belterületen kívüli városrészek közül Kútvölgy (10,2 százalékpont) és Erzsébet (7,4 százalékpont) könyvelhetik el. 

Batida mutatója ugyan relatíve jelentősen (5,0 százalékponttal) emelkedett, azonban a negatív trend a város 

egészében általános volt. 
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3.1.3. Lakásállomány 

A lakott lakások közel 18 ezres állományából való részesedése alapján a Belváros és Susán számít a város legnagyobb 

városrészeinek, melyeket nem sokkal lemaradva Kertváros, majd Tabán követ. E négy terület Hódmezővásárhely 

lakásállományának közel 60%-át adja. A hódmezővásárhelyi lakások száma a vizsgált 10 év alatt 5,3%-kal nőtt, amit 

legfőképp a városperemi elhelyezkedésű belterületi részeken (Kertváros, Tabán, Béketelep, Tarján) és a szuburbán 

hatásnak kitett Kishomokon megvalósult zöldmezős lakásépítés idézett elő. Az új belterületi városrész esetében a 10 

év alatti növekedés 123,3%-os volt. 

Az új lakások építésének folyamata örvendetes ugyan, azonban a főként zöldmezős fejlesztések számos hátránnyal is 

járnak. A beépített terület főként mezőgazdasági területek rovására történő terjeszkedése a környezeti és 

tájszerkezeti fenntarthatóság, a relatíve sok lakatlan belterületi ingatlan problémája pedig a városi lakásállomány 

fenntarthatósága szempontjából jelent kihívást. 

  
8. ábra: A lakásállomány és annak változása Hódmezővásárhely városrészeiben, 2001-2011. 

Forrás: KSH 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya Hódmezővásárhelyen 12,3 százalékponttal esett vissza 2001-hez képest. 

A jelentős részben házgyári technológiával épült lakásállománnyal rendelkező Hódtó, valamint Kertváros és Belváros 

esetében beszélhetünk a legalacsonyabb értékekről, azonban a 2001 és 2011 között történt lakásfelújításoknak 

köszönhetően a régi építésű családi házas területek is nagy lépést tettek e legbelsőbb területekhez történő felzárkózás 

felé. A legelavultabb ingatlanállomány az egyéb külterület után a négy egykori tanyaközpont területén található: ezek 

közül is a legjelentősebb az arányuk Kútvölgyön, ahol a 10 év alatti 16,6 százalékpontos csökkenés ellenére is a lakások 

több mint egyharmada alacsony komfortfokozatba sorolható. Az egykori tanyaközpontok mellett a legújabb belterületi 

városrész, Kishomok területén található lakások is relatíve elavultak. A két vizsgálat között eltelt 10 év alatt ezek 

aránya 43,9 százalékponttal 63,9%-ról 19,8%-ra zuhant, de még ennek ellenére is az állomány egyötöde alacsony 

komfortfokozatúnak számít. 
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9. ábra: Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya Hódmezővásárhely városrészeiben, 2001-2011. 

Forrás: KSH. Félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások 

3.2. Esélyegyenlőség a közoktatásban-köznevelésben 

Jelen fejezet a 2008-2013-ra vonatkozó Anti-szegregációs program 2008-as elfogadása óta eltelt időszak változásait, 

eredményeit mutatja be. Mivel a 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs programban megfogalmazott 

célok közé tartozott az európai uniós források minél nagyobb mértékű bevonása az integráció és az esélyegyenlőség 

elősegítése érdekében, ezért az óvodai, általános iskolai, valamint a középiskolai oktatásra vonatkozóan is 

bemutatásra kerülnek az erre irányuló jelentősebb projektek. A nevelési-oktatási rendszer 2006-ban megkezdett 

reformját – így annak kiváltó okait, az intézmények átalakítását és a bevezetésre kerülő pedagógiai-tartalmi újításokat 

– a korábbi Anti-szegregációs program részletesen tartalmazza, így itt csak ezek rövid összefoglalására kerül sor. 

Az Anti-szegregációs programban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulókra 

vonatkozóan a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdésének alább idézett 14. pontja szerinti 

meghatározás értendő, mivel a vizsgált időszakhoz kapcsolódó adatok ezen szabályozáson alapulnak.  

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akinek családi körülményei, szociális 

helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 

jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban 

tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 

korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb 

az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; 

halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe 

vettek. 

2013. szeptember 1-től a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet definícióját a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§-a tartalmazza, amely lényegesen leszűkíti az érintettek 

körét. 

(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy 

fennáll: 
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a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a 

gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről 

vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, 

hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú 

iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az 

Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 

legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 

hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt. 

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – 

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását. 

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását 

követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott 

feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell 

vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem 

benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

időtartamára állapítható meg. 

(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt 

utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a 

halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe 

vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói 

ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) 

bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére. 

(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt 

utógondozói ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a 

halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  140 

gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló 

jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető 

gyámhatóság részére. 

Ahogyan az a Helyzetfeltárás 7.1.4 Korösszetétel és 8.1.2 Általános iskolai oktatás című fejezeteiben is bemutatásra 

került, a 6-13 év közötti korosztályba tartozók száma jelentős mértékben csökkent, ami miatt a korábban kialakított 

intézményrendszer nem működött optimális kihasználtsággal, jelentős terhet róva ezzel a városra. 2006-ban az 

általános iskolák kihasználtsága 78%-os volt, amely a reform nélkül 2008-ban 63,8%-ra csökkent volna, az 

intézményrendszer átalakítása révén azonban 86,9%-ra emelkedett.4  

Az intézmények gazdaságos, fenntartható működtetése mellett az esélyegyenlőség elősegítése és ennek kapcsán a 

hátrányos helyzetű tanulók egyes iskolák közötti arányosabb elhelyezése is célja volt az átalakításnak. A szabad 

iskolaválasztás és rendelkezésre álló férőhelyeknél alacsonyabb tanulói létszám lehetővé tette, hogy a tanulókat 

szüleik ne abba az iskolába írassák be, amelynek a körzetéhez a lakóhelyük alapján tartoztak, hanem az általuk 

preferált másik intézménybe. Ennek következményeként egyes iskolákban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

aránya csupán 3-4% volt, míg más intézményekben ennél lényegesen magasabb, akár 20, illetve 30% feletti.  

Az alábbi táblázat mutatja a 2006/2007-es tanévben az egyes iskolákban tanuló halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók számát és arányát: 

1. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya Hódmezővásárhely általános iskoláiban a közoktatási 

reformot megelőzően 

                                                           

4 Forrás: Hódmezővásárhelyi modell: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási rendszerének átalakítása, 2010. (Szerk: Forrainé Kószó 
Györgyi) 

5 A táblázatban az intézmények 2006/2007-es tanévben használat neve szerepel. 

Intézmény neve5 Tanulói összlétszám 
Halmozottan 

hátrányos helyzetű 
tanulók száma 

Halmozottan 
hátrányos helyzetű 
tanulók aránya (%) 

Aranyossy Ágoston Általános Iskola 107 24 22,4 

József Attila Általános Iskola 455 18 3,9 

Kiss Lajos Általános Iskola 186 47 25,3 

Klauzál Gábor Általános Iskola 400 20 5 

Móra Általános Művelődési Központ 90 16 17,8 

Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 437 6 1,4 

Szántó Kovács János Általános Iskola 191 76 39,8 

Szent István Általános Iskola és Halmay 
Zoltán Sportiskola 

434 49 11,3 

Tarjáni Általános Iskola 338 30 8,9 

Tornyai Általános Iskola 434 5 1,2 

Németh László Gimnázium, Általános 
Iskola 

395 14 3,5 

Összesen 3.467 305 8,8 
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Forrás: Szűcs Norbert (2013): A hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés: az oktatási rendszer esélyegyenlőség-fokuszú 

komplex átszervezése (In: szerk: Fejes József Balázs, Szűcs Norbert (szerk.) A szegedi és a hódmezővásárhelyi deszegregációt 

támogató hallgatói mentorprogram, Belvedere, Szeged) 

A városi intézményi átlagot hat iskolában haladta meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, közülük is 

kiemelkedett a Szántó Kovács János Általános Iskola, a Kiss Lajos Általános Iskola, az Aranyossy Ágoston Általános 

Iskola és a Móra Általános Művelődési Központ. A Szántó Kovács Általános Iskola a 2011-ben felszámolt utolsó 

szegregátum, az Észak utcai telep közelében helyezkedett el. Az iskola a városban elsőként végzett integrációs 

tevékenységet6, emellett sikeres pályázatot nyújtott be a HEFOP/2004/2.1.3 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs 

felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén pályázati kiírásra „Több esély 

- több érték” címmel. A projekt eredményeként bevezetésre került az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR), azonban 

az integrált oktatás érdekében tett erőfeszítések ellenére a lecsökkent tanulói létszám és a szabad iskolaválasztás 

miatt felerősödő folyamatokat nem sikerült megváltoztatni. A Kiss Lajos Általános Iskola nem szegregátum közelében 

működött, de idővel itt is jelentősen megnőtt a nehezebb szociális helyzetű – részben a városrészben élő, illetve a 

központtól távolabb eső elhelyezkedése miatt a külterületeken élő – családok gyermekeinek aránya, a tehetősebb 

szülők pedig a belvárosi iskolákba íratták be gyermekeiket. A Móra Általános Művelődési Központ négy külterületi 

feladatellátási helyen működött, a diákok nagy része halmozottan hátrányos helyzetű volt, amit magyaráznak a 2.1 

fejezetben ismertetett iskolai végzettségre, foglalkoztatottságra vonatkozó adatok.  

Az óvodákat érintő változások szükségességét részben szintén a demográfiai folyamatok magyarázták. Ahogyan az 

alábbi ábrán látható, az óvodáskorú gyermekek száma 2006-2007-re lecsökkent, bár nem olyan drasztikus mértékben, 

mint ahogy az az általános iskolás korosztály esetében történt. 

 
10. ábra: Az óvodába beírt gyermekek és az óvodák férőhelyeinek száma Hódmezővásárhelyen, 2001-2012. (a 

gyógypedagógiai nevelés adataival együtt) 

Forrás: KSH 

A gazdaságos működtetést nem csak a nem megfelelő kihasználtság, hanem az elaprózódott intézményi struktúra is 

megnehezítette. Az átláthatóbb intézményi szerkezet és a gazdaságossági szempontok mellett azonban az óvodák 

átszervezésében, megújításában is fontos szerepet játszott az esélyegyenlőségi törekvések megvalósítása, a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodák közötti arányának egymáshoz történő közelítése. 

                                                           

6 Forrás: Szűcs Norbert: A hódmezővásárhelyi deszegregációs intézkedés: az oktatási rendszer esélyegyenlőség-fokuszú komplex átszervezése 
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Hódmezővásárhely a nevelési-oktatási intézményrendszer megújítására Közoktatási Koncepciót dolgozott ki, melyet 

2006. november 14-én fogadott el a Közgyűlés. Az ebben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges lépések 

részletes Intézkedési Tervben kerültek kidolgozásra. Tekintettel a tervezett változások mértékére, azok széleskörű 

elfogadottságának megteremtése érdekében az Önkormányzat folyamatos tájékoztatást biztosított az érintettek – a 

gyermekek, a szülők és az intézmények – részére.  

A Közoktatási Koncepcióban megfogalmazott célok városi szintű megvalósulása érdekében az Önkormányzat és az 

egyházi fenntartók között közoktatási megállapodás, illetve együttműködési megállapodás jött létre, melyben az 

egyházi óvodák, általános iskolák, illetve középiskolák fenntartói vállalták, hogy együttműködnek a Közoktatási 

esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglalt célok megvalósítása érdekében. A 2013. január 1-vel bekövetkezett 

intézményi változásokra tekintettel valamennyi egyházi intézményfenntartóval sor került az együttműködési 

megállapodások módosítására, melynek eredményeként harmadik félként már a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) Hódmezővásárhelyi Tankerülete is megjelenik. A módosított megállapodásokban valamennyi fenntartó 

magára nézve kötelezőnek fogadta el a Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben meghatározott célokat és 

vállalta az esélyegyenlőségi törekvések támogatását.  

3.2.1. Óvodai nevelés 

Az intézményi reformot megelőzően az óvodai törzsintézményeknek és tagintézményeknek is saját felvételi körzetük 

volt, azonban 2007. július 1-től ez megszűnt és egy törzsintézményhez egy felvételi körzet került, a tagintézmények a 

továbbiakban nem rendelkeztek saját körzettel. Ez lehetőséget adott arra, hogy az óvodák között kiegyenlítettebbé 

váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya.  

A megváltozott intézményi struktúrát a 2. táblázat mutatja (az áttekinthetőség érdekében a jelenlegi 

intézményrendszerrel kiegészítve). Ebből látható, hogy a körzeteket érintő változásokon túl a Janikovszky Éva Óvoda 

(jelenleg: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai 

Székhelyintézmény) esetén szükség volt a telephelyek összetételének megváltoztatására is. Az Észak utcai Telephely 

(jelenleg: Észak utcai Óvoda) közelében helyezkedett el a város utolsó, a reform idején még létező szegregátuma, az 

Észak utcai telep. A Szabadság tér környéke a város kedvezőtlenebb szociális helyzetű részeinek egyike, a jelenleg zajló 

Szent István város-rehabilitáció projekt akcióterülete, ahol jelentős a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma. Azzal, hogy a Szabadság téri Telephely (jelenleg: Szabadság téri Óvoda) átkerült a Brunszvik Teréz Óvodához 

(jelenleg: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai 

Tagintézmény), lehetőség nyílt a telephelyek közötti átcsoportosítással az arányok közelítésére. 

Ahogyan az alábbi táblázatból látható, 2008-ban még működtek külterületi óvodák: az akkori Exner Leó Óvoda 

(jelenleg: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézmény) 

Szikáncson, Batidán, Erzsébeten és Kútvölgyön is rendelkezett telephellyel. Kihasználtságuk már ekkor is nagyon 

alacsony volt: a 2007/2008-as tanévben a Kútvölgyi és Batidai Telephelyeken a gyermekek száma nem érte el a 10 főt. 

Az Önkormányzat ekkor azonban az érintett családok igényeire tekintettel még a külterületi telephelyek megtartása 

mellett döntött.  

Intézmények a 2006/2007-es 
tanévben 

Intézmények a 2007/2008-as 
tanévben 

Intézmények a 2014/2015-ös 
tanévben 

Janikovszky Éva Óvoda 
(törzsintézmény) 

• Szent István utcai tagóvoda 

• Észak utcai tagóvoda 

• Szabadság téri tagóvoda 

Janikovszky Éva Óvoda = székhely + 

• Szent István utcai telephely 

• Észak utcai telephely 

Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzat Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Magvető utcai 
Székhelyintézmény 

(Magvető u-i Óvoda; Szent István u-i 
Óvoda; Észak u-i Óvoda) 
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Exner Leó Óvoda (törzsintézmény) 

•Tornyai utcai tagóvoda 

Exner Leó Óvoda = székhely+ 

• Tornyai utcai telephely 

• Klauzál utcai telephely 

• Szikáncsi telephely 

• Erzsébeti telephely 

• Batidai telephely 

• Kútvölgyi telephely 

Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzat Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Nádor utcai 
Tagintézmény 

(Nádor u-i Óvoda; Klauzál u-i Óvoda; 
Tornyai u-i Óvoda) 

Brunszvik Teréz Óvoda 
(törzsintézmény) 

• Oldalkosár utcai tagóvoda 

• Klauzál utcai tagóvoda 

Brunszvik Teréz Óvoda = székhely + 

• Oldalkosár utcai telephely 

• Szabadság téri telephely 

Hódmezővásárhely MJV 
Önkormányzat Hódmezővásárhelyi 
Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai 
Tagintézmény 

(Oldalkosár u. 4. és 14. alatti Óvoda; 
Szabadság tér Óvoda) 

Hermann Alice Óvoda 
(törzsintézmény) 

• Pálffy utcai tagóvoda 

• Malom utcai tagóvoda 

• Dózsa György utcai tagóvoda 

Hermann Alice Óvoda = székhely + 

• Pálffy utcai telephely 

• Malom utcai telephely 

Hódmezővásárhely MJV 
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
Pál utcai Tagintézmény 

(Pál u-i Óvoda; Malom u-i Óvoda; 
Pálffy u-i Óvoda) 

Dömötör Géza Óvoda 
(törzsintézmény) 

• Zrínyi utcai tagóvoda 

Kertvárosi Katolikus Óvoda Kertvárosi Katolikus Óvoda 

Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda Égbőlpottyant Evangélikus Óvoda 

Szeremlei Sámuel Református Óvoda Szeremlei Sámuel Református Óvoda Szeremlei Sámuel Református Óvoda 

Mária Valéria Keresztény Óvoda Mária Valéria Keresztény Óvoda Mária Valéria Keresztény Óvoda 

Lurkó-Kuckó Magánóvoda Lurkó-Kuckó Magánóvoda Lurkó-Kuckó Magánóvoda 

2. táblázat: A Hódmezővásárhelyen működő óvodák a 2007-es átalakítás megelőzően és azt követően, valamint 

jelenleg 

Forrás: Oktatási Hivatal KIR; Anti-szegregációs program 2008-2013 

Az Exner Leó Óvoda fokozott figyelmet fordított arra, hogy a külterületi telephelyeken lévő gyerekek a 

székhelyintézményben és a többi telephelyen biztosítottal azonos szintű ellátásban részesüljenek és be tudjanak 

kapcsolódni az általuk szervezett programokba. Idővel azonban ezen óvodák fenntartása aránytalanul nagy terhet rótt 

az Önkormányzatra, így bezárásra kerültek. A nem hatékony üzemeltetés mellett az is problémát jelentett, hogy az 

Exner Leó Óvoda belterületen működő óvodáival ellentétben itt lényegesen magasabb volt a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya. A gyermekeket az intézmények megszűntetése óta busszal szállítják a belterületi 

óvodákba, a szolgáltatást az Önkormányzat finanszírozza. Kishomok ebben az időben még szintén külterület volt 

(2013-ban nyilvánították belterületté), helyzete azonban eltért a korábbi tanyaközpontokétól. Óvoda fenntartása nem 

volt indokolt és jelenleg sem az, mivel az itt lakók a város egyéb részein dolgoznak, így az ott üzemelő óvodákba viszik 

gyermekeiket.  

Az önkormányzati óvodák 2013. szeptember 1-től Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda (a továbbiakban Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda) néven folytatják 

tevékenységüket, melynek illetékességi területe Hódmezővásárhely közigazgatási területe. 
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

Az alábbi táblázat mutatja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulását a 2008/2009-es tanévtől 

kezdődően. A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda adatai tagintézményenként kerülnek bemutatásra, az ezeken belül 

működő feladatellátási helyeket és a vonatkozó adatokat külön táblázat tartalmazza.  

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai Székhelyintézmény 

összlétszám 185 189 180 183 183 181 

hhh létszám 39 40 45 30 23 24 

hhh% 21,1% 21,2% 25,0% 16,4% 12,6% 13,3% 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézmény 

összlétszám 283 298 290 278 272 253 

hhh létszám 50 49 37 33 30 17 

hhh% 17,7% 16,4% 12,8% 11,9% 11,0% 6,7% 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai Tagintézmény 

összlétszám 228 221 228 226 228 219 

hhh létszám 15 18 17 11 12 7 

hhh% 6,6% 8,1% 7,5% 4,9% 5,3% 3,2% 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai Tagintézmény 

összlétszám 254 240 231 255 246 221 

hhh létszám 34 26 29 16 20 19 

hhh% 13,4% 10,8% 12,6% 6,3% 8,1% 8,6% 

Égből Pottyant Evangélikus Óvoda 

összlétszám 85 85 90 90 90 90 

hhh létszám 2 1 2 1 0 0 

hhh% 2,4% 1,2% 2,2% 1,1% 0% 0% 

Kertvárosi Katolikus Óvoda 

összlétszám 185 194 200 205 209 189 

hhh létszám 2 5 1 1 0 0 

hhh% 1,1% 2,6% 0,5% 0,5% 0% 0% 

Szeremlei Sámuel Református Óvoda 

összlétszám 132 131 134 136 135 126 

hhh létszám 3 2 2 2 0 0 

hhh% 2,3% 1,5% 1,5% 1,5% 0% 0% 

Mária Valéria Keresztény Óvoda 

összlétszám 175 175 171 174 174 174 

hhh létszám 4 4 6 6 6 4 

hhh% 2,3% 2,3% 3,5% 3,4% 3,4% 2,3% 

       

Lurkó-Kuckó Magánóvoda 

összlétszám 25 24 20 24 25 26 

hhh létszám 0 0 0 0 0 0 

hhh% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény - Székhelyintézmény 
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összlétszám 17 13 17 22 18 16 

hhh létszám 3 0 0 1 1 0 

hhh% 17,6% 0% 0% 4,5% 5,6% 0% 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye 

összlétszám na 6 12 20 24 16 

hhh létszám na 1 4 3 2 2 

hhh% na 16,7% 33,3% 15% 8,3% 12,5% 

3. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az óvodákban, 2008-2014 

Forrás: Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda; Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

A vizsgált 6 évben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a Magvető utcai Székhelyintézményben és a 

Nádor utcai Tagintézményben a legmagasabb, míg a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodán belül az Oldalkosár utcai 

Tagintézményben a legalacsonyabb. Mind tagintézményi szinten, mind az ezeken belül működő óvodák szintjén nagy 

eltéréseket mutat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Az egyes tagintézményeken belül működő 3-3 

óvoda közül egy óvodában relatíve magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a másik két 

intézményhez képest, melyet döntően ezen óvodák elhelyezkedése magyaráz. Mivel a családok jellemzően a 

lakóhelyük közelében található óvodába íratják be gyermekeiket, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 

tükrözi az óvoda környékén élő családok helyzetét, így a Magvető utcai Tagintézményen belül az Észak utcai 

Óvodában, az Oldalkosár utcai Tagintézményen belül a Szabadság téri Óvodában a legmagasabb a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, 

Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Székhelyintézmény, valamint a Kozmutza 

Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye vonatkozásában nem 

értelmezhetőek a többi intézménnyel azonos módon a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

adatai, hiszen mindkét intézménybe a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata 

alapján kerülnek a gyermekek a későbbiekben leírtak szerint. 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  146 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 
összes 

gyermek 
hhh hhh% 

összes 

gyermek 
hhh hhh% 

összes 

gyermek 
hhh hhh% 

összes 

gyermek 
hhh hhh% 

összes 

gyermek 
hhh hhh% 

összes 

gyermek 
hhh hhh% 

Magvető utcai 

Óvoda 
77 12 15,6% 78 12 15,4% 73 8 11,0% 79 2 2,5% 73 2 2,7% 71 2 2,8% 

Szent István utcai 

Óvoda 
75 11 14,7% 76 12 15,8% 71 17 23,9% 73 13 17,8% 77 10 13,0% 74 7 9,5% 

Észak utcai Óvoda 33 16 48,5% 35 16 45,7% 36 20 55,6% 31 15 48,4% 33 11 33,3% 36 15 41,7% 

Nádor utcai 

Óvoda 
82 18 22,0% 106 23 21,7% 118 19 16,1% 107 19 17,8% 106 15 14,2% 86 6 7,0% 

Klauzál utcai 

Óvoda 
73 9 12,3% 71 5 7,0% 68 6 8,8% 71 4 5,6% 74 4 5,4% 75 4 5,3% 

Tornyai utca 

Óvoda 
88 15 17,0% 93 15 16,1% 91 10 11,0% 100 10 10,0% 92 11 12,0% 92 7 7,6% 

Oldalkosár utcai 

Óvoda (Oldalkosár 

u. 14.) 

106 2 1,9% 100 4 4,0% 111 7 6,3% 111 3 2,7% 110 4 3,6% 100 1 1,0% 

Oldalkosár utcai 

Óvoda (Oldalkosár 

u. 4.) 

74 4 5,4% 75 6 8,0% 75 3 4,0% 67 2 3,0% 70 2 2,9% 71 0 0,0% 

Szabadság téri 

Óvoda 
48 9 18,8% 46 8 17,4% 42 7 16,7% 48 6 12,5% 48 6 12,5% 48 6 12,5% 

Pál utcai Óvoda 75 6 8,0% 73 8 11,0% 72 7 9,7% 74 3 4,1% 72 4 5,6% 71 4 5,6% 

Malom utcai 

Óvoda 
110 19 17,3% 100 11 11,0% 99 9 9,1% 114 4 3,5% 105 9 8,6% 87 5 5,7% 

Pálffy utcai Óvoda 69 9 13,0% 67 7 10,4% 60 13 21,7% 67 9 13,4% 69 7 10,1% 63 10 15,9% 

4. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és aránya a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda telephelyei, 2008-2014 

Forrás: Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 
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A köznevelési- és oktatási reform kapcsán az egyházi fenntartók vállalták a város esélyegyenlőségi törekvéseinek 

megvalósításában való részvételt, azonban a 2008-ban készített Anti-szegregációs program egyik megállapítása szerint 

szükséges volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában nagyobb szerepet vállaljanak. Ennek 

megvalósítása az intézmények speciális jellegéből adódóan korlátozottan érvényesíthető, hiszen a valamely 

felekezethez tartozó óvodába abban az esetben íratják a gyermekeket a családok, ha ezt világnézetük, meggyőződésük 

alapján választják. Az érintett intézmények a maguk szempontjai alapján dönthetnek a felvételre kerülő gyermekekről, 

melyre az Önkormányzatnak befolyása nincsen. A 2008 óta eltelt időszak első négy évében az intézményen belüli 

arányuk 0,5-3% között alakult, az utóbbi két évben azonban az intézmények többségébe – a Mária Valéria Keresztény 

Óvoda kivételével – nem írattak be halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. 

A Lurkó-Kuckó Magánóvodában a gyermekek ellátása térítési díj ellenében történik, így halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek jelenleg sincsenek és korábban sem voltak az intézményben. 

Az integrált nevelés elősegítése érdekében alkalmazott gyakorlatok, tevékenységek 

● A Védőnői Szolgálattal történő jó együttműködésnek is köszönhető, hogy Hódmezővásárhelyen már 

eddig is a gyermekek közel 100%-át beíratták az óvodákba, annak ellenére, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a 3. életévüket betöltött gyermekek óvodáztatása 2015 

szeptemberétől lesz kötelező
7
. A gyermekek új környezetbe – a családból az óvodába, valamint innen az 

általános iskolába, majd a középiskolába – történő beilleszkedését könnyítik meg az átmenetet segítő 

programok. A magas beíratási arányt a Védőnői Szolgálattal való együttműködés mellett a családokkal való 

szoros együttműködés is elősegíti.  

● A 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs program egyik megállapítása volt, hogy a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében magas a hiányzások száma. Az Egyesített Óvoda 

tájékoztatása alapján az óvodáztatási támogatás bevezetésével már nem jellemzőek a hiányzások, melyben 

az óvodák pedagógiai programja és a családokkal való kapcsolattartás is szerepet játszott. Csak indokolt 

esetben vagy betegség estén hiányoznak a gyerekek, amit a szülők igazolnak, az óvodák pedig a 

hiányzásokról pontos nyilvántartást vezetnek. 

● A család-óvoda mentorálás célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek bekerüljenek egy 

mentorálási rendszerbe, amely a későbbiekben is támaszt nyújt számukra. Az óvodai mentorok ösztönzik a 

családokat, hogy vegyenek részt az óvodai programokban és vegyék igénybe a különféle fejlesztési 

lehetőségeket, emellett tájékoztatást nyújtanak a támogatási és segélyezési lehetőségekről. 

● Az Egyesített Óvoda intézményei nagy hangsúlyt fektetnek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyegyenlőségének elősegítésére, a tanuláshoz szükséges készségek, kompetenciák kialakítására, 

megerősítésére. A gyermekek részére felmérésen alapuló egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki, melynek 

megvalósulását folyamatosan nyomon követik. Valamennyi óvoda igyekszik szoros kapcsolatot kialakítani a 

családokkal, megismertetni velük az óvoda világát és az intézmények szolgáltatásait, bevonni őket az 

óvodai programokba. 

● A csoportok kialakításánál valamennyi óvoda figyelmet fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportok közötti egyenletes elhelyezésére. 

Tekintettel arra, hogy a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a szülők (családbafogadó gyám) erre 

                                                           
7 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alább idézett 8.§ (2) bekezdése 2015. szeptember 1-től lép hatályba: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
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vonatkozó nyilatkozatától is függ, az érintett gyermekek száma év közben is változhat. Indokolt esetben az 

intézmények módosíthatják a csoportok összetételét és a tagintézmények között is átirányíthatnak 

gyermekeket az egyenletes arány fenntartása érdekében. 

● Az óvoda és az általános iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében az óvodák és az iskolák között 

folyamatos a kapcsolattartás és a tapasztalatcsere. Az óvónők megosztják a gyermekekkel kapcsolatos 

ismereteiket, amelyek alapján az iskolában a pedagógusok felkészültebben tudják kezelni az esetleges 

problémákat. A óvodások különböző programokon, rendezvényeken vesznek részt (mesemondó verseny, 

rajzpályázat stb.), megismerik az iskolájuk épületét. Ilyen program a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor 

Általános Iskola és a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézménye által működtetett 

„ovisuli” is. Szintén az óvoda-iskola átmenetet segíti elő a kettős mentorálás, melynek keretében az óvónők 

és az általános iskolai tanítónők közösen segítik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.  

● Szorosabbá vált az együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, miután a Hódmezővásárhelyi 

Egyesített Óvoda Magvető utcai Székhelyintézmény és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012-ben 

együttműködési megállapodást kötött. Az Önkormányzat részt vesz az Óvoda által szervezett különböző 

rendezvényeken és támogatást nyújt azok megszervezéséhez. A város bekapcsolódott az Országos Roma 

Önkormányzat által elnyert TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001 Nő az esély – Roma emberek képzésbe 

ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című programba. 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata és az Országos Roma Önkormányzat együttműködési 

megállapodást kötött, melynek keretében 2012. július – október között 15 fő vett részt dajkaképzésben. A 

résztvevők a 3 hetes gyakorlatot a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodában töltötték. A képzést 

valamennyi résztvevő sikeresen befejezte, közülük 5 fő 2015 nyaráig az Egyesített Óvodában dolgozik 

dajkaként. 

Az integrált nevelés elősegítése érdekében megvalósított programok 

Az önkormányzati óvodák az integrált nevelést támogató módszerek minél szélesebb körű alkalmazására számos 

sikeres pályázatot valósítottak meg az Anti-szegregációs program 2008-as elfogadása óta. A 2009 novembere és 2010 

decembere között az Önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumában 

megvalósuló TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 Együtt, hogy jobb legyen című projekt a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelési-oktatási intézményeken belüli integrációjának elősegítését tűzte ki célul. Megvalósításában nem 

csak az óvodák, hanem az Önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 

általános iskolák és az önkormányzati középiskolák többsége is részt vett. A projekt eredményeként az IPR 

menedzsment kiterjesztésre került valamennyi intézményre, sor került további, az inkluzív szemléletet képviselő 

módszertani fejlesztések megvalósítására és pedagógus-továbbképzésekre. Emellett szorosabbá vált az 

együttműködés az egyes nevelési-oktatási intézmények között – mind a horizontális, mind a vertikális struktúrában – , 

valamint a civil szervezetekkel, illetve a szociális és gyermekjóléti intézményekkel is. A célok között szerepelt a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi óvodába kerülésének támogatása, az együttműködés 

megerősítése a családokkal, a DIFER mérés és fejlesztés óvodában történő alkalmazása, továbbá a szociális 

kompetenciák és a tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése, valamint az óvoda-iskola közötti átmenetet segítő 

programok működtetése. A projekt kiemelt eleme volt a kettős mentorálás programjának folytatása és kibővítése: míg 

2009/2010-ben 10-10 óvónő és tanítónő vett részt 36 halmozottan hátrányos helyzetű óvodás mentorálásában, addig 

2010/2011-ben 23 óvónő és 18 tanítónő mentorált 58 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket8. Szintén a projekt 

eredményeként történt meg a későbbiekben bemutatásra kerülő OPSTAP program akkreditációja. 

                                                           
8 Forrás: Bagi Lászlóné (Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola) előadása a TÁMOP-3.3.2 projekt keretében megvalósuló kettős 

mentorálásról 
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Tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas számára, a Magvető utcai Székhelyintézményben 

nagy hangsúlyt fektetnek a szociális hátránykompenzálásra és fejlesztőprogramok megvalósítására. A gyermekek 

elemi alapkészségeinek vizsgálata a DIFER mérés segítségével történik. Ennek során vizsgálják az írásmozgás-

koordinációt, a beszédhanghallást, a relációszókincs fejlettségét, az elemi számolási készségeket, a tapasztalati 

következtetések fejlettségét és a tapasztalati összefüggések megértését, valamint a szocialitást. A módszer a 4-8 év 

közötti gyermekek felmérésére és fejlesztésére szolgál, így az óvodában jellemzően középső csoportban végzik el a 

felmérést, hogy az iskolakezdésig csökkenthetőek legyenek azok a hátrányok,  amelyek a későbbi iskolai kudarcokhoz, 

tanulási problémákhoz vezethetnek. A felmérés alapján egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki és nyomonkövetik az 

elért eredményeket, összehasonlítva a kezdeti felmérés eredményeivel.  

Az óvodai pedagógiai munka eredményességéhez elengedhetetlen a családokkal való folyamatos kommunikáció és 

együttműködés. Ennek elősegítése érdekében alkalmazzák az „Anya gyere, játssz velem” programot, amely a holland 

OPSTAP program alapján került kidolgozásra. A program célja a gyermekek fejlesztése, szocializációs hátrányainak 

kompenzálása, amelyet a családok aktív részvételével valósítanak meg. Nem csak a gyermekeknek nyújt segítséget, 

hanem a szülőknek is, egyúttal szoros kapcsolatot biztosít az óvoda és a családok között. A Janikovszky Éva Óvoda 

(jelenleg: Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai Székhelyintézmény) a TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0561 

„Anya játssz velem!” - felkészülés a referenciaintézményi feladatokra tárgyú projekt megvalósításával más 

intézmények számára is elérhetővé tette a program és a hozzá kapcsolódó gyakorlat alkalmazását.  

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézményben (korábban: Exner Leó Óvoda) is alkalmazzák a 

DIFER, valamint a SINDELAR módszert. Utóbbi a tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerését és az 

érintett területek fejlesztését szolgálja. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének nyomonkövetésére 

esélyegyenlőségi naplót vezetnek. Ahogyan a többi óvodában, a családokkal történő kapcsolattartás és bevonásuk az 

óvoda programjaiba itt is fontos szerepet kap. Az óvoda 2009 májusa és 2010 augusztusa között bonyolította le a 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

közoktatási intézményeiben tárgyú projektet, amely az intézményben alkalmazott inkluzív pedagógiai módszerek 

kiszélesítésére, a kompetenciafejlesztő programoknak a pedagógia programba történő beépítésére irányult. A projekt 

ezen kívül támogatta a család-óvoda és az óvoda-általános iskola közötti átmenetet elősegítő tevékenységeket, utóbbi 

kapcsán lehetővé téve az iskolákkal való szakmai együttműködés kibővítését. 

A TÁMOP 3.3.3-08/1-2009-0013 Tanuljunk egymástól! Tanuljunk együtt! című projekt a Varga Tamás Általános Iskola 

(jelenleg: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola) vezetésével valósult meg konzorciumi formában, melynek 

a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (jelenleg: Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola) és a Szegedi 

Tudományegyetem mellett tagja volt a Hermann Alice Óvoda (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai 

Tagintézmény) is. A projekt hozzájárult a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált nevelésére-

oktatására irányuló pedagógiai módszerek intézményrendszeren belüli elterjesztéséhez, megszilárdításához, emellett 

hospitációs lehetőséget biztosított a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára. A projekt keretében a 

Hermann Alice Óvoda megvalósította az IPR intézményen belüli továbbfejlesztését, részt vett az „óvoda-iskola 

átmenet” tematikus szakműhely munkájában, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

hátránykompenzáló tevékenységeket valósított meg. A 2012. március – október között megvalósuló TÁMOP-3.1.7-

11/2-2011-0065 Mintázd rólunk!- referenciaintézményi szolgáltatás az óvodában című projekt felkészítette az óvodát 

a referenciaintézménnyé és hospitációs központtá válásra, valamint hozzájárult az óvoda által alkalmazott jó 

gyakorlatok és pedagógiai módszerek szélesebb körű megismertetéséhez. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek9 ellátása 

A korábbi Anti-szegregációs program elfogadásának idején az óvodák közül a Brunszvik Teréz Óvoda Oldalkosár utcai 

Tagóvodája (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai Tagintézmény Oldalkosár u. 4. szám alatti 

óvodája) működött integráló óvodaként. Az intézmény pedagógiai programot dolgozott ki a sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztése érdekében, mely sérülés-specifikus módszereket, eljárásokat tartalmaz. A gyermekek számára 

kidolgozott egyéni fejlesztési tervek megvalósítását a megfelelő szakemberek – logopédusok, gyógypedagógusok, 

terapeuták – bevonásával biztosítják.10 A későbbiekben a Malom utcai Óvoda és a Szent István utcai Óvoda fogadta a 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, beszédfogyatékos, és hallásfogyatékos gyermekeket. A Hódmezővásárhelyi 

Egyesített Óvoda alapító okiratának 2013 novemberi módosítását követően a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában az Egyesített Óvoda valamennyi telephelye részt vesz az alábbiak 

szerint: 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő, beszédfogyatékos, hallásfogyatékos gyermekek ellátása az alábbi óvodákban 

történik: 

○ Magvető utcai Óvoda 

○ Észak utcai Óvoda 

○ Szent István utcai Óvoda 

○ Nádor utcai Óvoda 

○ Klauzál utcai Óvoda 

○ Tornyai utcai Óvoda 

○ Oldalkosár utcai Óvoda (Oldalkosár u. 14.) 

○ Szabadság téri Óvoda 

○ Pál utcai Óvoda 

○ Malom utcai Óvoda 

○ Pálffy utcai Óvoda 

A mozgásszervi, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátása az Oldalkosár u. 4. szám alatti 

és a Nádor utcai Óvodában történik. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez kapcsolódóan szintén sor került pályázati források 

bevonására. Az Exner Leó Óvoda (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézmény) a TÁMOP-

3.4.2A-11/2 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja, "Lépcsőről lépcsőre" című projekttel a sajátos nevelési 

igényű gyermekek inkluzív nevelését elősegítő pedagógiai módszereket vezetett be és képzéseket valósított meg. A 

projekt emellett támogatta az intézmények közötti szakmai együttműködést is. A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben 

tárgyú projekt a fentiekben már ismertetett céljai mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére 

vonatkozó projektelemeket is tartalmazott. A TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 Együtt, hogy jobb legyen című projekt 

részeként sor került egyéni fejlesztések előkészítésére, valamint a szülők számára biztosított tájékoztatásra, 

tanácsadásra. 

                                                           

9 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ 25. pont: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

10 Forrás: Hódmezővásárhelyi modell: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási rendszerének átalakítása, 2010. (Szerk: Forrainé Kószó 
Györgyi) 
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A többi, nem az önkormányzat által fenntartott óvodába az elmúlt időszakban nem írattak be sajátos nevelési igényű 

gyermekeket, azonban a Kertvárosi Katolikus Óvoda, a Lurkó-Kuckó Magánóvoda, a Mária Valéria Keresztény Óvoda és 

a Szeremlei Sámuel Református Óvoda szervezeti és működési szabályzata, illetve pedagógiai programja alapján fogad 

sajátos nevelési igényű gyermekeket. 

A többi gyermekkel integrált formában nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az alább ismertetett 

óvodai feladatellátási helyeken biztosított. A gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság javaslata alapján kerülnek az intézményekbe. A pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek egy része a 

szülők kérésére kerül a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola 

Tagintézményébe (fordított integráció), melyre 2007 óta van lehetőség. 

Intézmény neve Ellátott tevékenység 

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, 
Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
– Székhelyintézmény  

Autizmus spektrum zavarral küzdő, értelmi 
fogyatékos (középsúlyos) gyermekek 
nevelése 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston 
Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye 

Autizmus spektrum zavarral küzdő, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés 
zavarral küzdő, értelmi fogyatékos 
(enyhe), értelmi fogyatékos (középsúlyos), 
mozgásszervi fogyatékos gyermekek 
nevelése 

5. táblázat: Gyógypedagógiai nevelés az óvodai feladatellátási helyeken 

Forrás: Oktatási Hivatal, KIR 

3.2.2. Általános iskolai oktatás 

A közoktatási reform keretében 2007. július 1-től az addig működő általános iskolák helyett az alábbi intézményi 

struktúra jött létre (az áttekinthetőség érdekében a jelenlegi intézményrendszerrel kiegészítve): 

Intézmények a 2006/2007-es tanévben Intézmények a 2007/2008-as tanévben Intézmények a 2014/2015-ös tanévben 

Kiss Lajos Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola és Nádor 
utcai Tagintézménye (a 
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi 
Társulás fenntartásba került) 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor 
Általános Iskola 

Klauzál Gábor Általános Iskola Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor 
Általános Iskola Gregus Máté 
Tagintézmény - Székkutas Móra Általános Művelődési Központ 

Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 
és Péczely Attila Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 
Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-
Zenei Általános Iskola 

Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola 

József Attila Általános Iskola 
Németh László Gimnázium, Általános 
Iskola  

Németh László Gimnázium, Általános 
Iskola Németh László Gimnázium, Általános 

Iskola 

Szántó Kovács János Általános Iskola 

Szent István Általános Iskola 

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános 
Iskola 

Szent István Általános Iskola és Halmay 
Zoltán Sportiskola 

 

Tarjáni Általános Iskola Varga Tamás Általános Iskola 
Hódmezővásárhelyi Varga Tamás 
Általános Iskola 

Aranyossy Ágoston Általános Iskola Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Kozmutza Flóra Általános Iskola és 
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Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Nevelési Tanácsadó 

Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, 
Általános Iskola Tagintézménye 

Tornyai Általános Iskola Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 

Szőnyi Benjámin Református Általános 
Iskola 

Szőnyi Benjámin Református Általános 
Iskola 

Szőnyi Benjámin Református Általános 
Iskola 

6. táblázat: Általános iskolai intézményi struktúra változása Hódmezővásárhelyen a közoktatási reform 

eredményeként  

Forrás: Oktatási Hivatal, KIR; Anti-szegregációs program 2008-2013 

A Kiss Lajos Általános Iskola és a Móra Általános Művelődési Központ – amely intézményekben az átalakítást 

megelőzően nagyon magas, 25,3%, illetve 17,8% volt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya – a lényegesen 

kevesebb halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket oktató Klauzál Gábor Általános Iskolával együtt folytatta 

működését Klauzál Gábor Általános Iskola néven. Az iskolának a 2011/2012-es tanévtől kezdődően Székkutason is 

működik egy tagintézménye. A Szántó Kovács János Általános Iskola a Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán 

Sportiskolával – ahol a városi átlagot meghaladó, de a Szántó Kovács János Általános Iskoláénál lényegesen 

alacsonyabb, 11,3% volt a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya – együtt Szent István Általános Iskolaként 

folytatta működését. 

A tanulók elhelyezése az újonnan alakult általános iskolákban a szülők szándéknyilatkozatainak figyelembevételével 

történt. A szándéknyilatkozatok alapján a Szántó Kovács Általános Iskola tanulóinak 60%-a a Varga Tamás Általános 

Iskolában, 23%-a a Szent István Általános Iskolában folytatta volna a tanulmányait, melyet elsősorban a tanulók 

lakóhelyének elhelyezkedése magyaráz. Mivel azonban város el kívánta kerülni újabb szegregálódási folyamatok 

kialakulását, a tényleges elhelyezés a szándéknyilatkozatokban foglaltakhoz képest eltérően alakult – 43% a Varga 

Tamás Általános Iskolába, 29% a Szent István Általános Iskolába került11, míg a többi diák a város egyéb általános 

iskoláiban folytatta a tanulmányait.  

Az új intézmények létrehozása mellett a közoktatási reform további eredménye volt, hogy azok az iskolák is kaptak 

beiskolázási körzetet, amelyek korábban városi beiskolázásúak voltak. Ilyen módon lehetővé vált, hogy a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók száma a korábbinál kisebb eltéréseket mutasson az egyes intézmények között. Az akkor 

kialakított körzetek módosítására egy alkalommal, 2010. februárban került sor az áprilisi beiratkozásokat megelőzően, 

szintén annak érdekében, hogy közelíteni lehessen a halmozottan hátrányos helyzetű diákok arányát. Ennek 

megfelelően a beiskolázási körzetek jelenleg az alábbiak szerint alakulnak Hódmezővásárhelyen: 

                                                           
11 Forrás: A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram – öt év tapasztalatai (Szerk: Fejes József Balázs, Szűcs 
Norbert, 2013.) 
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11. ábra: Általános iskolai beiskolázási körzetek Hódmezővásárhelyen 

Forrás: Az általános iskolai beiskolázási körzetek felülvizsgálata 2011., Jogi Iroda, Oktatási Csoport (Isz: 41-1067-184/2011.) 

A beiskolázási körzetek felülvizsgálata minden évben megtörténik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztálya által megküldött adatok alapján. A 2008-2013-as Anti-szegregációs program megállapítása volt, hogy a 

halmozottan hátrányos helyzetű családok sokszor nem a körzet szerinti iskolába, hanem a lakóhelyükhöz közelebbi 

iskolába íratták be gyermeküket. Mivel a körzetben eleve magasabb volt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

aránya és előnyben kellett részesíteni a körzeten kívüli hhh tanulókat, fennállt a veszélye a szegregálódási folyamatok 

kialakulásának. A KLIK képviselője szerint ez a probléma már nem jellemző, és az intézmény által készített Közoktatási 

Esélyegyenlőségi terv – Helyzetelemzés és Akcióterv adatai szerint az egyes intézményeken belüli évfolyamok 

egyikében sem haladja meg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvényben meghatározott mértéket. 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása 

A közoktatási reformot megelőzően a Szántó Kovács Általános Iskola mellett a Kiss Lajos Általános Iskola és a Klauzál 

Gábor Általános Iskola folytatott integrációs programot, azonban 2007-től kezdődően valamennyi általános iskola 

alapító okirata és pedagógiai programja kiegészült az Integrációs Pedagógiai Rendszernek (IPR) megfelelő elemekkel. 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer egy olyan keretrendszer, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 

tanulók esélyegyenlőségének elősegítésre irányul. Olyan módszertani-intézményi hátteret jelent, amely az 

együttnevelésen alapul, egyúttal figyelembe veszi az egyéni képességeket, fejlettségi szintet és erre alapozva biztosítja 

a hátránykompenzálását és a szükséges fejlesztéseket. Az integrációs törekvéseket nagy mértékben segítette a HEFOP 

2.1.5./B Kéz a kézben – Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése tárgyú projekt, mely módszertani 

képzéseket biztosított a pedagógusok részére, valamint hozzájárult az IPR városi szintű menedzsmentjének 
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kialakításához, elősegítve az intézmények közötti együttműködést és tapasztalatcserét. A projekt keretében emellett a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére hátránykompenzáló programokat dolgoztak ki, továbbá az 

intézményrendszer átalakításakor az újonnan bekerülő és a befogadó diákok számára közös programokat szerveztek a 

tanév megkezdése előtt. 

Az integrált oktatás széleskörű megvalósítása szakmai szemléletváltást és új pedagógiai módszerek – egyebek között 

kooperatív tanulási technikák, projektpedagógia, témahetek, drámapedagógia – alkalmazását is igényelte, melyhez 

több iskola is pályázati forrásokat vont be. A TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0013 Tanuljunk egymástól! Tanuljunk együtt! 

című projekt keretében a Varga Tamás Általános Iskola (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola) 

továbbfejlesztette az intézményen belüli IPR rendszert, valamint tematikus szakmai műhelyeket tartott olyan iskolák 

számára, amelyek a már bevezetésre került IPR rendszerüket kívánták fejleszteni vagy tervezték az IPR bevezetését. Az 

iskola emellett bekapcsolódott más integrációs referenciaintézmények programjaiba, valamint hospitációs 

lehetőségeket biztosított pedagógushallgatók részére. A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (jelenleg: 

Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola) az IPR intézményen belüli elemeinek bővítését valósította meg, valamint 

hospitációs lehetőséget, illetve konzultációkat biztosított pedagógushallgatóknak. A projekt keretében mindkét 

intézményben hátránykompenzáló programokat valósítottak meg. Szintén az intézmények közötti tapasztalatcserét 

szolgálta a Varga Tamás Általános Iskola által 2012 március-október között lebonyolított TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-

0066 Mintázd rólunk! – referenciaintézményi szolgáltatás az iskolában című projekt, a Klauzál Gábor Általános Iskola 

(jelenleg: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola) TÁMOP 3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos 

hálózatának kialakítása és felkészítése című projektje, valamint a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola (jelenleg: 

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola) TÁMOP 3.1.7-11/2 Tanulj tőlünk – Tanulunk tőled! 

Felkészülés a referenciaintézményi feladatokra című projektje, de a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 Együtt, hogy jobb 

legyen című projekt is tartalmazott a tapasztalatcserét, az intézmények közötti szakmai hospitációs lehetőségeket 

kiszélesítő elemeket. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola szintén részt vett referenciaintézményi szerepet 

támogató projekt lebonyolításában, TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0543 A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 

felkészülése a referencia-intézményi szerepre címmel. 

Az óvodák kapcsán már hivatkozott TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 Együtt, hogy jobb legyen című projekt a 

módszertani fejlesztések és a pedagógusok továbbképzése mellett célul tűzte ki, hogy a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók aránya az egyes osztályokban 5 év átlagában ne haladja meg a 15%-ot. Az általános iskolai 

alprogramnak is volt átmenetet segítő eleme, támogatva a gyermekek iskolai beilleszkedését. Azokban az iskolákban, 

ahol a városi átlaghoz viszonyítva magasabb volt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, az 5-6. osztályban 

is bevezették az iskolaotthonos oktatást. Mivel a korábbi évek kompetenciaméréseinek alkalmával nagyon nagy 

eltérés mutatkozott a tanulók teljesítménye között, a projekt egyik célja volt ezeknek a különbségeknek a mérséklése. 

Az általános és középiskolák pályaorientációs programokat dolgoztak ki és vezettek be a 8. osztályos tanulók 

pályaválasztásának megkönnyítése érdekében.  

A város oktatási intézményei 2005 óta kiemelten kezelik a kompetenciamérések eredményeit, melyek javítása 

érdekében több sikeres pályázatot is megvalósítottak. Ezek közé tartozott az Oktatási és Kulturális Minisztérium azon 

intézmények részére meghirdetett pályázata, amelyek már 2008-at megelőzően is elemezték a kompetenciamérések 

eredményeit és ezek figyelembevételével alakították oktatási-nevelési tevékenységüket.12 A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-

0021 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási 

intézményeiben tárgyú projekt szintén ennek megvalósítására törekedett. A projektben résztvevő iskolákban sor került 

a pedagógiai programok és tanulásszervezési eljárások továbbfejlesztésére, átdolgozására, a kompetencia-alapú 

oktatásra vonatkozó módszertani képzések megvalósítására, kompetencia-alapú programcsomagok gyakorlati 

                                                           
12 Forrás: Blazovicsné Varga Marianna: Az oktatási rendszer 2006 óta történt változásainak, hatásainak vizsgálata az óvodák és az általános iskolák 
vonatkozásában (2008.) 
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alkalmazására és a szükséges eszközök beszerzésére. A pedagógusok által alkalmazott módszertani eszközök bővítése 

érdekében az intézmények megismerhették a máshol már sikeresen működő jó gyakorlatokat, valamint saját új 

módszereket, gyakorlatokat dolgoztak ki. A projekt egyik részcéljaként határozták meg olyan programok 

megvalósítását, amelyek célzottan a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrációjára, 

a lemorzsolódás megelőzésére irányultak. A projektben a Szent István, a Varga Tamás, a Klauzál Gábor Általános Iskola 

és a Liszt Ferenc Ének-Zenei Áltlános Iskola mellett a HISZK Eötvös József Székhelyintézmény, a HISZK Gregus Máté 

Tagintézmény (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola, ill. Gregus Máté Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola) és a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium vett részt, valamint az Exner Leó Óvoda az előző pontban 

leírtak szerint. A TÁMOP-3.1.4/08/2 azonosítószámú konstrukció keretében a Szőnyi Benjámin Református Általános 

Iskola és a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Református Egyházközség intézményeiben címmel valósított meg projektet.  

Az integrált oktatás elősegítése érdekében alkalmazott tevékenységek, gyakorlatok 

● A gyermekek iskolai környezetbe történő beilleszkedéséhez járul hozzá az óvodák kapcsán már 

bemutatott óvoda-iskola átmenet program, mely segítséget nyújt abban is, hogy az iskolai fejlesztések 

megfelelően illeszkedjenek az óvodában már megkezdett fejlesztésekhez. Az általános iskola-középiskola 

program – amellett, hogy felkészít a középiskolába történő belépésre – pályaorientációs tanácsadással 

kíván hozzájárulni a megfelelő oktatási intézmény kiválasztásához. Az átmenetet támogató programok 

különösen fontos szerepet töltenek be a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányai során, 

hiszen számukra sok esetben még nehezebb lehet az intézményváltás.  

● A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók beilleszkedését és a lemorzsolódás csökkentését 

nagymértékben segítik az intézményekben működő mentorprogramok. Az általános iskolába történő 

belépést megelőzően és azt követően egy óvónő és egy általános iskolai tanár foglalkozik a gyermekekkel. 

A középiskolai tanárok konzultálnak az általános iskolai tanárokkal arról, hogy mire készítsék fel a 

tanulókat, emellett szakmabemutatókat és nyílt napokat tartanak, valamint üzemlátogatásokat szerveznek. 

A mentorok figyelemmel kísérik és dokumentálják a tanulók fejlődését, rendszeres időközönként értékelik 

az eltelt időszak eredményeit. Munkájuk során együttműködnek a pedagógusokkal, a 

fejlesztőpedagógusokkal, a tanulók családjával, valamint az ifjúságvédelmi felelőssel
13

 és a Kapcsolat 

Központ munkatársaival. 

● Az iskolákban fejlesztőpedagógusok segítik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatását, 

kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében. Az első felmérés első osztályban történik az óvodák 

kapcsán már bemutatott DIFER módszer segítségével, majd rendszeres időközönként ismétlődik. A 

fejlesztésekben meghatározó szerepe van a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi 

Tagintézményének, mely a 2.2.4 pontban kerül bemutatásra. 

● A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-től hatályos rendelkezése szerint az általános iskolákban 16 

óráig kell foglalkozásokat biztosítani, 17 óráig pedig gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. A 

hódmezővásárhelyi iskolákban már a jogszabályi változást megelőzően jellemző volt, hogy iskolaotthonos, 

illetve napközi-otthonos ellátást, délutáni foglalkozásokat szerveztek a tanulóknak, melynek keretében 

segítették a szocializációs hátrányok kompenzálását és az órákra történő felkészülést. A délutáni nem 

kötelező foglalkozások alól az intézményvezető a szülők kérelmére felmentheti a tanulót, azonban a szülők 

többsége nem élt ezzel a lehetőséggel, a KLIK által fenntartott iskolákban a tanulók 80,6%-a vesz részt az 

egész napos iskolai programban. A délutáni foglalkozások keretében a következő elfoglaltságokat 

biztosítják a diákoknak: 

                                                           
13 A jelenlegi törvényi szabályozás alapján nem kötelező az ifjúságvédelmi felelős biztosítása, nem minden intézményben áll rendelkezésre. 
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○ szakkörök, sportkörök; 

○ egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás; 

○ egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás; 

○ napközi, tanulószoba; 

○ tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás; 

○ pályaválasztást segítő foglalkozás. 

● 2003 óta valamennyi általános iskolában művészeti nevelés folyik, amely a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek számára ingyenesen biztosított. 

● A 2005 szeptemberében bevezetett mindennapos testnevelés az emelt óraszámú testnevelés órák és a 

rendszeres egészségügyi és fizikai felmérés mellett valamennyi diák – így nem csak a KLIK által fenntartott 

intézményekbe járók – részére biztosítja a részvételt heti egy ingyenes úszásórán. A város oktatási-nevelési 

intézményei bekapcsolódnak az Egészséges Vásárhely Program prevenciós (pl. dohányzás elleni kampány, 

méhnyakrák elleni védőoltás stb.), valamint egészséges életmódra nevelést célzó programjaiba.  

● A városban közel 10 éve évente két alkalommal sor kerül az általános és középiskolás korosztály 

egészségügyi szűrésére, melynek eredményéről a családok "egészség – edzettség – fejlettség 

bizonyítványt" kapnak. A program az egészségügyi ellátórendszer intézményei és az oktatási intézmények 

közreműködésével valósul meg. Célja a leggyakoribb megbetegedési és halálozási okok megelőzése, illetve 

a betegségek korai felismerése. Az adatok feldolgozását és elemzését 2012 óta informatikai eszközrendszer 

segíti, az adatok és a kutatási eredmények egy része nyilvánosan is hozzáférhető (https://fit-

test.hu/fittest_live/Html5WebService/login.html). Az informatikai rendszer és az internetes portál a 

Szegedi Tudományegyetemmel közös projekt eredményeként jött létre.  

● Az iskolabusz szolgáltatást a KLIK finanszírozza a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 

esetében, melynek beiskolázási körzetéhez tartozik Erzsébet, Szikáncs, Batida, Kútvölgy és a tanyavilág. Az 

iskolabusz szolgáltatást a 2013/2014-es tanévben 71 tanuló vette igénybe, míg a Székkutason működő 

tagintézménybe 24 tanuló jár be iskolabusszal a környező tanyákról.
14

 

● Az Útravaló Macika Programban a kompetencia-felmérés és a tanulmányi eredmények 

figyelembevételével a halmozottan hátrányos helyzetű diákok mellé mentortanárt jelölnek ki, aki a tanév 

folyamán segítséget nyújt az egyénre szabott intézkedési terv megvalósításában. Az ösztöndíj-programból 

támogatásban részesül a tanuló és az őt segítő tanár is. Ha a tanuló nem teljesít megfelelően, a tanárnak 

vissza kell fizetnie a támogatást. Az intézkedési tervben foglaltak teljesülését félévente elemzik az iskolán 

belül, valamint a diákok családjával is. A 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs program 

intézkedési tervében szereplő helyi alsós ösztöndíj-program nem került kidolgozásra. Az ebben az 

időszakban még létező „A” és „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíj forráshiány miatt 2008 óta nem 

elérhető Hódmezővásárhelyen. 

● A halmozottan hátrányos helyzetű diákok részére az Önkormányzat a rendelkezésre álló forrásoktól 

függően tanszer-, illetve sportszervásárlási utalványt biztosít. 2008-ban a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő 1.555 1-7. osztályos részére tanszervásárlási utalvány került kiosztásra 

tanulónként 6.000 forint összegben. 2011-ben tanszervásárlási utalványt biztosítottak 233 leendő 1. 

osztályos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló számára, fejenként 6.000 forint 

összegben. 2012-ben sportszervásárlási utalvány került kifizetésre 540, 17-25 éves korú, rendszeres 

                                                           

14 Forrás: Tóthné Kecskeméti Katalin: Tájékoztatók a 2013/2014-es tanév indításáról – Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Hódmezővásárhelyi Tankerületének tanévkezdéséről (Isz:131-12593/2013) 

https://fit-test.hu/fittest_live/Html5WebService/login.html
https://fit-test.hu/fittest_live/Html5WebService/login.html


 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  157 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő fiatalnak, fejenként 10.000 forint értékben. A 2009-2010 

években, valamint 2013-ban az Önkormányzat nem biztosított tanszer-, illetve sportszervásárlási utalványt. 

● A diákok igazolatlan iskolai hiányzásainak megelőzése, illetve csökkentése érdekében valósították meg a 

Válaszutak – Válassz utat! elnevezésű programot, mely a KLIK tájékoztatása szerint sikeresnek bizonyult, az 

igazolatlan hiányzások száma jelentős mértékben csökkent. A hatályos jogszabályok értelmében ha a 16 év 

alatti tanulók igazolatlan óráinak száma eléri az 50 órát, a gyámhatóság kezdeményezi az iskoláztatási 

támogatás felfüggesztését,
15

 valamint a védelembe vételt.
16 

 

● A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatásában a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és 

Családsegítő Szolgálat és a Védőnői Szolgálat is együttműködik az általános iskolákkal. A jelzőrendszeri 

konferenciákon részt vesznek a köznevelési intézmények is, emellett esetmegbeszélésekre és szakmaközi 

megbeszélésekre is sor kerül. A 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs program 

megállapítása szerint problémát jelentett, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű státusz 

megállapításához szükséges nyilatkozatot nem minden esetben adták le a szülők. A helyzet az eltelt 

időszakban javult a KLIK tájékoztatása alapján, az iskolák biztosítják a szükséges információkat a családok 

részére. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a reform eredményeként lényegesen kiegyenlítettebb lett. A 

városi átlagnál magasabb arány azokban az intézményekben jelentkezik, amelyek a korábban kiugróan magas számban 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskolák jogutódjaként működnek tovább, így ezen intézmények a 

jövőben is kiemelt figyelmet igényelnek. Az egyházi fenntartású általános iskolákkal elsősorban a beiskolázást 

megelőzően és azt követően, valamint az iskolaváltások kapcsán egyeztet a KLIK. A 2008-2013-as időszakra készített 

Anti-szegregációs program megállapítása volt, hogy az egyházi fenntartású iskoláknak is nagyobb mértékben kellene 

bekapcsolódni a város esélyegyenlőségi törekvéseibe. Ennek megvalósítása az intézmények speciális jellegéből 

adódóan korlátozottan érvényesíthető, hiszen a valamely felekezethez tartozó iskolába abban az esetben íratják a 

gyermekeket a családok, ha ezt világnézetük, meggyőződésük alapján választják. Az érintett intézmények a maguk 

szempontjai alapján dönthetnek a felvételre kerülő diákokról, melyre az Önkormányzatnak, illetve a KLIK-nek 

befolyása nincsen. A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolában magasabb, míg a Kertvárosi Katolikus Általános 

Iskolában alacsonyabb a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. A halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

arányának alakulását a 7-8. számú táblázat tartalmazza. 

                                                           
15 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 15.§ (1) b) 
16 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 68/A.§ (1) bek. 
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Intézmény 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

összlétszá
m 

HHH 
tanuló

k 
hhh% 

SNI 

tanuló
k 

SNI% 
összlétszá

m 

HHH 
tanuló

k 
hhh% 

SNI 

tanuló
k 

SNI% 
összlétszá

m 

HHH 
tanuló

k 
hhh% 

SNI 

tanuló
k 

SNI% 

Hódmezővásárhel

yi 

Klauzál Gábor 

Általános Iskola 

591 107 
18,1

% 
54 9,1% 565 92 

16,3

% 
71 12,6% 544 92 

16,9

% 
63 11,6% 

Hódmezővásárhel

yi 

Klauzál Gábor 

Általános Iskola 

Gregus Máté 

Tagintézmény - 

Székkutas 

150 0 0,0% 9 6,0% 146 8 5,5% 14 9,6% 144 10 6,9% 15 10,4% 

Hódmezővásárhel

yi 

Liszt Ferenc Ének-

Zenei Általános 

Iskola 

433 16 3,7% 3 0,7% 435 22 5,1% 5 1,1% 440 28 6,4% 9 2,0% 

Németh László 

Gimnázium, 

Általános Iskola 

869 48 5,5% 8 0,9% 812 51 6,3% 25 3,1% 783 49 6,3% 12 1,5% 

Hódmezővásárhel

yi 

Szent István 

Általános Iskola 

394 66 
16,8

% 
13 3,3% 385 71 

18,4

% 
20 5,2% 391 77 

19,7

% 
22 5,6% 

Hódmezővásárhel

yi 
393 71 

18,1

% 
 0,0% 384 65 

16,9

% 
 0,0% 380 51 

13,4

% 
21 5,5% 
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Varga Tamás 

Általános Iskola 

Kozmutza Flóra 

Óvoda, Ált. Isk., 

Szakiskola, 

Kollégium, 

Gyermekotthon 

és EGYMI - 

Székhelyintézmén

y 

79 19 
24,1

% 
79 

100,0

% 
73 6 8,2% 73 

100,0

% 
74 6 8,1% 74 

100,0

% 

Kozmutza Flóra 

Általános Iskola és 

Szakiskola 

Aranyossy 

Ágoston Óvoda, 

Általános Iskola 

Tagintézménye 

78 23 
29,5

% 
78 

100,0

% 
70 21 

30,0

% 
70 

100,0

% 
67 22 

32,8

% 
67 

100,0

% 

Szőnyi Benjámin 

Református 

Általános Iskola 

172 31 
18,0

% 
16 9,3% 174 28 

16,1

% 
20 11,5% 172 22 

12,8

% 
17 9,9% 

Kertvárosi 

Katolikus 

Általános Iskola 

451 8 1,8% 5 1,1% 451 13 2,9% 8 1,8% 455 8 1,8% 9 2,0% 

Táltos Általános 

Iskola 
75 6 8,0% 39 52,0% 79 12 

15,2

% 
 0,0% 76 12 

15,8

% 
24 31,6% 

Összesen 3685 395 
10,7

% 
304 8,2% 3574 389 

10,9

% 
306 8,6% 3526 377 

10,7

% 
333 9,4% 

7. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók Hódmezővásárhely általános iskoláiban, 2008/09-2010/11 tanév 

Forrás: KLIK; oktatási intézmények 
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Intézmény 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

összlétszám 
HHH 

tanulók 
hhh% 

SNI 

tanulók 
SNI% összlétszám 

HHH 
tanulók 

hhh% 
SNI 

tanulók 
SNI% összlétszám 

HHH 
tanulók 

hhh% 
SNI 

tanulók 
SNI% 

Hódmezővásárhelyi 

Klauzál Gábor 

Általános Iskola 

535 92 17,2% 71 13,3% 497 69 13,9% 57 11,5% 484 70 14,5% 58 12,0% 

Hódmezővásárhelyi 

Klauzál Gábor 

Általános Iskola 

Gregus Máté 

Tagintézmény - 

Székkutas 

138 17 12,3% 18 13,0% 136 22 16,2% 15 11,0% 130 18 13,8% 15 11,5% 

Hódmezővásárhelyi 

Liszt Ferenc Ének-

Zenei Általános 

Iskola 

435 37 8,5% 13 3,0% 429 29 6,8% 12 2,8% 418 35 8,4% 10 2,4% 

Németh László 

Gimnázium, 

Általános Iskola 

750 53 7,1% 15 2,0% 616 48 7,8% 21 3,4% 590 41 6,9% 23 3,9% 

Hódmezővásárhelyi 

Szent István 

Általános Iskola 

383 71 18,5% 27 7,0% 390 54 13,8% 20 5,1% 393 46 11,7% 23 5,9% 

Hódmezővásárhelyi 

Varga Tamás 

Általános Iskola 

373 50 13,4% 24 6,4% 384 43 11,2% 23 6,0% 388 35 9,0% 25 6,4% 

Kozmutza Flóra 

Óvoda, Ált. Isk., 

Szakiskola, 

Kollégium, 

80 6 7,5% 80 100,0% 80 5 6,3% 80 100,0% 72 0 0,0% 72 100,0% 
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Gyermekotthon és 

EGYMI - 

Székhelyintézmény 

Kozmutza Flóra 

Általános Iskola és 

Szakiskola 

Aranyossy Ágoston 

Óvoda, Általános 

Iskola 

Tagintézménye 

80 25 31,3% 80 100,0% 89 28 31,5% 89 100,0% 99 26 26,3% 99 100,0% 

Szőnyi Benjámin 

Református 

Általános Iskola 

178 22 12,4% 14 7,9% 187 24 12,8% 12 6,4% 218 23 10,6% 17 7,8% 

Kertvárosi 

Katolikus Általános 

Iskola 

459 12 2,6% 14 3,1% 478 12 2,5% 17 3,6% 492 8 1,6% 12 2,4% 

Táltos Általános 

Iskola 
96 11 11,5% 35 36,5% 106 16 15,1% 36 34,0% 106 10 9,4% 28 26,4% 

Összesen 3507 396 11,3% 391 11,1% 3392 350 10,3% 382 11,3% 3390 312 9,2% 382 11,3% 

8. táblázat: Halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók Hódmezővásárhely általános iskoláiban, 2008/09-2010/11 tanév 

Forrás: KLIK; oktatási intézmények 
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A város által megvalósított közoktatási reform kedvező hatásai már a 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-

szegregációs program készítésének idején megfigyelhetőek voltak, az Anti-szegregációs programban bemutatásra 

kerültek. Az azóta eltelt időszak szintén igazolta az intézményi átalakítás és az új pedagógiai módszerek bevezetésének 

eredményességét, javuló tendenciát mutatnak a kompetenciamérések eredményei is. 

Szintén kedvező tendencia, hogy az általános iskolát sikeresen elvégzők száma folyamatosan emelkedik. Míg 2010-ben 

100 tanulóból 21 nem tudta sikeresen befejezni általános iskolai tanulmányait, 2013-ra ez a szám 14-re csökkent. 

Tanév 
Az általános iskolai tanulmányaikat be nem fejezők száma / 

aránya a nappali rendszerű oktatásban 

2010/2011 átlagban 21/100 

2011/2012 átlagban 17/100 

2012/2013 átlagban 14/100 

9. táblázat: Az általános iskolai tanulmányaikat be nem fejezők száma, ill. aránya a nappali rendszerű oktatásban 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program (2013) 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma 2001-2011 között összességében 8,3%-ról 5,7%-ra csökkent, 

az azonban problémát jelent, hogy Hódmezővásárhelyen jelenleg nem lehet felnőttoktatás keretében befejezni az 

általános iskolát. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők támogatott képzéseket vehetnek igénybe. Azok a 

fiatalok, akik hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek, a tizenötödik életévük betöltését követően a 

Köznevelési Híd II. Program keretében folytathatják a tanulmányaikat, melyre a városban a Hódmezővásárhelyi 

Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézményben van lehetőség. A Híd II. program a szakképzésbe történő 

bekapcsolódásra készít fel, sikeres elvégzése esetén a tanulók a szakiskola szakképzési évfolyamán tanulhatnak 

tovább. Ez a lehetőség segítséget nyújt a jogszabályban meghatározott korosztálynak, azonban azok, akik már 

korábban kiestek az általános iskolai oktatásból, nem vehetnek benne részt. 

Az esélyegyenlőség területén elért eddigi eredmények fenntartása, a jövőben szükséges lépések – egyebek között az 

integrációs programok felülvizsgálata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet jogszabályi meghatározásának 

változása miatt – megvalósítása érdekében a fenntartói feladatokat ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Hódmezővásárhelyi Tankerülete Közoktatási esélyegyenlőségi tervet dolgozott ki, mely részletes intézkedési tervet is 

tartalmaz. 

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 

Az integrált formában oktatható sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában valamennyi általános iskola részt vesz, 

melyhez a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézménye által működtetett utazó 

gyógypedagógus hálózat nyújt segítséget. A sajátos nevelési igényű tanulók részére egyéni fejlesztési tervet dolgoznak 

ki, szükség szerint fejlesztőpedagógust, gyógypedagógust, illetve logopédust vesznek igénybe.  

A vonatkozó projektek közé tartozik a fentiekben már bemutatott, TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 Együtt, hogy jobb 

legyen című projekt, mely a sajátos nevelési igényű tanulók személyre szabott fejlesztését segítette a résztvevő 

intézményekben. A projekt célja volt továbbá a befogadó környezet érzékenyítése, valamint a sajátos nevelési igényű 

gyermekek szüleinek tájékoztatása a gyermekek számára elérhető fejlesztési lehetőségekről. A Klauzál Gábor Általános 

Iskola (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola) vezetésével az Exner Leó Óvoda (jelenleg: 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai Tagintézmény), a HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény (jelenleg: 

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézmény) és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola 

(jelenleg: Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye) 

által alkotott konzorciumban valósult meg a TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0013 Lépcsőről lépcsőre című projekt, mely a 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását támogató módszertani képzéseket biztosított a pedagógusok 
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részére. A projekt emellett pályaorientációs tanácsadással nyújtott segítséget ahhoz, hogy a tanulók a számukra 

legmegfelelőbb oktatási intézményben folytathassák a tanulmányaikat. A fentiekben már ismertetett, TÁMOP 3.1.4-

08/2-2009-0021 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási 

intézményeiben tárgyú projekt szintén tartalmazott a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív oktatását elősegítő 

projektelemeket. 

A többi tanulóval integrált formában nem oktatható sajátos nevelési igényű diákok oktatása az alább ismertetett 

általános iskolai feladatellátási helyeken biztosított. A gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülnek az intézményekbe. A Bizottság javaslatának felülvizsgálatát a szülők 

kérelmezhetik, a KLIK nem. A pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek egy része a szülők kérésére kerül a 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézményébe (fordított 

integráció), melyre 2007 óta van lehetőség. 

Intézmény neve Ellátott tevékenység 

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény – Székhelyintézmény 

Autizmus spektrum zavarral küzdő, értelmi fogyatékos 
(középsúlyos) gyermekek nevelése-oktatása 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola 
Hódmezővásárhely, Simonyi utcai Telephelye 

Autizmus spektrum zavarral küzdő, értelmi fogyatékos 
(középsúlyos) gyermekek nevelése-oktatása 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy 
Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye 

Autizmus spektrum zavarral küzdő, beszédfogyatékos, 
egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő, értelmi 
fogyatékos (enyhe), értelmi fogyatékos (középsúlyos), 
mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása 

10. táblázat: Gyógypedagógiai nevelés az általános iskolai feladatellátási helyeken 

Forrás: Oktatási Hivatal KIR 

A 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs program megállapítása volt, hogy a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, diákok vizsgálatát végző Szakértői Bizottság túlterheltsége miatt a szükségesnél lassabban zajlik a 

felülvizsgálat. A KLIK tájékoztatása alapján ez a probléma már nem jellemző.  

3.2.3. Középfokú oktatás 

A középiskolai intézménystruktúrát érintő változások bemutatásra kerültek a Helyzetfeltárás 8.1.5 Köznevelési, 

oktatási feladatellátás intézményrendszere című fejezetében. Jelenleg Hódmezővásárhelyen az alábbi intézményekben 

zajlik középfokú oktatás:  

 

Intézmény 
Tanulók 
száma 

Fenntartó 

Németh László Gimnázium, Általános Iskola 50617 KLIK (Hódmezővásárhelyi Tankerület) 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 
Kollégium 

544 
Hódmezővásárhely-Ótemplomi 
Református Egyházközség 

Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola 478 KLIK (Szegedi Tankerület) 

                                                           

17 Intézményen belül a gimnáziumi tanulók száma 
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Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás 
Tagintézmény 

761 

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond 
Tagintézmény 

480 

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola 501 Vidékfejlesztési Minisztérium 

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény - Székhelyintézmény 

61 KLIK (Hódmezővásárhelyi Tankerület) 

11. táblázat: A középfokú oktatás intézményi struktúrája Hódmezővásárhelyen 

Forrás: Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola; KLIK, Oktatási Hivatal KIR 

A Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola és tagintézményei, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola, valamint a Németh László Gimnázium, Általános Iskola és a Bethlen Gábor Református Gimnázium és 

Szathmáry Kollégium a város többi közoktatási intézményéhez hasonlóan szintén beépítette pedagógiai programjába 

az IPR elemeit. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat mentorok és szükség esetén gyógypedagógusok segítik. A 

mentorok minden tanuló részére egyéni fejlesztési tervet állítanak össze, melynek teljesülését nyomon követik és 

rendszeres időközönként szöveges értékelést készítenek, emellett kapcsolatot tartanak a diákot oktató 

pedagógusokkal, a szülőkkel és az ifjúságvédelmi felelőssel18 is.  

A középiskolák részt vesznek az általános iskola-középiskola átmenet programokban, melyek amellett, hogy 

megkönnyítik a diákok számára az iskolaváltást, azt is célul tűzik ki, hogy a bekerülő diákok sikeresen elvégezzék a 

középiskolát és minél alacsonyabb legyen a lemorzsolódás mértéke. 

A halmozottan hátrányos helyzetű diákok számára az ÚTRAVALÓ ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” és „Út a 

szakmához” (szakiskolai tanulóknak) alprogramja nyújtott segítséget az elmúlt időszakban, 2013 szeptemberétől pedig 

a Motiváció ösztöndíjprogram vehető igénybe. Utóbbi a KLIK Szegedi Tankerülete és a Pontus Egyesület közös 

pályázatának eredményeként valósul meg, melynek keretében 17 diákot segítenek főiskolás és egyetemista mentorok. 

Az intézmények pályázati forrásokat is igénybe vesznek az integrált oktatás elősegítéséhez. A HISZK Eötvös József 

Székhelyintézmény és a Gregus Máté Tagintézmény (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola, 

illetve Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola), valamint a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium részt vett az óvodák 

és az általános iskolák kapcsán már bemutatott TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 Együtt, hogy jobb legyen című 

projektben, melynek részeként az integrált oktatást támogató és a lemorzsolódást csökkentő tevékenységek mellett 

az általános iskolákban pályaorientációs napokat tartottak. A projekt középiskolai alprogramjában is sor került az 

intézmények közötti átmenetet segítő projektelemek megvalósítására. Ehhez kapcsolódóan 35 fő19 8. osztályos tanuló 

kettős mentorálását biztosították általános, valamint középiskolai tanárok együttműködésével. A projekt lehetőséget 

adott az intézmények közötti tapasztalatcserére, az alkalmazott jó gyakorlatok megismertetésére is. Szintén a 

projektnek köszönhetően kezdte meg működését 2010 januárjában a Hóvirág utcai Tanoda a HISZK Corvin Mátyás 

Tagintézményében (jelenleg: Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézmény) a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók középiskolai tanulmányainak támogatása érdekében. A többi, későbbiekben bemutatásra 

kerülő tanodához hasonlóan itt is a felzárkóztatás, a korrepetálás és szabadidős tevékenységek biztosítása volt a cél. A 

TÁMOP 3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című projekt keretében a 

Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskolában a referenciaintázményi szerephez kapcsolódó továbbképzések 

részeként sor került a pedagógusok mentori tevékenységre való felkészítésére is.  

                                                           
18 A jelenlegi törvényi szabályozás alapján nem kötelező az ifjúságvédelmi felelős biztosítása. 
19 Forrás: Bagi Lászlóné (Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola) előadása a TÁMOP-3.3.2 projekt keretében megvalósuló kettős 

mentorálásról 
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Jelenleg a TÁMOP 3.3.9.C-12-2012-0098 Tanodásnak lenni jó! elnevezésű projekt finanszírozásával működtet tanodát 

a Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézmény és a Gastro-Ker Alapítvány. A projekt 2013. június 

– 2015. február között valósul meg az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségekben. A korábbi 

programokhoz hasonlóan a felzárkóztatás mellett fontos szerepet kap a szabadidő hasznos eltöltése, emellett tábort is 

szerveztek a diákok számára. 

A középiskolák kapcsán problémát jelent, hogy bár a halmozottan hátrányos helyzetű diákok 80%-a érettségit adó 

középiskolában tanul tovább, az oktatásból kieső, illetve szakiskolába átkerülő diákok száma jelentős. Az alábbi 

táblázat a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola és tagintézményeinek lemorzsolódási adatait mutatja: 

Intézmény neve 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
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Hódmező-vásárhelyi 
Eötvös József 
Szakképző Iskola 

528 0 528 506 0 506 503 0 503 524 0 524 478 0 478 

Lemorzsoló-dott 
diákok 

    35     24     19     28     18 

 Lemorzsoló-dás (%) 
    6,6%     4,7%     3,8%     5,3%     3,8% 

Hódmezővásárhelyi 
Szakképző Iskola 
Corvin Mátyás 
Tagintézmény 

560 471 1031 514 479 993 464 468 932 434 388 822 403 358 761 

Lemorzsoló-dott 
diákok 

    90     41     64     66     14 

 Lemorzsoló-dás (%) 
    8,7%     4,1%     6,9%     8,0%     1,8% 

Hódmezővásárhelyi 
Szakképző Iskola 
Kalmár Zsigmond 
Tagintézmény 

345 613 958 294 570 864 216 563 779 166 420 586 134 346 480 

Lemorzsoló-dott 
diákok 

    20     97     73     77     31 

 Lemorzsoló-dás (%) 
    2,1%     

11,2
% 

    9,4%     
13,1

% 
    6,5% 

Összesen 
1433 1084 2517 1314 1049 2363 1183 1031 2214 1124 808 1932 1015 704 1719 

12. táblázat: Lemorzsolódási adatok a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskolában 

Forrás: Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola 

A középiskolák kapcsán azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a tanulók egy része más településekről jár be, így a 

tanulók teljesítménye nem csak a hódmezővásárhelyi iskolákról ad képet, hiszen a diákok egy része nem a városban 

járt általános iskolába. 
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A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középiskolai sikerességének megalapozásában fontos 

szerepet tölt be az Arany János Kollégiumi Program, mely a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium és a Németh László 

Gimnázium, Általános Iskola közreműködésével valósul meg. Célja, hogy a programban résztvevő tanulók érettségit 

adó középiskolában folytassák tanulmányaikat. Ennek érdekében a 9. évfolyamon a középiskolai tanulmányaikat 

megalapozó előkészítő képzésben vesznek részt és ingyenes kollégiumi ellátásban részesülnek. A képzés 

megkezdésekor komplex felmérésre kerül sor, melynek alapján a tanulók részére egyéni fejlesztési tervet készítenek. A 

program fontos eleme, hogy figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit, hozott tudását és ezekre építve segíti elő 

további fejlődésüket. A résztvevők száma folyamatosan emelkedett az elmúlt években, és a 2014/2015-ös tanévben is 

további létszámbővülés várható (tervezett létszám: 95 fő). 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Résztvevők 7 16 35 48 55 61 67 74 86 

13. táblázat: Az Arany János Kollégiumi Programban résztvevők száma, 2005/06-2013/14 tanévek 

Forrás: Tapasztalatok a hódmezővásárhelyi Arany János Kollégiumi Program működésében a 2008-2014-es időszakra vonatkozóan, 

Kovács József AJKP programfelelős 

A programból kiesők aránya csökken: míg a 2007/2008-as tanévben 27% volt a lemorzsolódási arány, a 2013/2014-es 

tanévben már csak 6%. A tanulók a középiskolai tanulmányaik megkezdésekor még érzékelhető lemaradást követően 

felzárkóznak és sok esetben kedvezőbb eredményeket érnek el, mint a többi diák. A programot teljesítő tanulók 

leérettségiznek, jelentős részüknek sikerül elhelyezkedni, illetve kisebb részük felsőoktatási intézményben folytatja 

tanulmányait. 

Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 

Az integrált módon oktatható sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában valamennyi középiskola részt vesz, melyhez 

igénybe veszik a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézménye által működtetett 

utazó gyógypedagógus hálózatot, de emellett az intézmények tantestületei is részesültek az integrált oktatást 

elősegítő képzésekben. 

A sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelését támogatja a K-2012-TÁMOP-3.4.2.A/11-2-0400282/130 

azonosítószámú projekt, melynek megvalósításában a Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás 

Tagintézmény mellett a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola, valamint a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor 

Általános Iskola is részt vesz. A TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064 Együtt, hogy jobb legyen című projekt a sajátos nevelési 

igényű tanulók személyre szabott fejlesztését segítette a résztvevő intézményekben. A projekt célja volt a befogadó 

környezet érzékenyítése, a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek tájékoztatása a gyermekek számára elérhető 

lehetőségekről. A Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola konzorciumi partnerként a Hódmezővásárhelyi Varga 

Tamás Általános Iskolával és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel részt vesz a TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Sajátos nevelési igényű 

gyerekek integrációja tárgyú projekt megvalósításában, melynek célja a pedagógusok továbbképzése a tanulók 

együttműködésére épülő, egyéni sajátosságaikat figyelembe vevő oktatási-nevelési módszerek területén. 

A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézményben enyhe értelmi fogyatékos diákok részére 

10 fős speciális szakiskolai osztály indult 2013 szeptemberében.  

A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény - Székhelyintézmény készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát el 

középsúlyos értelmi fogyatékos – integrált módon nem oktatható – tanulók részére. 
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3.2.4. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Hódmezővásárhelyi Tagintézménye 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 2011. szeptember 1-től a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ intézményegységeként működött. A pedagógiai 

szakszolgálati feladatok 2013. január 1-től a Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálathoz kerültek, amely 2013. 

szeptember 1-től a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeként működik és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az alábbi feladatokat látja el:  

● gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

● fejlesztő nevelés 

● szakértői bizottsági tevékenység 

● nevelési tanácsadás 

● logopédiai ellátás 

● továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

● konduktív pedagógiai ellátás 

● gyógytestnevelés 

● iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

● kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézménye biztosítja az utazó gyógypedagógus 

hálózatot is, mely a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási gondokkal küzdő gyermekek 

integrált oktatását támogatja. Az utazó gyógypedagógus hálózat nagy segítséget jelent azon szülőknek, akiknek 

nehézséget okozna, hogy gyermeküket elvigyék a szükséges foglalkozásokra, amelyeket ilyen módon az óvodában és 

az iskolában megkapnak. A Pedagógia Szakszolgálat jelenleg 4 iskolapszichológussal, 7 logopédussal, 5 fejlesztő 

pedagógussal és 9 utazó gyógypedagógussal működik. 

3.2.5. Tanodák 

 Napraforgó Tanoda 

A HEFOP-2.1.5b Kéz a kézben című program keretében jött létre a Napraforgó Tanoda, melyet egy civil szervezet 

működtetett. A Tanoda célja az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minél nagyobb számban fejezzék 

be sikerrel az általános iskolát és érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy 

a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak. A Tanoda szakmai kerekasztalt működtetett, amellyel össze kívánta 

hangolni az egyes intézményekben zajló integrált nevelési-oktatási munkát. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

tanulmányainak elősegítéséhez a Tanoda az alábbi szolgáltatásokkal járult hozzá: 

● a szükséges tárgyi és infrastrukturális környezet kialakítása 

● mentorálás 

● egyéni fejlesztési tervek kidolgozása 

● konzultáció a szülőkkel, iskolai tanárokkal 

● egyéni fejlődési napló vezetése 

● a tanulók személyiségének, identitástudatának megerősítése 

● a továbbtanulás segítése 
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● készségfejlesztő programok megvalósítása 

● informatikai készségek fejlesztése 

● tantárgyi felkészítés 

● szabadidős programok szervezése integrált közösségben 

A HEFOP 2.1.5.B programban kezdetben 12 diák vett részt, de további források bevonásának köszönhetően a létszám 

28 főre emelkedett. Elsősorban a Szent István, a Varga Tamás és a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolából 

toborozták a diákokat, a résztvevők 50%-a halmozottan hátrányos helyzetű volt. A Napraforgó Tanoda azonban 2008 

szeptembere óta nem működik, mert az Önkormányzat és a Tanodát működtető civil szervezet közötti megállapodás 

felbomlott.20 

Hajnal Tanoda 

A Hajnal Tanoda 2009 decemberében kezdte meg a működését azzal a céllal, hogy 25, 7-8. osztályos, halmozottan 

hátrányos helyzetű – a Klauzál Gábor, a Szent István és a Varga Tamás Általános Iskolában tanuló – diák részére 

biztosítson fejlesztést, korrepetálást, pályaorientációs programokat és szabadidős tevékenységeket. A délutáni 

szabadidős foglalkozásokon emellett átlagosan további 25 gyerek vett részt. A Tanodát a Dél-alföldi Regionális 

Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE) hozta létre, működését a TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0034 

azonosítószámú projektből finanszírozták. A Tanoda munkájában mentorként részt vettek főiskolai és egyetemi 

hallgatók is. Tevékenységét 2011. júliusig folytatta, a helyéül szolgáló épületben jelenleg a szintén a DARTKE által 

létrehozott információs és tanácsadó iroda működik a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0246 Ötletfa – összefogás a telepen 

élő fiatalok aktivizálásáért című projekthez kapcsolódóan. Hasonlóan a Tanodához, az Ötletfa Ifjúsági Információs és 

Tanácsadó Iroda is a szabadidő eltöltésére biztosít helyszínt és programokat a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 

részére, munkatársai emellett segítséget nyújtanak a tanulásban, szükség esetén felkészítik a tanulókat a pótvizsgákra. 

A megvalósítási időszakban, mely 2012. január 1-től 2013. december 31-ig tartott, 332 kliense volt az ifjúsági irodának. 

A jelenleg tartó fenntartási időszakban átlagosan 25-30 fiatal látogatja, szakmai programja továbbra is tart. A 

Gyermekjóléti Központ családgondozói és az Iroda munkatársai között folyamatos a kapcsolattartás az ellátott 

gyermekek, fiatalok támogatása érdekében. 

3.3. Szociális intézményrendszer és az igénybe vehető 

ellátások 

3.3.1. Szociális intézményrendszer 

A szociális intézményrendszer szereplői és az általuk biztosított ellátások részletesen bemutatásra kerültek a 

helyzetfeltárás 8.3.3 A szociális és gyermekjóléti intézményrendszer című fejezetében, így jelen fejezet csak ezek rövid 

összefoglalását tartalmazza az alábbiak szerint. 

A szociális igazgatási feladatokat a Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportja látja el, melynek keretében elbírálja a 

hatáskörébe tartozó ellátások iránti kérelmeket és a lefolytatja a szociális intézményi elhelyezésekhez kapcsolódó 

eljárásokat, valamint közreműködik a HTKT Kapcsolat Központ szakmai felügyeletében. A lakáscélú helyi támogatásra 

vonatkozó pályázatok kezelésében együttműködik a Városüzemeltetési és Ingatlankezelési Csoporttal és a Lakásügyi 

Tanácsadói Testülettel. 

                                                           

20 Forrás: Hódmezővásárhely MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia – Anti-szegregációs program 2008-2013, KisTibor 
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A család- és gyermekvédelmi feladatokat a HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 

Szolgálat látja el.  

A hajléktalanok ellátása a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató feladatkörébe tartozik. 

Időskorúak ellátása 

Intézmény Feladat 

HTKT Kapcsolat Központ – Kovács-Küry 

Időskorúak Otthona 
bentlakásos ápolás 

HTKT Kapcsolat Központ – Családsegítő 

Szolgálat 
gerontológiai tanácsadás, álláskeresési klub 

HTKT Kapcsolat Központ ¬– Mindszent 

Időskorúak ápolást-gondozást nyújtó Otthona 
bentlakásos ápolás 

HTKT Kapcsolat Központ – Időskorúak Nappali 

Ellátása és Házi Segítségnyújtás Mindszent 
nappali ellátás, házi segítségnyújtás 

Mártély Község Gondozási Központja 
étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, házi 

segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat 

Területi Szociális Gondozási Központ – 

Székkutas 

házi segítségnyújtás, étkeztetés, tanyagondnoki 

szolgálat 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – 

Aranyház 
nappali ellátás, szociális étkeztetés 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató ¬– 

Gondoskodás Háza 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés 

Nyugdíjas Lakópark  

Kelet-Magyarországi Humánszolgáltató 

Központ – Hódmezővásárhelyi Telephely 
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 

HKTK Kapcsolat Központ – Kovács-Küry 

Időskorúak Otthona 
bentlakásos ápolás 

14. táblázat: Időskorúak ellátásában résztvevő intézmények 

Forrás: Bálint Gabriella: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2013. évi működéséről; 

Bálint Gabriella, Lénárt Miklós, Simon János: Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálata (Isz: 131-5450-1/2014)  

Fogyatékkal élők ellátása 

Intézmény Feladat 

HKTK Kapcsolat Központ – Csodaház 

Foglalkoztató Napközi 

nappali ellátás 

SZGYF, Napsugár Otthon Szivárvány nappali ellátás, lakóotthoni ellátás 
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Szakosított Szociális Otthona 

ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon  nappali ellátás 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató  támogató szolgálat 

HKTK Kapcsolat Központ – Időskorúak Nappali 

Ellátása és Házi Segítségnyújtás Mindszent 

nappali ellátás, házi segítségnyújtás 

Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató – 

Gondoskodás Háza 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés 

Kelet-Magyarországi Humánszolgáltató 

Központ – Hódmezővásárhelyi Telephely  

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 

15. táblázat: Fogyatékkal élők ellátásban résztvevő intézmények 

Forrás: Bálint Gabriella: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2013. évi működéséről; 

Bálint Gabriella, Lénárt Miklós, Simon János: Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálata (Isz: 131-5450-1/2014) 

3.3.2. Az igénybe vehető ellátási formák és az ellátottak száma 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatok által biztosítandó ellátások 

igénylésének feltételeit Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati segélyről és más 

szociális ellátásokról szóló 30/2013. (12. 11.) Kgy. rendelete, a lakáscélú helyi támogatásról szóló 6/2014. (02.12.) Kgy. 

rendelete, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási 

körülményeinek javításáról szóló 14/2003. (04.14.) Kgy. rendelete tartalmazza. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

ellátások21 

Pénzbeli ellátások22 

● Az önkormányzat jegyzője az 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint az alábbi ellátásokat állapítja 

meg: 

○ foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

○ rendszeres szociális segély 

○ lakásfenntartási támogatás 

● Az önkormányzat képviselő-testülete az 1993. évi III. törvényben, illetve az önkormányzat vonatkozó 

rendeletében meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátásokat állapítja meg: 

○ az 1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bekezdése
23

 szerinti ápolási díj (méltányossági ápolási díj) 

                                                           
21 Jelen pontban az egyes ellátások legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze, a részletszabályokra vonatkozóan a közgyűlési rendeletekben, valamint 
jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

22 A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, valamint az önkormányzati segély a 
törvény 47.§ (1) bekezdése alapján természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. 

23 43/B. §(1) bekezdés: A települési önkormányzat képviselő-testülete – az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén 
– méltányossági ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 
A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az 
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○ önkormányzati segély (Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 30/2013. (12.11.) Kgy. rendeletének 
9.§ (4) bekezdése alapján indokolt esetben pénzbeli ellátásként is nyújtható önkormányzati segély, 
de 9.§ (3) bekezdése szerint alapvetően természetbeni juttatásként biztosítja az Önkormányzat, 
ezért a természetbeni juttatásokra vonatkozó pontban kerül részletesebben ismertetésre.) 

● A járási hivatal az 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátásokat állapítja 

meg: 

○ időskorúak járadéka 

○ a 41. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj, a 43. § szerinti ápolási díj vagy a 43/A. § (1) bekezdése 
szerinti ápolási díj 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították
24

 a törvény 37. §-ában foglaltak (a 

rendszeres szociális segélyre vonatkozó rendelkezések) szerinti kivétellel foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult. 

2013-ban 7.444 személy részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban összesen 160.824.360 Ft értékben. 

Rendszeres szociális segély 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy jogosult rendszeres szociális segélyre, aki az ellátásra való jogosultság 

kezdő napján: 

● egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

● a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 

● 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy 
gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben (Gyvt. 41. § (3) bek.), illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai 
napköziben nem tudják biztosítani, vagy 

● az önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, 
egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

Az utóbbi három jogosultsági kritérium esetében a törvény együttműködési kötelezettséget ír elő a segélyben 

részesülők számára az Önkormányzat által kijelölt intézményekkel, melyek körét a 30/2013. (12.11.) Kgy. rendelet az 

alábbiak szerint határozza meg:  

● Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának Népjóléti Csoportja 

● Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 
Szolgálat 

2013-ban 1.507 fő részesült rendszeres szociális segélyben összesen 39.373.860 Ft értékben. 

Lakásfenntartási támogatás25 

                                                                                                                                                                                                 
önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi 
jogosultsági feltételt nem írhat elő. 

24
 33. § (1) bekezdés szerint. 

25 A helyi lakásfenntartási támogatás az 1993. évi III. törvény 2012. január 1-től hatályos rendelkezése szerint nem nyújtható, a 2012. január 1. előtt 

megállapított támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-éig volt folyósítható. 
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A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem 

lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A 

villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 

lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez vehető igénybe az alábbi formákban: 

● normatív lakásfenntartási támogatás vagy 

● adósságkezelési szolgáltatás részeként nyújtott lakásfenntartási támogatás 

2013-ban 14.496 fő részesült normatív lakásfenntartási támogatásban összesen 59.825.000 Ft értékben, valamint 199 

fő adósságkezelési szolgáltatás részeként nyújtott lakásfenntartási támogatásban 922.600 Ft összegben. 

Méltányossági ápolási díj 

A települési önkormányzat képviselő-testülete – az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása 

esetén – méltányossági ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg 

személy ápolását, gondozását végzi.  

A 30/2013. (12.11.) Kgy. rendelet nem rendelkezik róla, nem igényelhető ellátási forma. 

Időskorúak járadéka 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott 

támogatás. 

Időskorúak járadékában 28 fő részesült. 

Ápolási díj 

Az ápolási díj az állandó és tartós gondozásra szoruló – súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti – személy 

otthoni gondozását, ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

Az ápolási díjban 277 fő részesült.  

Természetben nyújtott szociális ellátások 

● Az önkormányzat képviselőtestülete az 1993. évi III. törvényben, illetve az önkormányzat vonatkozó 

rendeletében meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátásokat állapítja meg: 

○ A törvény 50.§ (3) bekezdése alapján méltányossági jogcímen megítélt közgyógyellátás 

○ Adósságkezelési szolgáltatás 

○ Önkormányzati segély 

● Az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben az 1993. évi III. törvényben, illetve az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint biztosítja az alábbiakat: 

○ Köztemetés 

● A járási hivatal az 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek szerint az alábbi ellátásokat állapítja 

meg: 

○ Közgyógyellátás (alanyi és normatív) 

○ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

● A Magyar Államkincstár illetékes területi szerve az 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek 

szerint az alábbi ellátást állapítja meg: 

○ Energiafelhasználási támogatás 

Méltányosságból biztosított közgyógyellátás 
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Azok számára biztosítható, akik havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési 

díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy meghaladja, és a kérelmező családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 

esetén 200%-át. 

2013-ban 30 fő részesült méltányossági közgyógyellátásban összesen 844.282 Ft értékben. 

Adósságkezelési szolgáltatás 

Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Az 

önkormányzat határozatában megjelölt időponttól adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy 

személyt, akinek 

● az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a törvény 55.§ (2) bekezdésben
26

 

meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy a közüzemi 

díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 

● akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-át, valamint 

● aki az alábbiakban felsorolt minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, 

feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás 

különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 

○ egyedül élő esetén 50m
2
 

○ kétszemélyes család esetén 60 m
2
 

○ háromszemélyes család esetén 70 m
2
 

○ négyszemélyes család esetén 80 m
2
 

○ ötszemélyes család esetén 105 m
2
 

○ minden további személy után + 10 m
2
 

Az adósságkezelés időtartama maximum 18 hónap, melyet indokolt esetben egy alkalommal további 6 hónapra lehet 

meghosszabbítani. A támogatás egy összegben, valamint havi részletekben nyújtható. Az adósságkezelési szolgáltatás 

az adósságkezelési támogatás mellett magában foglalja az adósságkezelési tanácsadást. 

2013-ban 199 fő részesült adósságkezelési támogatásban összesen 1.801.970 Ft értékben. 

Önkormányzati segély 

Az önkormányzati segélyt az 1993. évi III. törvény 2014. január 1-től hatályos módosítása vezette be. Az 

önkormányzati segélyek körébe került a jogszabályváltozás előtti átmeneti segély, a temetési segély, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2013. december 31-ig hatályos 

változatában meghatározott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Önkormányzati segély a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére folyósítható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Elsősorban azok 

számára biztosítható, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 

                                                           
26 1993. évi III. törvény 55.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó 
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, több lakást tartalmazó 
lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás), 
b) közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék, 
c) a lakbérhátralék, 
d) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 
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elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 

szorulnak. A segély pénzbeli, ill. természetbeni juttatásként vagy kamatmentes kölcsön formájában is biztosítható. 

Önkormányzati segély annak részére ítélhető meg, akinek saját és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak 

az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő személy 

esetén annak 180%-át nem haladja meg (lásd még az egyes segélyfajtáknál meghatározott értékeket) és a rendeletben 

meghatározott vagyonnal nem rendelkezik. 

Típusait, valamint az igénylés módját és feltételeit az önkormányzatok rendeletben szabályozzák. Hódmezővásárhely 

MJV Önkormányzata a 30/2013. (12.11.) Kgy. rendeletben az önkormányzati segélyek alább ismertetésre kerülő 

típusait határozza meg. A 2013-ban felhasznált összegek és az igénybevevők száma azoknál a segélytípusoknál kerül 

bemutatásra, amelyek a 2013-ban hatályos szabályozásban is szerepeltek, illetve megfeleltethetőek az akkori 

segélynemeknek. 

Önkormányzati segély havi rendszerességgel 

Abban az esetben igényelhető, ha a kérelmező nem tudja fedezni rendszeres többletkiadásait, így különösen 

cukorbetegség miatti diétás étkezés költségeit. A segély legfeljebb 3 hónapig folyósítható, maximális összege havi 

5.000 Ft. 

Önkormányzati segély gyermekek védelmével, ellátásával kapcsolatban27 

Igénylésének feltétele, hogy a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj 150%-át. Eseti jelleggel biztosított támogatási forma, a támogatás összege legfeljebb 15.000 Ft.  

A segélyt 2013-ban 64 család vette igénybe összesen 1.310.400 Ft értékben.28 

Iskoláztatási támogatás 

Olyan idült beteg gyermek vagy 25 év alatti fiatal felnőtt részére állapítható meg, aki vidéki oktatási intézmény vagy 

legalább 2 éves képzési tanfolyam hallgatója és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum háromszorosát. A támogatás havi összege legfeljebb 5.000 Ft és a tanulmányi időszakra folyósítható. 

2013-ban nem érkezett kérelem iskoláztatási támogatás igénylésére vonatkozóan. 

Temetés költségeihez való hozzájárulás 

Annak részére folyósítható, aki gondoskodott az elhunyt temetéséről, de erre nem volt köteles, illetve tartásra  köteles 

személy részére abban az esetben, ha a temetés költsége a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A 

hozzájárulás minimum a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek a 10%-a, maximum 15.000 Ft. 

A hozzájárulást 2013-ban 48 esetben biztosították, összesen 679.000 Ft értékben. 

Gyógyszerköltséghez való hozzájárulás 

A kérelmező vagy családtagja részére szükséges gyógyszerek költségeinek támogatására igényelhető legfeljebb 3 

hónapra. Ha a családban az összes jövedelem 20%-át eléri a felmerülő gyógyszerköltség, a támogatás legfeljebb a 

gyógyszerköltség 50%-áig biztosítható, ha 30%-át, akkor a támogatás legfeljebb a gyógyszerköltség 70%-ig terjedhet. 

                                                           
27 2013. december 31-ig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§-a szerinti támogatási forma 
(rendkívüli gyermekvédelmi támogatás). 2014. január 1-től önkormányzati segélynek minősül és az 1993. évi III. törvény 45.§-a szerinti esetekben 
folyósítható. 
28 Forrás: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról (készítette: Lakosságszolgálati 
Iroda, Kapcsolat Központ, Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság, isz: A-31-5400-1/2014) 
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Ha a kérelmező, illetve családjának szociális körülményei alapján indokolt, abban az esetben is igényelhető a segély, ha 

a gyógyszerköltség nem éri el az egy főre eső jövedelem 20%-át. Ha a kérelmező betöltötte 70. életévét és a 

gyógyszerköltsége eléri vagy meghaladja az összjövedelem 20%-át, legfeljebb a gyógyszerköltség 70%-os mértékéig 6 

hónapon keresztül részesülhet a segélyben. 

A hozzájárulást 2013-ban 84 fő vette igénybe gyógyszerutalvány formájában, összesen 315.000 Ft értékben. 

Albérleti támogatás 

Abban az esetben igényelhető, ha a kérelmező lakbérköltségei a kérelem benyújtásának hónapjában a háztartás 

összes jövedelmének 20%-át meghaladják. A támogatás minimum 3.000 Ft, maximum 5.000 Ft. 

2013-ban nem érkezett kérelem albérleti támogatás igénylésére vonatkozóan. 

Kijutási támogatás 

Minimum 3 hónapja a hajléktalanszállón élő személyek kérelmezhetik lakbérköltségeik részbeni fedezésére, maximum 

24 hónapos időszakra. A támogatás az első 12 hónapban az igazolt lakbérköltség 50%-a, de legfeljebb 8.000 Ft lehet, a 

második 12 hónapra a lakbérköltség 25%-a, de legfeljebb 4.000 Ft. 

2013-ban nem érkezett kérelem a kijutási támogatás igénylésére vonatkozóan. 

Csatornázási kölcsön 

Az ingatlan tulajdonosa kérelmezheti, ha az általa lakott ingatlan telekhatárán belül szükséges kommunális szennyvíz-

csatornázási munkákat önerőből nem tudja finanszírozni. A kölcsön legfeljebb 24.000 Ft lehet, de nem lehet 

magasabb, mint a bekötési munkálatok még hátralévő részének költsége. 

2013-ban nem érkezett kérelem csatornázási kölcsön igénylésére vonatkozóan. 

Rendkívüli segély 

Azok számára ítélhető meg rendkívüli segély, akik önmaguk vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni, ill. akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, valamint 

akik számára a családban nevelkedő hátrányos helyzetű gyermek ellátása miatt ez szükséges. A rendkívüli segélyt a 

30/2013. (12.11.) Kgy. rendelet előírásaitól függetlenül a polgármester állapíthatja meg, összege alkalmanként 

legfeljebb 50.000 Ft lehet. 

Karácsonyi juttatás 

Az önkormányzati segélykeret felhasználásának mértékétől függően azok számára ítélhető meg, akik rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben, rendszeres szociális segélyben, havi rendszerességgel biztosított önkormányzati 

segélyben vagy méltányossági közgyógyellátásban részesülnek. Többségében a 70 év felettiek részére biztosították 

karácsonyi utalvány formájában.  

2013-ban 5.686 70 év feletti személy részesült ebben a juttatásban, összesen 23.000.000 Ft értékben. 

Köztemetés 

A város abban az esetben biztosítja, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy az 

eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről. 

Köztemetésre 87 esetben került sor 2013-ban, melyre 7.904.465 Ft-ot fordított az Önkormányzat. 

Közgyógyellátás (alanyi és normatív) 
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében– gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök vásárlására és gyógyászati 

ellátások igénybevételére – biztosított hozzájárulás. 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

A járási hivatal állapítja meg az egészségügyi ellátás igénybevételére való jogosultságot azok részére  

● akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
120%-át, 

● aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

Energiafelhasználási támogatás 

Az energiafelhasználási támogatás a gázfogyasztáshoz, a földgázalapú hőfelhasználáshoz és a távhőfelhasználáshoz 

nyújtott támogatás, melyet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szabályoz. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény szerinti ellátások29 

Az önkormányzat képviselő-testülete az alábbi ellátásokat állapíthatja meg: 

● a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal 

felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás
30

 

Az önkormányzat jegyzője az alábbi ellátásokat állapítja meg: 

● természetbeni támogatás fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 

Erzsébet-utalvány formájában annak a gyermeknek, illetve fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

○ tárgyév augusztus 1-én fennáll, tárgyév augusztus hónapjára tekintettel 

○ tárgyév november 1-én fennáll, tárgyév november hónapjára tekintettel 

● óvodáztatási támogatás 

A gyámhatóság a törvényben meghatározott feltételek szerint az alábbi jogosultságokat, ellátásokat állapítja meg: 

● rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

● pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek 

családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó részére 

● gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek gondozó szülőjének vagy más törvényes képviselőjének 

●  otthonteremtési támogatás a jogosult fiatal felnőttnek  

Természetbeni támogatás 

Az a gyermek, illetve fiatal felnőtt, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév 

augusztus 1-én fennáll, augusztus hónapban, akinek a jogosultsága tárgyév november 1-én fennáll, november 

                                                           
29 Jelen pontban az egyes ellátások legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze, a részletszabályokra vonatkozóan a közgyűlési rendeletekben, valamint 

jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

30 Lásd az önkormányzati segélyre vonatkozó szakaszt. 
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hónapban jogosult természetbeni támogatásra (készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható 

Erzsébet-utalvány). 

2013-ban a pénzbeli támogatásként került kifizetésre 4.501 fő részére 27.225.200 Ft összértékben. 

Óvodáztatási támogatás 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A támogatás összege gyermekenként 

első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint. 

2013-ban 84 családban 94 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban, összesen 1.060.000 Ft értékben. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult az alábbiak igénybevételére 

● a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezménye 

● a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatás 

● a törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a törvény 20.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott esetekben a 

nagykorúvá vált gyermek 23., illetve 25. életévéig folyósítható.31 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1210 családban 2134 kiskorú gyermek és 212 nagykorú részesült 2013-

ban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkezési térítési díjára 171.666.000 Ft-ot 

használtak fel (a kifizetés a központi költségvetésből történt). 

Nyári gyermekétkeztetés keretében 2013. június 17. és augusztus 15. között 17.404.640 Ft értékben biztosítottak 

ebédet hétköznapokon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek – elsősorban 6-12 évesek – 

részére. 

Pénzbeli ellátás 

Pénzbeli ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó 

gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, ha köteles a gyermek tartására és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege – 

gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A pénzbeli ellátás 1 éves 

időtartamra folyósítható, a törvény 20/B.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben a pénzbeli ellátás pótlékkal 

egészül ki. 

                                                           
31 20. § (1) A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb 
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, 
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig 
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

(2) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy 
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, 
és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 
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2013-ban 11 hozzátartozó 16 gyermek után részesült ebben az ellátási formában összesen 843.815 Ft értékben. 

Emellett júniusban és októberben egyszeri támogatásként gyermekenként 8.400 Ft került kifizetésre, összesen 

193.377 Ft értékben.32 

Gyermektartásdíj megelőlegezése 

A gyermektartásdíj megelőlegezése abban az esetben lehetséges, ha 

● a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy 

más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi 

szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és 

● a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá 

● a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges 

tartást nyújtani, 

feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének kétszeresét. 

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is 

megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a 

középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. 

2013-ban gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésében 77 fő részesült, összesen 11.885.000 Ft értékben. 

Otthonteremtési támogatás 

A támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását 

elősegítse. A támogatás az alábbiakra használható fel: 

● részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő vagy már a fiatal felnőtt tulajdonában lévő 

lakás lakhatóvá tételére 

● építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- 

vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére 

● bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás bérleti díjának kifizetésére 

● önkormányzati bérlakás felújítására 

● államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvételre 

● otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére 

● indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátását biztosító, az Szt. 

hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri hozzájárulásra 

2013-ban otthonteremtési támogatásban 17 fő részesült, összesen 5.239.000.- Ft értékben. 

Gyermekétkeztetés 

Azok a családok, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és nem tudják kifizetni óvodás, ill. 

iskoláskorú gyermekeik intézményi étkeztetését, az önkormányzati segélykeretből kaphatnak ehhez támogatást. 

2013-ban 31 fő részére biztosítottak a költségek 50%-át fedező támogatást 1.038.757 Ft összegben. 

                                                           

32 Forrás: Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról (készítette: Lakosságszolgálati 
Iroda, Kapcsolat Központ, Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság; isz: A-31-5400-1/2014)  
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Segélyezési adatok választókerületenként 

Választókerület 2010 2011 2012 2013 

Belváros 36.753.070 43.056.850 38.292.280 30.471.195 

Kertváros 16.856.930 21.752.237 20.369.940 11.144.860 

Kincses-telep - Tabán 44.936.450 54.200.131 49.219.935 33.075.710 

Béke-telep 46.380.445 57.920.680 46.560.165 30.803.925 

Csúcs – Szabadság 
tér 41.170.485 52.759.625 47.658.845 38.937.145 

Hódtó 28.890.235 33.404.487 28.622.210 21.203.600 

Susán 38.303.660 50.428.067 39.195.570 27.384.725 

Újváros 34.344.515 45.749.270 39.719.855 23.600.115 

Tarján 25.303.430 28.395.537 26.471.915 19.261.455 

Külterület, és egyéb 
belterület 41.303.495 54.820.555 44.413.650 33.032.395 

Összesen 354.244.725 442.489.450 380.526.377 268.917.138 

16. táblázat: Választókerületi segélyezési adatok 2010-2014 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

3.3.3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása 

A Családsegítő Szolgálat 2009-2010-ben kiemelt szerepet játszott a hátrányos helyzetű33 lakosok foglalkoztatásának 

elősegítésében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány CSSF-2008/8222 azonosítószámú, A családsegítő szolgálatok 

foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése című pályázatban történő részvételével. A programban 130 fő 

vett részt, ebből a program ideje alatt 32 fő helyezkedett el sikeresen. 

A hátrányos helyzetű lakosok foglakoztatásában jelenleg a Közfoglakoztatási Program tölt be nagyobb szerepet. A 

közfoglalkoztatás típusai, valamint a foglalkoztatók köre a Helyzetfeltárás 8.3.1 A szociális ellátást meghatározó 

keretrendszer című fejezet vonatkozó alpontjában került bemutatásra. A programban résztvevők száma folyamatosan 

emelkedik, 2013-ben 1866 fő vett részt benne. 

 
Közfoglalkoztatásban résztvevő személyek 

száma 
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya  

az aktív korú lakossághoz képest 

2010 751 1,8 

2011 937 2,4 

2012 1799 4,6 

17. táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevő személyek száma Hódmezővásárhelyen 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat, Helyi Esélyegyenlőségi Program 

A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására az Önkormányzat bekapcsolódott az Országos Roma 

Önkormányzat által elnyert TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001 Nő az esély – Roma emberek képzésbe ágyazott 

foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című programba. Hódmezővásárhely MJV 

                                                           
33 A hátrányos helyzet szempontjából a Bizottság 800/2008/EK rendelete, illetve a 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletben foglaltak az irányadók. 
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Önkormányzata és az Országos Roma Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében 2012. 

július – október között 15 fő vett részt dajkaképzésben, a résztvevők a 3 hetes gyakorlatot az Egyesített Óvodában 

töltötték. A képzést valamennyi résztvevő sikeresen befejezte, közülük 5 fő az Egyesített Óvodában helyezkedhetett 

el. Utóbbit a TÁMOP-5.3.1-B-2-12 azonosítószámú pályázat segítségével finanszírozták, mely 1 éven keresztül 

biztosítja a munkavállalók bérét és a kapcsolódó járulékokat. A támogatás feltétele volt, hogy a munkáltatónak ezt 

követően további 3 hónapig alkalmazni kell a résztvevőket. Ennek költségét az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. 

3.4. Lakhatási helyzetelemzés 

3.4.1. Az önkormányzati bérlakások 

Az önkormányzati bérlakás-állomány jellemzői 

A korábban állami és vegyes tulajdonú ingatlanok 1992. május 1-től a Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt-től (jelenleg: 

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.) a Polgármesteri Hivatalhoz kerültek. Az önkormányzati lakások 

száma az 1990-es évektől folyamatosan csökkent, 1996-ban még 748 db lakás volt az Önkormányzat tulajdonában, 

2002-ben azonban már csak 60734. Az Önkormányzat a folyamat megállítása érdekében a 2003-ban módosított, 

lakásgazdálkodással, lakhatási feltételekkel kapcsolatos koncepciójában a bérlakások számának növelését tűzte ki 

célul, egyidejűleg döntött arról is, hogy felfüggeszti az önkormányzati lakások értékesítését. Az Önkormányzat 

tulajdonában álló bérlakások száma és a lakásállomány összterülete az alábbiak szerint alakult a 2008-as Anti-

szegregációs program készítése óta eltelt időszakban: 

Év 
Összes 

lakásbérlemény (m
2
) 

Összes 
lakásbérlemény (db) 

Ebből 
komfortnélküli 

Komfortnélküli 
lakások közül 

lebontott 

2008 29.655 847 126 42 

2009 29.142 828 104 20 

2010 29.645 817 84 30 

2011 29.855 800 64 0 

2012 29.969 795 42 0 

2013 29.389 773 20 0 

18. táblázat: Bérlakás-állomány Hódmezővásárhelyen 2008-2013 között 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata  

A lakások többsége tömbökben a Belvárosban található, így az Önkormányzat számos lakással rendelkezik az Andrássy, 

Szegfű, Zrínyi, dr. Rapcsák András, Lázár, Kaszap, Oldalkosár, dr. Nagy György, Éva, Hódtó, Hóvirág, Kohán Gy. 

utcákban, valamint a Kossuth és a Szabadság téren.  

A fentieken kívül a városban szétszórtan találhatóak családi ház jellegű ingatlanok (Vörösmarty utca, Zrínyi utca), 

melyek 2-3 család elhelyezésére alkalmas lakrészekből állnak. Ugyanakkor nagy számban vannak a Belvárostól 

távolabb eső ingatlanok, így a város északi részén, a Kincses-telepen elhelyezkedő 100 szociális bérlakás (Dobó Katalin- 

Janáky I.- Bibó utcákban). Kifejezetten piaci alapon az Andrássy u. 28. és a Lázár u. 10. szám alatti lakások kerülnek 

                                                           
34 Forrás: Anti-szegregációs program (2008). A 2002-es adat a Nyugdíjas Lakóparkban található 107 db lakást is magában foglalja. 
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kiadásra. Előbbiben 721Ft,-/m
2
 áron, utóbbi esetén szintén a szociális lakbérnél magasabb, 380,-Ft/m

2
 áron 

bérelhetőek a lakások. Ezen két belvárosi társasházon kívül az összes bérlakás szociális alapon kerül bérbeadásra. 

A megpályázható lakásokon kívül 29 lakás esetén a Magyar Honvédség dönt a bérlők kijelöléséről, 15 lakás esetén a 

Művészeti Alap, 5 lakást pedig a Belügyminisztérium ítél oda saját döntése alapján. 

 

12. ábra: Önkormányzati bérlakások elhelyezkedése Hódmezővásárhelyen 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Ahogyan a 18. számú táblázatban látható, a lakások száma csökkent, azonban a területük összességében növekedett. 

Ennek oka, hogy a komfortnélküli lakások fokozatosan kikerültek a lakásállományból, ugyanakkor az Önkormányzat 

vásárolt, illetve épített is lakóingatlanokat. A 19. és a 20. táblázat mutatja a szobaszám és a komfortfokozat szerinti 

összetétel változását. A legnagyobb mértékben az egyszobás, illetve komfortnélküli lakások száma csökkent, melyek 

jelentős számban a 2011-ben felszámolt Észak utcai telepen helyezkedtek el. A kétszobás, két és fél szobás, valamint 

háromszobás, illetve a félkomfortos és annál magasabb komfortfokozatú lakások száma a bérlakások építésével és 

megvásárlásával fokozatosan emelkedett az elmúlt 6 évben. Az Andrássy út 1., Andrássy út 28., Lázár u. 10. és a Dr. 

Rapcsák András út 52. alatt található lakások 2008-ban kerültek megvételre, illetve kialakításra.35 A Városház utca 2. 

és 3. szám alatt található épületekben az Önkormányzat megvásárolta a padlásteret azzal a céllal, hogy bérlakásokat 

alakítson ki. Várhatóan 10-15 lakás lesz, pontos számuk, nagyságuk és komfortfokozatuk az Anti-szegregációs program 

készítésének idején tervezés alatt van. 

 

Év 1 szoba 1,5 szoba 2 szoba 2,5 szoba 3 szoba 3+ szoba 

                                                           

35 Forrás: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
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2008 359 161 263 45 17 2 

2009 337 161 266 45 17 2 

2010 317 162 270 47 19 2 

2011 297 162 270 50 19 2 

2012 284 162 271 55 21 2 

2013 269 155 271 55 21 2 

19. táblázat: Önkormányzati lakások szobaszám szerinti megoszlása 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Év összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli 

2008 296 362 63 126 

2009 298 363 63 104 

2010 306 364 63 84 

2011 309 364 63 64 

2012 313 364 76 42 

2013 313 364 76 20 

20. táblázat: Önkormányzati lakások komfortfokozat szerinti megoszlása 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat  

2014-ben az Önkormányzat a Kert u. 15. és a Klauzál u. 91. alatti épületek bontását tartja indokoltnak azok leromlott 

állapota miatt. 

Az Önkormányzat által a bérlakás-állomány bővítésére, karbantartására, illetve felújítására fordított összeg 2008 óta 

csökkenő tendenciát mutat: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Karbantartás, felújítás 186.035 99.483 11.870 3.420 1.000 120.00036 

Lakásépítés 175.311 0 0 0 0 0 

Összesen 361.346 99.483 11.870 3.420 1.000  

21. táblázat: Az Önkormányzat által a tulajdonában álló lakások felújítására, karbantartására, valamint lakásépítésre 

fordított összeg (ezer Ft) 

Forrás: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

A Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről 

szóló 37/2007. (06.11.) Kgy. Határozat alapján – melynek értelmében a város közigazgatási területén élő, 60. 

életévüket betöltött lakosok a város közigazgatási területén található lakásingatlanuk tulajdonjogát felajánlhatják az 

Önkormányzatnak életjáradéki szolgáltatás fejében – eddig nem került sor életjáradéki szerződés megkötésére. 

                                                           
36 Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat; 12.000.000 Ft-ot fordított az Önkormányzat karbantartásra, 108.000.000 Ft-ot felújításra, mely a 
Szent István város-rehabilitáció projekt keretéből felújításra fordított összeget is tartalmazza 
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Az önkormányzati bérlakások igénylése 

A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény helyi végrehajtásáról szóló 1/1994. (01.17.) Kgy. sz. rendelet értelmében az Önkormányzat a tulajdonában 

lévő lakásokat az alábbiak szerint adja bérbe: 

● piaci alapon vagy költség elven szociálisan nem támogatott személyek részére pályáztatás útján,  

● átmeneti elhelyezésre szociális, illetve előtakarékossági alapon,  

● ideiglenes fecskeházi elhelyezésre,  

● kötelezettség teljesítése érdekében,  

● nyugdíjasházi, nyugdíjas lakóparki,  

● szolgálati lakásban történő elhelyezés érdekében 

Szociális helyzet alapján kérelmet vagy pályázatot benyújtani az alábbi feltételek fennállása esetén lehetséges: 

● a kérelmező nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával és nincs részben vagy 

egészben a tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem illeti meg 

lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga,  

● valamint a vele együtt lakó és költöző házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, valamint a vele együtt 

lakó és költöző más személy 500.000.- Ft forgalmi értéket meghaladó ingatlan és jelentősebb ingó 

vagyonnal nem rendelkezik, és  

● az együtt költözők egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme a mindenkori minimálbért nem haladja 

meg és  

● a leendő bérlő lakóhelye a bérbevételi szándék jelzésekor, valamint az azt közvetlenül megelőző öt éven 

belül folyamatosan Hódmezővásárhelyen volt és  

● Önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga öt éven belül nem pénzbeli térítés ellenében vagy az Ltv.
37 

szerinti felmondás miatt szűnt meg. 

Az 1/1994. (01.17.) Kgy. rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében önkormányzati bérlakás pályáztatás útján nem 

szociális lakbérű lakásként akkor adható bérbe, ha a lakást nem fogadta el a nyilvántartott szociális helyzet alapján 

lakásra jogosult igénylők, valamint a szociális helyzet alapján minőségi lakáscserét igénylők egyike sem. 

A bérlakások igénylésére vonatkozó kérelmeket a Lakosságszolgálati Iroda részeként működő Lakás- és 

Helyiséggazdálkodási Csoporthoz kell benyújtani, amely nyilvántartásba veszi azokat. Ha a kérelmező nem felel meg a 

Rendeletben meghatározott feltételeknek, a kérelem elutasításra kerül. Ilyen esetben lehetőség van méltányossági 

kérelem benyújtására, melyet a 11 tagú Lakásügyi Tanácsadó Testület bírál el. A lakások bérleti jogának megszerzésére 

azok nyújthatnak be pályázatot, akik előzetesen már nyilvántartásba vételre kerültek. A kiadható lakásokat a helyi 

médiában hirdetik meg. A benyújtott pályázatok a pályázó nevének megjelölése nélkül kerülnek a Lakásügyi 

Tanácsadó Testület elé, amely véleményezi azokat és elkészíti javaslatát. A Testület javaslata alapján a Közgyűlés dönt 

a bérlő személyéről. Ugyancsak a Testület véleményezi a már meglévő szerződések meghosszabbítására, illetve a 

lakások cseréjére irányuló kérelmeket és tesz javaslatot azok elfogadására vagy elutasítására. 

Jelenleg 1.335 személy38 szerepel a lakásnyilvántartásban igénylőként. A 2007 óta eltelt időszakban a 651 

nyilvántartásba vett személyből 228 kérelmező jutott bérlakáshoz, a többi esetben sikertelen volt a nyilvántartásba 

                                                           
37 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

38 Az összes kérelmező száma, mely magában foglalja azokat is, akik időközben bérlakáshoz jutottak. 
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vételhez szükséges kérelem vagy a meghirdetett lakásra benyújtott pályázat, illetve több esetben a kedvező 

elbírálásban részesült kérelmezők végül nem nyújtottak be pályázatot. 

2013-ban 77 lakás került meghirdetésre, amelyekre összesen 262 pályázat érkezett.
39

 

Az elmúlt évek kérelmezőire vonatkozó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Benyújtott kérelmek 
száma 

119 167 118 125 140 125 126 

Nyilvántartásba vett 
kérelmezők száma 

82 111 101 85 67 110 116 

22. táblázat: Önkormányzati bérlakások igénylésére benyújtott kérelmek száma 2007-2013 

Forrás: Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről 

A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport az önkormányzati bérlakás-állomány tekintetében a kérelmek 

nyilvántartásba vételén, illetve elutasításán kívül támogatja a Lakásügyi Tanácsadó Testület tevékenységét, előkészíti a 

bérleti szerződéseket, közreműködik a bérleti szerződéseket érintő változások átvezetésében és nyilvántartásában. 

Részt vesz a szerződések megszűnésével, a lakások átadásával kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a 

bérlakások bérlők közötti cseréjének lebonyolításában; közreműködik továbbá a bérlők kötelezettségeiknek 

teljesítésére vonatkozó figyelmeztetések, felszólítások összeállításában és nyomonkövetésében, a szerződések 

felmondásához kapcsolódó teendők ellátásában.  

A lakások 6 hónapra vehetőek bérbe,
40

 mely egy alkalommal, 6 hónappal hosszabbítható meg. A hosszabbításra abban 

az esetben van lehetőség, ha a kérelmező továbbra is megfelel a Kgy. rendelet szerinti feltételeknek, nincs 

lakbérhátraléka, sem közüzemi díjtartozása és a Lakásügyi Tanácsadó testület támogatja a bérleti szerződés 

meghosszabbítását. A bérleti szerződések meghosszabbítására benyújtott kérelmek általában kedvező elbírálásban 

részesülnek, ha a bérlő megfelel a fenti feltételeknek. A határozott idejű szerződések mellett 199 db lakás esetén 

határozatlan idejű szerződés van hatályban, melyek az 1990-es években jöttek létre. 

A bérleti szerződés megszűnését követően a lakásban visszamaradó személy másik lakásra, illetve elhelyezésre nem 

tarthat igényt, elhelyezéséről maga köteles gondoskodni.
41

 

Ha egy bérlő nem tesz eleget a lakbérfizetési kötelezettségének, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport felveszi a 

kapcsolatot a Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálattal. A díjhátralékkal rendelkezők számára a Családsegítő 

Szolgálat adósságkezelési tanácsadást biztosít, melynek keretében a tanácsadó tájékoztatást nyújt az adósságkezelési 

lehetőségekről (pl. részletfizetés, védendő fogyasztói státusz, adósságcsökkentési támogatás), az adósságkezelési 

szolgáltatás feltételeiről, az adós kötelezettségeiről, és az azok elmulasztása esetén várható következményekről. A 

tanácsadó információt ad a különböző pénzbeli és természetbeni támogatásokról, melyekkel az adós csökkentheti 

kiadásait (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás) és segítséget nyújt 

az adósságcsökkentési támogatás igénylésében, valamint a klienssel együttműködve a hátralék rendezéséhez 

szükséges ügyintézésben, így többek között a részletfizetési kérelem megírásában. A fentieken kívül a Családsegítő 

Szolgálat tanácsadói életvezetési tanácsokkal és háztartásgazdálkodási ismeretekkel látják el az ügyfeleket. A 

lakbérhátralékkal rendelkező bérlők kötelesek írásos megállapodást kötni az adósság rendezésének feltételeiről. A 

                                                           
39 Forrás: Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről 2013. (2013. októberi adat) 

40 Az 1/1994. (01.17.) Kgy. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint a Lakásügyi Tanácsadó Testület javaslata alapján a Polgármester dönthet ettől eltérő 
hosszúságú időszakról. 

41 1/1994. (01.17.) Kgy. rendelet 25.§ (1) bekezdés 
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tanácsadó figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak betartását és legalább havonta egy alkalommal találkozik az 

adóssal. A részletfizetés engedélyezéséről a Lakásügyi Tanácsadó Testület dönt a kérelmező élethelyzetének 

mérlegelése alapján. 

A tanácsadó törekszik az adóst a „Hálózat a közösségért” programba bevonni, tájékoztatást nyújt a pályázatról, segít 

az ügyintézésben. A „Hálózat a közösségért” az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös, villamos-

energia díjhátralék kiegyenlítését segítő programja. Szociálisan hátrányos helyzetű családok részére nyújt támogatást 

az áramszolgáltató felé történő adósságuk törlesztéséhez, valamint a fogyasztói státuszuk visszanyeréséhez. A 

program 2015. november 30-ig tart, a rendelkezésre álló támogatási keret 150 millió forint. 

2013. év végén 8 millió forint volt a lakbérhátralék összege, a bérlők jellemzően 2 havi hátralékkal rendelkeznek, 

melynek összege átlagosan 15.000-20.000 forint. 

A bérleti szerződés felmondására 2013-ban 6 alkalommal került sor, mely alacsonyabb az előző évek adataihoz képest:  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Felmondott szerződések 
száma 

12 14 11 8 9 6 

23. táblázat: 2008-2013 között felmondott bérleti szerződések száma 

Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Évente átlagosan 10 önkormányzati bérlakást hagynak el a bérlők azért, mert saját lakásba költöznek, illetve egyéb 

módon oldják meg lakhatásukat. 

3.4.2. Lakhatást segítő támogatások Hódmezővásárhelyen 

Az Önkormányzat által biztosított támogatások 

A lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmeket és pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület – a Lakás- és 

Helyiséggazdálkodási Csoporttal együttműködve – véleményezi, valamint javaslatot tesz az elbírálásukra vonatkozóan.  

 

 
13. ábra: Lakásfenntartási és lakáscélú támogatások Hódmezővásárhelyen, 2001-2012. 

Forrás: KSH 
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A támogatás igénylésének feltételeit és módját a lakáscélú helyi támogatásról szóló 6/2014. (02.12.) Kgy. rendelet 

szabályozza. Ennek értelmében Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése új vagy használt lakásingatlan megszerzéséhez, 

lakásépítéshez, családi ház építéséhez, ezen ingatlanok bővítéséhez, felújításához, energetikai megtakarítást 

eredményező korszerűsítéséhez, felújításához, pénzintézetnél fennálló lakáscélú hitel csökkentéséhez a rászoruló 

családok részére, a rendelkezésre álló pénzügyi és egyéb források kiegészítésére pénzbeli támogatást adhat 

kamatmentes kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában. 

A családonként folyósítható támogatás mértéke 400 ezer forint a kamatmentes kölcsön és a vissza nem térítendő 

támogatás önálló alkalmazása esetén, míg a két támogatási forma együttes alkalmazása esetén 600 ezer forint. A 

kamatmentes kölcsön visszafizetésének határideje legfeljebb 5 év. 

A lakáscélú helyi támogatások összege 2007-ben 219 millió forint volt, amely 944 fő részére került kifizetésre. Ezt 

követően a lakáscélú helyi támogatások kifizetése visszaesett, 2011-ben 1 főnek folyósítottak összesen 200 ezer 

forintot. Az Önkormányzat 2014-ben indította újra a lakáscélú helyi támogatást energetikai felújítások elvégzésére, 

melynek éves kerete 40 millió forint. Az Anti-szegregációs program készítésének idejéig 74 fő számára ítélték meg a 

támogatást, de a pályázatok benyújtására folyamatosan lehetőség van.  

Társasházak, illetve lakásszövetkezetek szintén igényelhetnek támogatást az épületek korszerűsítése érdekében. Az 

erre vonatkozó feltételeket az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet, valamint az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 27/2005. (05.17.) Kgy. sz. rendelet tartalmazza. 

A 2008 óta zajló panelprogram keretében 21 társasház – ezen belül 678 lakás – korszerűsítésére került sor, melyhez az 

Önkormányzat 276.556.791 forintot biztosított42 a termofor kémények felújítására pedig 31.042.549 forintot fordított 

a város.43 

Ingyenes építési telkek 

Ingyenes építési telkekre pályázathatnak a Hódmezővásárhely közigazgatási területén életvitelszerűen élő, minimum 2 

éves állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, legalább 2 gyermek felneveléséről gondoskodó házaspárok, akik az 

alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:  

● 35. életévüket nem töltötték be 

● házastársi viszonyukat igazolják 

● igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkeznek 

● lakáscélú megtakarításuk összege minimálisan eléri a 3 millió forintot 

● lakásépítési kedvezményre (szociálpolitikai kedvezmény) igénybevételére jogosultak 

● a pályázat elbírálását követő 24 hónapon belül – a benyújtott dokumentumok és nyilatkozatok alapján - 

reális esély van arra, hogy a tulajdonukba került telekre lakóingatlant építenek és az épített ingatlanra 

vonatkozó lakhatási engedélyt bemutatják.  

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek: 

● a 3 vagy több gyermek tartásáról gondoskodók 

● a pályázat benyújtásának időpontjában az Önkormányzat tulajdonát képező bérlakásban –határozatlan 

időre kötött bérleti szerződés alapján bérlőként lakók és bérleti jogviszonyukról térítés nélkül lemondók 

                                                           
42 Forrás: Beszámoló a Jogi Iroda tevékenységéről (Isz.: 131-12372-1/2013) 

43 Forrás: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 
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● az ideiglenesen elhelyezett bérlők  

● akik az első tulajdonukat képező lakásingatlan építéséhez kérik a támogatást. 

A beérkezett pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület áttanulmányozza, majd javaslatot tesz a Közgyűlésnek a 

pályázat elutasítására vagy elfogadására. Az ingyenes ingatlan átruházási szerződés alapján 2 éves beépítési 

kötelezettséggel kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.  

A program megindítása óta 112 db ingyenes telek került kiosztásra, melyek az Arany, Barázda, dr. Soós István, Váci 

Mihály, Fürkehalom, Kovács István utcákban, továbbá külterületen Batidán találhatóak, átlagos nagyságuk 620 m
2
. 

Egy-egy ilyen nagyságú közművesített telek értéke 4.500.000 forintra tehető. A jövőben a Nyugdíjas Lakópark mögött, 

a Szikes utcában, valamint a Klauzál utcában található közművesített telkek egy részénél tervezi a város ingyenes 

telkek pályáztatását. 

3.5. Külterületek 

A város szerkezeti sajátossága a központi belterületet körülölelő, nagy kiterjedésű külterület, mellyel 

Hódmezővásárhely az ország második legnagyobb közigazgatási területű települése. A külterület a területén 

zárványként elhelyezkedő, belterületi jogállású négy egykori tanyaközpontot – Erzsébetet, Szikáncsot, Batidát, 

Kútvölgyet –, valamint Mártély kivételével Öreg-Kishomokot és a többnyire szórványtanyák alkotta egyéb külterületi 

részeket foglalja magában. A 2008-as Anti-szegregációs program készítésének idején Új-Kishomok szintén a külterület 

része volt, azonban a 2006-os beépítésre szánt területté nyilvánítás44 után 2013-ban Kishomok néven belterületbe is 

vonták. 

A tanyák sokáig fontos szerepet töltöttek be a város gazdasági életében, mára azonban jelentőségük visszaesett. 

Ahogyan az a 2.1 Hódmezővásárhely városrészi jellemzői a 2011. évi népszámlálás adatai alapján című fejezetben 

bemutatásra került, a régi tanyaközpontok, valamint az egyéb külterületek több szempontból is a település leszakadó, 

kedvezőtlen helyzetű részei közé tartoznak, melyet alátámasztanak a 2.3 Szociális intézményrendszer és az igénybe 

vehető ellátások című fejezetben ismertetett segélyezési adatok is. A tanyavilág megfelelő ellátáshoz kapcsolódóan 

már a 2008-as Anti-szegregációs programban is a tervezett intézkedések között szerepelt a külterület átfogó 

felmérése, melyre azonban nem került sor. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatásszervezési 

Koncepciójának 2014. évi felülvizsgálatában ismételten megjelenik ennek igénye, tekintettel arra, hogy a tanyákon 

magas a magukat nem vagy nehezen ellátni képes idős emberek, és a nehéz anyagi körülmények között élő 

sokgyermekes családok száma. Egy 2007-ben készült felmérés adatai alapján 1587 tanya volt, melyből 350 romos, 

lakatlan volt, tulajdonosa nem ott élt életvitelszerűen, hanem telepként, raktárként vagy állattartásra használta.45A 

jelenlegi adatok szerint 680 lakott és 326 lakatlan tanya van. A jelentős eltérést a 2007. évi felméréshez képest 

nagyrészt Új-Kishomok belterületbe vonása okozza, mivel az addigi tanyaszámok helyett utcák keletkeztek. A szám 

nem tartalmazza a zárt kiskerteket, mert ezek nem tanyák. 

A tanyaközpontokban a közvilágítási hálózat teljes körűen kiépített. A 2000-es évek elején jelentősen megnőtt a 

tanyák villamosítása iránt igény, amelyre tekintettel egy 2002-ben hozott közgyűlési határozat értelmében az 

Önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként átvállalta a villamosítás tulajdonosra eső költségének 25%-át. Az 

ezt elősegítő pályázati lehetőségek azonban megváltoztak és mivel a kiépítés költsége nagyon magas volt, 2005-ig csak 

                                                           
44 A Kishomokkal határos Öreg-Kishomokot ugyancsak beépítésre szánt területté sorolták át ekkor, azonban ezutóbbi rész külterületi státusa 2013-

ban nem változott. 

45 Forrás: Bálint Gabriella, Lénárt Miklós, Simon János: Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálata (Isz: 131-5450-1/2014) 
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20 tanya villamosítása fejeződött be. 2005-től kezdődően – a villamos-energiáról szóló törvény módosítása miatt – az 

új villamosítások esetében a transzformátor állomást már nem a fogyasztónak, hanem az áramszolgáltatónak kell 

finanszíroznia, így sokak számára elérhetővé vált a villany bevezetése a tanyákba. A 2008-2013-as Anti-szegregációs 

program készítésének idejére már 101 tanya és 103 zártkert villamosítása fejeződött be, ami 2008. év végére 133 

tanyára és 112 zártkertre emelkedett. 2008. után azonban az Önkormányzat már nem támogatta a tanyavillamosítást, 

annak folytatására a 2011-ben elindított Tanyafejlesztési Program keretében nyílik újra lehetőség. A Program egyik 

konstrukcióján belül a tanyagazdák pályázatot nyújthatnak be a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető 

villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések megvalósítására. A Program eredményeként eddig három tanya 

villamosítása valósult meg. 

A gázszolgáltatás valamennyi településen elérhető – utolsóként 2002 decemberében Erzsébeten is kialakításra került a 

gázelosztó. A hálózati gázzal ellátott lakások aránya azonban a külterületen lényegesen alacsonyabban alakult, mint a 

belterületi részeken: Erzsébeten egyáltalán nem volt a gázhálózathoz csatlakoztatott lakás és Batida területén is csak 

1,2% volt az érintett lakások aránya. Kútvölgy 70,1%-os mutatója a többi volt tanyaközponthoz képest jelentősen 

kedvezőbb, de így is elmarad a 80,3%-os városi átlagtól. A gázzal ellátott lakások számában 2008 óta nem történt 

változás. 

A volt tanyaközpontok 2008-ban nem rendelkeztek kommunális szennyvízcsatorna-hálózattal, ennek megvalósítása a 

jelenleg zajló programoknak sem része.  

Az ivóvíz hálózat a város egészében kiépült, a hálózatra valamennyi tanyaközpontban minden ingatlan rá van kötve. 

Jelenleg az ivóvíz-ellátás javítása, víztisztító művek építése és új kutak fúrása zajlik a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0044 

Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító projekt keretében. A projekt Hódmezővásárhely 

belterületén, valamint Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs, Mártély, Székkutas és Kakasszéken a Csongrád Megyei 

Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó területén valósul meg. 

Az úthálózatban nem történt fejlesztés a 2008-as Anti-szegregációs program elkészítése óta. A megkérdezettek 

véleménye szerint szükséges lenne a külterületi körgyűrű folytatása Erzsébetig, illetve az Erzsébeti úttól Szikáncsig, 

valamint a városhoz közelebb lévő, átkötő utak kialakítása (Aranyági út-Csomorkányi út összekötése, Csomorkányi út-

Erzsébeti út összekötése, Erzsébeti út-Makai út összekötése), illetve a Rárósi út fejlesztése. 

Szikáncson, Batidán, Erzsébeten és Kútvölgyön a buszfordulók, buszmegállók felújítására és fedett kerékpártárolók 

kialakítására került sor. Szikáncson emellett a közvilágításban történtek fejlesztések. 

A tanyavillamosítás kapcsán említett Tanyafejlesztési Program keretében egyéb, a tanyagazdaságok fejlesztését 

támogató beruházásokra is lehet pályázatot benyújtani, többek között tanyai lakó- és a gazdálkodáshoz használt 

épületek felújítására, energetikai megújítására, gépek és eszközök beszerzésére, egészséges ivóvíz beszerzéséhez 

szükséges létesítmények kialakítására, környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre. A tanyagazdák 

részére kiírt pályázatok mellett az önkormányzatok számára kialakított konstrukciók is léteznek. Hódmezővásárhelyről 

eddig 10 sikeres pályázat került benyújtásra: 9 db tanyagazdák, egy pályázat pedig az Önkormányzat részéről. Utóbbi a 

tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére öt kispiac korszerűsítését valósította meg.46 

Jelenleg 6 helyszínen kivitelezés alatt állnak a vidéki örökség fejlesztés keretében megvalósuló beruházások, a Bodzási 

Iskola, a Kopáncsi Tanyamúzeum, a Papi-féle szélmalom, a Sóshalmi Olvasókör, a Csomorkányi templomrom és a 

Téglagyári tanösvény felújítása. 

A Teleház nem működik, jelenleg a Batidai Olvasókör végzi feladatait az épületben. 

                                                           
46 Forrás: Tájékoztató Tanyafejlesztési Programról (Lakosságszolgálati Iroda, Isz: A-131-7322-1/2014) 
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A Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ 2006. szeptember 1-én kezdte meg működését részben önálló 

intézményként, az intézményvezető mellett 9 mezőőrrel és 5 külterületi koordinátorral. Feladata a külterületet érintő 

ügyekben történő segítségnyújtás, tanácsadás és felvilágosítás (segélyek, földhivatali ügyek, csatornázás stb.) volt. 

Ebben a szervezeti formában 2010 decemberéig működött, míg a Külterületi Koordinációs Központ 2011-ig. Jelenleg az 

Önkormányzaton belül a Közterület-felügyelet, Mezei Őrszolgálat és Rendészeti Csoport látja el 4 fő részvételével a 

mezőőr-szolgálati feladatokat. A külterületi koordinátorok Kishomokon, Erzsébeten és Kútvölgyön segítik a 

külterületen élő lakosokat, többek között az ügyintézésben, a szociális ellátások és szolgáltatások igénybevételében, a 

közszolgáltatókkal való kapcsolattartásban. A külterület közbiztonsága és a rászorulók ellátásának biztosítása 

érdekében a Mezei Őrszolgálat együttműködik a Rendőrséggel (közös járőrszolgálat), a Kapcsolat Központtal és a 

hajléktalanokat ellátó intézményekkel is.  

Az ellátásban résztvevő intézmények munkatársai a Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú 

Nonprofit Kft. által rendelkezésre bocsátott gépjárművel jutnak el a külterületre, azonban valamennyi szereplő 

véleménye alapján indokolt lenne megfelelő gépjármű beszerzése. Szintén egyezik a megkérdezettek véleménye 

abban, hogy szükséges a tanyagondnoki szolgáltatás újraindítása, mely lehetővé tenné a jelenlegi feladatok – 

időkorúak ellátása (kórházba, orvoshoz való szállítás, gyógyszervásárlás, bevásárlás), szociális ellátások biztosítása, 

kapcsolattartás – hatékonyabb ellátását. A szolgáltatáshoz minimum 2-3 főre és a gépjármű mellett egyéb eszközökre 

is szükség lenne.  

3.6. Szegregátumok, veszélyeztetett területek azonosítása 

A 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs programban az alábbi szegregátumok kerültek beazonosításra 

részben a 2001-es népszámlálás, részben az Önkormányzat 2008-as statisztikái alapján: 

● Dobó Katalin u. – névtelen utca – Észak u. és a településhatár által határolt terület (2001. évi KSH 

statisztikai adatok alapján) 

● Észak u. 90-92. (2008. évi önkormányzati statisztikák szerint) 

● Dobó Katalin u. 34-36-38. (2008. évi önkormányzati statisztikák szerint) 

● 100 szociális bérlakás (Dobó Katalin u., Janáky István u., Bibó Lajos u.) (2008. évi statisztikák szerint) 

Szegregációs veszélynek kitett, leromlott területként kerültek azonosításra az alábbiak:  

● Szabadság tér 78-80-81-83-84-85-87-88. 

● Gólya u. teljes hossza 

● Kaszap u. (Hódtó lakótelep) 

A KSH a 2011. évi népszámlálási adatok és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és 

Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által 2009-ben kiadott Városfejlesztési Kézikönyvben meghatározott 

szegregációs mutatók alapján meghatározta a Hódmezővásárhelyen található szegregátumokat, illetve a 

szegregációval veszélyeztetett területeket. Szegregátumnak tekinthetőek azok a városi területek, amelyeken az aktív 

korú (15-59 év) közötti lakosok legalább 50%-ának nincs rendszeres munkajövedelme és legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik. Ha ez az arány nem éri el az 50%-ot, de meghaladja a 40%-ot, a terület szegregáció 

szempontjából veszélyeztetettnek tekintendő. 

A 2011. évi adatok alapján a KSH az alábbi területeket határolta le, melyek azonban nem tekinthetőek valódi 

szegregátumnak, mivel területük lakónépessége nem éri el a Városfejlesztési Kézikönyvben erre vonatkozóan 

meghatározott 50 főt. 

● Csáki Kálmán u. – Magyar u. – Damjanich u. által határolt terület (Tabán, Kincses-telep) 
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● Kistópart u. – Nagyállomás vasútállomás – felüljáró által határolt terület (Susán) 

● Klapka u. – Ibolya u. – Halesz sor – Klauzál u. által határolt terület (Susán) 

● Kútvölgyön a Rákóczi u. településhatár felőli oldalán elhelyezkedő terület 

Az alábbi terület szegregációval veszélyeztetett területként került azonosításra, azaz a szegregációs mutató 40% 

feletti: 

● Dobó Katalin u. – Janáky István u. – Bibó Lajos u. által határolt terület déli része (Tabán, Kincses-telep) 

Az Önkormányzat a fentieken felül az alábbi településrészeket tekinti szegregációval veszélyeztetett és ezért kiemelt 

figyelmet igénylő területként: 

● Dobó Katalin u. 2-48. 

● Bibó Lajos u. 1-31. 

● Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25.; 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26. 

 
14. ábra: Szegregációval veszélyeztetett területek 

Forrás: KSH, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

A 2008. évi felméréssel összehasonlítva látható, hogy az akkori szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett, 

leromlott területek egy részének a helyzete jelenleg kedvezőbb, azonban egyes településrészek továbbra is 

szegregációval veszélyeztetettnek tekinthetőek.  

A szegregált és veszélyeztetett, leromlott területeken élők a lakáskörülményeiket, munkaerő-piaci esélyeiket és így 

alapvető megélhetésüket tekintve rendkívül kedvezőtlen helyzetben vannak. Jelentős részük hosszú ideje a Kagylóhéj 

Gyermekjóléti Központ és Családsegítő szolgálat ellátottjai között van, nyomonkövetésük a családgondozás keretében 

folyamatos. A 2014-ben lehatárolt területek lakosságszámát, segélyezési adatait, valamint a Kagylóhéj Gyermekjóléti 

Központ és Családsegítő Szolgálat által ellátottak számát és a kezelt problémák típusait az alábbi táblázatok ismertetik. 

A város által megjelölt, Dobó Katalin u. 2-48. és Bibó Lajos u. 1-31. között elhelyezkedő terület nagyobb kiterjedésű a 

KSH által veszélyeztetettként megjelölt tömbnél, így a táblázat a kibővített területre vonatkozó adatokat tartalmazza. 

A Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat nem csak az adott terület állandó lakónépességét látja el, hanem 
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azokat is, akik átmeneti jelleggel – esetenként csak néhány hónapig – élnek ott, így fordulhat elő, hogy az ellátotti 

létszám egyes problématípusoknál magasabb, mint a lakosságszám. 

Csáki Kálmán u. – Magyar u. – Damjanich u. által határolt terület (Tabán, Kincses-telep) 

Lakosságszám 59 

Lakásfenntartási támogatás (háztartás) 3 

Rendszeres szociális segély (háztartás) 2 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (háztartás) 2 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek  1 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat által 
kezelt probléma típusa  

Ellátott személyek 
száma 

Tartós munkanélküliek száma (aktív korúak ellátása, RSZS, FHT) 19 

Anyagi probléma (adósságkezelt stb.) 1 

Egyéb (lakhatás, családi, kapcsolati, egészségkárosodás köv. stb.) 5 

24. táblázat: Területi adatok: Csáki Kálmán u. – Magyar u. – Damjanich u. által határolt terület  

Forrás: Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat; Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Kistópart u. – Nagyállomás vasútállomás – felüljáró által határolt terület 

Lakosságszám 11 

Lakásfenntartási támogatás (háztartás) 1 

Rendszeres szociális segély (háztartás) 1 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (háztartás) 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat által 
kezelt probléma típusa 

Ellátott személyek 
száma 

Tartós munkanélküli (aktív korúak ellátása, RSZS, FHT) 13 

Anyagi (adósságkezelt stb.) 8 

Egyéb (lakhatás, családi, kapcsolati, egészségkárosodás köv. stb.) 0 

25. táblázat: Területi adatok: Kistópart u. – Nagyállomás vasútállomás – felüljáró által határolt terület 

Forrás: Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat; Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Klapka u. – Ibolya u. – Halesz sor – Klauzál u. által határolt terület 

Lakosságszám 158 

Lakásfenntartási támogatás (háztartás) 0 

Rendszeres szociális segély (háztartás) 2 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (háztartás) 2 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat által 
kezelt probléma típusa 

Ellátott személyek 
száma 

Tartós munkanélküli (aktív korúak ellátása, RSZS, FHT) 17 
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Anyagi (adósságkezelt stb.) 1 

Egyéb (lakhatás, családi, kapcsolati, egészségkárosodás köv. stb.) 9 

26. táblázat: Területi adatok: Klapka u. – Ibolya u. – Halesz sor – Klauzál u. által határolt terület 

Forrás: Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat; Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Kútvölgyön a Rákóczi u. településhatár felőli oldalán elhelyezkedő terület 

Lakosságszám 8 

Lakásfenntartási támogatás (háztartás) 0 

Rendszeres szociális segély (háztartás) 0 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (háztartás) 0 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat által 
kezelt probléma típusa 

Ellátott személyek 
száma 

Tartós munkanélküli (aktív korúak ellátása, RSZS, FHT) 3 

Anyagi (adósságkezelt stb.) 0 

Egyéb (lakhatás, családi, kapcsolati, egészségkárosodás köv. stb.) 1 

27. táblázat: Területi adatok: Kútvölgyön a Rákóczi u. településhatár felőli oldalán elhelyezkedő terület 

Forrás: Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat; Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

Dobó Katalin u. – Janáky István u. – Bibó Lajos u. által határolt terület 

Lakosságszám 280 

Lakásfenntartási támogatás (háztartás) 28 

Rendszeres szociális segély (háztartás) 17 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (háztartás) 49 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 31 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat által 
kezelt probléma típusa 

Ellátott személyek 
száma 

Tartós munkanélküli (aktív korúak ellátása, RSZS, FHT) 44 

Anyagi (adósságkezelt stb.) 26 

Egyéb (lakhatás, családi, kapcsolati, egészségkárosodás köv. stb.) 9 

28. táblázat: Területi adatok: Dobó Katalin u. – Janáky István u. – Bibó Lajos u. által határolt terület 

Forrás: Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat; Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

A Dobó Katalin u. 34-36-38. szám alatti épületek 1999-ben kerültek átadásra, állapotuk azonban a 2008-2013-as 

időszakra vonatkozó Anti-szegregációs program készítése idején már leromlott volt. Azóta kisebb karbantartási 

munkák történtek, de a lakások továbbra is lelakottak, rossz állapotúak. Összesen 18 db félkomfortos lakás található 

az épületekben, területük 41-51 m
2
 között van és 1,5, illetve 1+2 szobásak. Kezdetben 2 évre kötöttek szerződést a 

bérlőkkel, ma a bérlakások többségével megegyező módon itt is 6 hónapra köthető szerződés, mely egy alkalommal 

további 6 hónapra hosszabbítható meg. A lakásokat és a hozzájuk tartozó leltári tárgyakat (kályha, bojler, gáztűzhely), 

valamint a lakókörnyezetet rendszeresen ellenőrzi a lakásügyi tanácsnok, az Önkormányzat Lakás- és 

Helyiséggazdálkodási Csoportja, valamint a körzet települési képviselője.  
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A 100 szociális bérlakás 2003-ban épült és lényegesen jobb műszaki állapotban volt 2008-ban, mint a fenti három 

épület. A lakások komfortosak, 53 lakás 1+2 szobás és 52 m
2
 alapterületű, míg 47 lakás 1,5 szobás és 42 m

2
 

alapterületű. A lakások a Dobó Katalin, a Janáky István és a Bibó Lajos utcában találhatóak. 

Gólya u. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25.; 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26. 

Lakosságszám 121 

Lakásfenntartási támogatás (háztartás) 6 

Rendszeres szociális segély (háztartás) 6 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (háztartás) 8 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 

Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat által 
kezelt probléma típusa 

Ellátott személyek 
száma 

Tartós munkanélküli (aktív korúak ellátása, RSZS, FHT) - 

Anyagi (adósságkezelt stb.) - 

Egyéb (lakhatás, családi, kapcsolati, egészségkárosodás köv. stb.) 1 

29. táblázat: Szegregátumok, ill. szegregációval veszélyeztetettnek minősülő területek jellemzői 

Forrás: Kapcsolat Központ Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat; Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat 

A Gólya utcában az 1970-es években osztott a város ún. belvizes telkeket. A telkeken magántulajdonú házak épültek, 

melyek az idők során adásvétellel kerültek a jelenlegi tulajdonosaikhoz (abban, hogy ezeket általában roma 

származásúak vásárolták meg, bizonyára közrejátszott az Észak u. közelségének ténye is, a családi, baráti kapcsolatok 

miatt). A házak többsége jó állapotú, karbantartott, általában többgyermekes családok lakják őket, megfigyelhető 

több generáció együttélése is. A házak egy önkormányzati tulajdonú ház kivételével magántulajdonban vannak. A 

Gólya utcában koruk és a telkek minősége miatt olcsóbbak a házak, ami miatt idővel egyre több szegény roma család 

költözött be az utcába. Az utcában a lakosság nagy része roma, így etnikai szegregáció veszélye is fenyeget.47 

Észak utcai telep 

A 2008. évi helyzethez képest a legjelentősebb előrelépést az Észak u. 90-92. alatti telep felszámolása jelenti. A 

telepen 42 db önkormányzati tulajdonú, rendkívül leromlott állapotban lévő szociális bérlakás helyezkedett el. A 

lakások jellemzően egy szobásak és átlagosan 30 m
2
 alapterületűek voltak (a legkisebb 15 m

2
, a legnagyobb 43 m

2
). 

Valamennyi lakás komfort nélküli volt, így kizárólag az áramszolgáltatás volt biztosított, vízhálózat, illetve csatornázás 

nem. Ebből adódóan nagyon rossz higiénés viszonyok uralkodtak, folyamatos fertőzésveszély állt fenn. A telep 

felszámolására 2011-ben került sor, melynek költségeit teljes egészében a város viselte. Az itt élők a Dobó Katalin, a 

Bibó Lajos és a Janáky István utcában, valamint a Szabadság téren található önkormányzati lakásokban kerültek 

elhelyezésre. 

Szabadság tér 

A 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs programban veszélyeztetett területként azonosított Szabadság 

tér a jelenleg megvalósítás alatt álló Szent István város-rehabilitáció projekt akcióterülete. A Szabadság téren található 

épületek az 50-es években kerültek kialakításra, az itt található lakások félkomfortosak, illetve komfortosak, területük 

21-64 m
2
 között van, jellemzően egy szobával rendelkeznek, de van néhány 1,5 és 2 szobás is. Összesen 113 szociális 

bérlakás található itt, a többi magántulajdonban van. A Szabadság tér 78. alatti épületben valamennyi lakás 

                                                           
47 Forrás: Anti-szegregációs program 2008-2013, Kis Tibor 
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önkormányzati bérlakás, de a 80. számú házban is magas, 60% az arányuk. Az épületek műszaki állapota és környezete 

leromlott, így a 2008-ban készített Anti-szegregációs programban a város célul tűzte ki a szociális bérlakásoknak helyt 

adó épületek fő strukturális elemeinek felújítását, a kis alapterületű lakások egy részének egybenyitását, illetve a 

Szabadság téren középtávon szociális városrehabilitáció megvalósítását. Az infrastrukturális felújítások és a környezet 

rendezése mellett cél volt a lakosság integrációját elősegítő projektelemek megvalósítása is. 

A Szabadság tér rehabilitációja a DAOP-5.1.2/C-09-2F-2012-0002 Szent István város-rehabilitáció című projekt 

keretében valósul meg, mely 2013 júniusában vette kezdetét. A projekt összköltsége 896 millió forint, ebből 699 millió 

forint európai uniós forrás. A projekt összköltségén felül az Önkormányzat további 200 millió forintot biztosít, egyrészt 

a társasházaknak nyújtott támogatásként a kötelező gáz- és villamosmunkák elvégzésére, másrészt a közterület 

rehabilitáció projektelem kapcsán jelentkező magasabb kivitelezési költségek finanszírozására. 

A rehabilitációs projekt keretében a Szabadság tér 78.,80.,83.,85.,87., 88 szám alatti társasházak homlokzati felújítása 

és a nyílászárók cseréje, valamint a szükséges elektromos és gépészeti felújítások valósultak meg 210 lakásban 430,6 

millió forintból. A vegyes tulajdonú, társasházi formában működő házak a projektben elszámolható költségek (külső 

hőszigetelés, nyílászáró csere, ereszcsatorna csere és villámhárító cseréje) 5%-át biztosítják önerőként, 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 25%-ot finanszíroz, míg a költségek további 70%-át az Európai Unió biztosítja. 

A projektben nem elszámolható költségeket (a fürdőszobában a tovább nem működtethető nyílt lángú vízmelegítők 

leszerelése, helyettük szabványos elektromos vízmelegítő – bojler biztosítása, a tovább nem működtethető parapetes 

konvektorok cseréje, a konyhában külső levegőt használó páraelszívó biztosítása, vezetékeinek kiépítése, a vezérelt 

áram – korábbi elnevezése éjszakai áram – vezeték kiépítése a bojlerig, egyes lakásokban a nem szabványos tűzhelyek 

cseréje) teljes mértékben Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata finanszírozza. A társasházakat, illetve a saját 

tulajdonnal rendelkező lakókat ezen költségek nem terhelik.  

A 2014-2020-as időszakban az Önkormányzat ki kívánja bővíteni az energetikai korszerűsítési munkákat a Szabadság 

tér azon épületeire is, melyek a jelenleg zajló projekt keretében nem kerültek felújításra. 

Az Anti-szegregációs terv készítésének idején folyamatban van a tér út- és járdaburkolatainak, valamint 

zöldfelületeinek megújítása mintegy 206 millió forintból. A munkálatok 2014 nyarán fejeződnek be, eredményeként 

új, korszerű játszótér és pihenőfelületek is kialakításra kerülnek. 

A projekt további infrastrukturális elemeiként az alábbi felújítások történtek meg: 

● Elkészült a piac Csarnok épületének felújítása 20 millió forintból, melynek keretében a korábban beázó 

tető javítása, a nyílászárók cseréje, illetve külső hőszigetelés valósult meg, a belső állmennyezet 

helyreállításával.  

● A Szent István Király Plébánia nyílászáróinak cseréje és homlokzati hőszigetelése, lábazati hőszigetelése 

mintegy 15 millió forint értékben. 

● A Stadion déli szárnyán álló öltözők felújítása – a fűtési rendszer korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a 

vizesblokkok, öltözők felújítása, a külső hőszigetelési munkák – mintegy 65 millió forint értékben valósult 

meg. 

A pályázat ún. szoft elemei (37 millió Ft) a közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, 

tanfolyamok, képzési programok kialakítására, a lakosok munkaerő-piaci beilleszkedését és a hátrányos helyzetű 

gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek megvalósítására irányulnak. A programelemek a Kapcsolat 

Központtal együttműködésben valósulnak, melynek részeként bővítették a családsegítő szolgáltatás helyszínen 

elérhető elemeit, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat 

alakítottak ki. A közösségi házban gerontológiai tanácsadás, munkahely-keresési klub, háztartásgazdálkodási klub, 

illetve zene klub és játszóház működik, de az alábbiakban ismertetett mini projekteket megvalósító civil szervezetek és 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tart itt programokat. 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM  195 

A helyi, bejegyzett non-profit, civil szervezetek mini projektekkel pályázhattak mintegy 30 millió forint értékben. A 

pályázat eredményeként 15 civil szervezettel kötött támogatási szerződést az Önkormányzat. A 2014. szeptember 

végéig zajló programok nem csak a téren élők, hanem a város teljes lakossága számára elérhetőek. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által vállalt feladatokat a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság valósítja 

meg. A huszonhárom hónapon át tartó Bűnmegelőzési Programsorozat az óvodásoktól a Szabadság téren élő 

felnőttekig szólítja meg a lakosságot és az alábbi elemeket tartalmazza:  

● I.C.1.1. Diákzsaru képzés  

● 1.C.1.2. Esély az egyenlőségre program 

● 1.C.1.3. „1másért - lépésről lépésre a biztonságért” vándorkiállítás 

● 1.C.1.4. „Vízparti-Kvízparty” biztonsági juniális megrendezése 

● I.C.2.1. A Szabadság téren és környékén az utcakapitányi rendszer kiépítése, működtetése 

● I.C.2.2. Rendvédelmi multiplikátor képzés 

● I.C.2.3. Multikulturális konfliktuskezelő tréning 

Kaszap utca – Hódtó lakótelep 

A Hódtó lakótelepen a Kaszap utcában 39 önkormányzati bérlakás található. A terület nem az épületek leromlott 

állapota, hanem a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek viszonylag magas száma (18 fő) és a Kapcsolat Központ 

Családsegítő Szolgálat munkatársának jelzései alapján került megjelölésre veszélyeztetettként a 2008-2013-as időszak 

Anti-szegregációs programjában. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelenleg lényegesen 

alacsonyabb, de a Kapcsolat Központ tájékoztatása szerint továbbra is indokolt a terület fokozottabb 

nyomonkövetése. 

Roma Tanács, Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat (jelenleg: Roma Nemzetiségi Önkormányzat) nem vett részt konzorciumi 

partnerként az iskolák által lebonyolított európai uniós finanszírozású programokban, azonban az intézményekkel 

kötött együttműködési megállapodások alapján támogatta azok megvalósulását. 2013-ban a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolával, valamint a Bethlen Gábor Református 

Gimnázium és Szathmáry Kollégiummal erősítette meg az együttműködést. Képviselői együttműködnek a Kapcsolat 

Központtal, rendszeresen részt vesznek a jelzőrendszeri konferenciákon és a felmerülő esetek, problémák 

megoldásához biztosítják az intézmény részére a szükséges segítséget.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013 óta térítésmentesen használhat egy irodát a Petőfi u. 6. szám alatt. A Szent 

István város-rehabilitáció című program kapcsán az RNÖ együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzattal, 

melyben vállalták, hogy a város-rehabilitáció eredményeként a Szent István téren kialakított közösségi házban 

programokat szerveznek. 

A Roma Tanács összetétele nem változott a 2008-2013-as időszakra vonatkozó Anti-szegregációs program készítése 

óta. A Roma Tanács létrehozásáról 2007-ben döntött a Közgyűlés azzal a céllal, hogy segítse a cigányság társadalmi 

helyzetének javítását és támogassa az erre irányuló önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátását. A szervezet 

tagjai: a polgármester, a települési RNÖ elnöke, a Hódmezővásárhelyen működő roma, civil vagy politikai szervezetek, 

illetve egyesületek által delegált képviselők, a városi rendőrkapitány vagy az általa delegált bűnmegelőzési szakember, 

a Polgármesteri Hivatal kisebbségi ügyekért felelős referense, valamint a roma közösségek képviseletét ellátó 

szervezetek javaslatára a polgármester által 2 éves időtartamra felkért hét személy. A Tanács szükség esetén külső 
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szakértők bevonását is kezdeményezheti.48 Az Anti-szegregációs program egyik célkitűzése volt a Roma Tanács 

bevonása a programban meghatározott intézkedések megvalósításába. Képviselőjének tájékoztatása szerint a Roma 

Tanács működése megalakulása óta stagnál, funkcióját korlátozott mértékben töltötte be. 

                                                           
48 Forrás: Anti-szegregációs program 2008-2013, Kis Tibor 
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3.7. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

3.7.1. Lakhatási körülmények 

Cél Intézkedés Felelős Határidő 
Rövid távú 

indikátor (1 év) 
Középtávú indikátor 

(3 év) 
Hosszú távú 

indikátor (6 év) 

Önkormányzati bérlakás-
állomány növelése 

Ingatlanok vásárlása saját 
források függvényében 

Életjáradéki szerződés kötése 
rászoruló idős lakosokkal 
magántulajdonú ingatlan 
fejében 

Polgármester, 
hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester 

2014-től 
folyamatosan 

Növekvő bérlakás-
állomány 

Növekvő bérlakás-
állomány 

Növekvő bérlakás-
állomány 

Lakhatást segítő helyi 
támogatások növelése 

Lakáscélú helyi támogatások 
folyósítása a helyi rendelet 
alapján 

Társasházi lakóközösségek, 
lakásszövetkezetek felújítást, 
korszerűsítést célzó 
önkormányzati támogatása 

Polgármester, 
hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester 

2014-től 
folyamatosan 

Korszerűsített 
lakások száma 

Korszerűsített 
társasházak száma 

Korszerűsített 
lakások száma 

Korszerűsített 
társasházak száma 

Korszerűsített 
lakások száma 

Korszerűsített 
társasházak száma 

Díjhátralékkal rendelkező 
bérlők támogatása 
leszakadásuk megelőzése 
érdekében 

A díjhátralékkal rendelkező 
bérlők támogatását elősegítő 
jelzőrendszer fenntartása 

Részletfizetési lehetőség 
biztosításának fenntartása 

Intézményi együttműködés 
fenntartása, együttműködés 
megerősítése a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester; 

Kapcsolat Központ 
vezetője; RNÖ 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Díjhátralékos bérlők 
száma csökken 

Díjhátralékos bérlők 
száma csökken 

Díjhátralékos bérlők 
száma csökken 

Szegregálódási folyamat 
megállítása az 
önkormányzati 

Az önkormányzati bérlakások 
kijelölése olyan módon, hogy az 
alacsony státuszú lakosok 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
illetékes 

2014-től 
folyamatosan 

Szegregációval 
veszélyeztetett 
területről 

Szegregációval 
veszélyeztetett 
területről 

Szegregációval 
veszélyeztetett 
területről 
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bérlakások odaítélése 
kapcsán 

elhelyezkedése ne tömbszerű 
legyen 

Ahol már kialakult a tömbszerű 
elhelyezés, a felszabaduló vagy 
újonnan az önkormányzat 
tulajdonába kerülő lakások 
odaítélésekor ezek oldása az 
alacsony státuszú lakosok 
előnyben részesítésével 

alpolgármester átirányított lakosok 
száma 

átirányított lakosok 
száma 

átirányított lakosok 
száma 

Alacsony státuszú 
lakosság lakhatási 
lehetőségeinek javítása 

Koncepció kidolgozása olyan 
lakosok számára, akik nem 
tudnak bekapcsolódni az 
ingyenes telkek programba, 
mert nem tudják vállalni az 
ezzel járó kötelezettségeket, 
integrált belterületi 
környezetben 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester 

2014-től 
folyamatosan 

Felmérés 
Feltételrendszer 
kidolgozása 

Lakáshoz jutott 
családok száma 

3.7.2. Szegregációval veszélyeztetett, leromlott területek  

Cél Intézkedés Felelős Határidő 
Rövid távú 

indikátor (1 év) 

Középtávú indikátor  

(3 év) 

Hosszú távú 
indikátor (6 év) 

Dobó Katalin u. 2-48. és 
a Bibó Lajos u. 1-31., 
valamint a Janáky István 
u. által határolt 
területen élők lakhatási 
körülményeinek 
javítása 

Lakások állapotfelmérése 

Lakások infrastruktúrájának 
javítása 

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

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
alpolgármester; 

2014-től 
folyamatosan 

Átfogó 
állapotfelmérés 
készítése 

Ütemezés készítése 
a felújítások 
megvalósítására 

Felújításba, 
korszerűsítésbe 
bevont lakások 
száma 

Felújításba, 
korszerűsítésbe 
bevont lakások 
száma 

Szegregációval 
veszélyeztetett 

Szegregációval veszélyeztetett 
területeken élők helyzetének 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 

2015.12.31 
Elkészült 
helyzetfeltárás 

- - 
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területeken élők 
helyzetének felmérése 

felmérése (iskolai végzettség, 
foglalkoztatás) a beilleszkedést 
segítő programok kidolgozása 
érdekében 

alpolgármester; 
RNÖ vezetője 

Munkaerő-piaci 
reintegráció 

Humánerőforrás-fejlesztési 
koncepció 

Megteremteni az általános 
iskolai végzettség 
megszerzésének lehetőségét 
azok számára, akik kiestek az 
általános iskolai oktatásból 

Szakma megszerzésének 
támogatása 

Pályázati források bevonása a 
fenti célok megvalósítása 
érdekében 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
alpolgármester; 
KLIK vezetője; RNÖ 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Megvizsgálni, 
hogyan lehet 
megteremteni az 
általános iskolai 
végzettség 
megszerzésének 
lehetőségét 

Humánerőforrás-
fejlesztési koncepció 

Az általános iskolai 
végzettség 
megszerzéséhez 
szükséges feltételek 
megteremtése 

Szakma 
megszerzéséhez 
kapcsolódó 
ösztönzőrendszer 
kidolgozása 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Általános iskolai 
végzettség 
megszerzésének 
lehetősége az 
oktatási rendszerből 
lemorzsolódottak 
részére 

Általános iskolai 
végzettséget 
megszerzők száma 

Szakmát szerzett 
lakosok száma 

Foglalkoztatottak 
növekvő száma 

Megvalósított 
projektek száma 

Szegregációval 
veszélyeztetett területen 
élő lakosok integrációja 

Közösségépítő programok 

A Szabadság térihez hasonló 
közösségi házak kialakítása a 
szegregációval veszélyeztetett 
területen kívül 

Minden nap kultúra! 
programba bevonás 

Pályázati források bevonása a 
fenti célok megvalósítása 
érdekében 

Hatáskör szerinti 
alpolgármester; 
Kapcsolat Központ 
vezetője; RNÖ 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Igényfelmérés 
megvalósítása 

Lakosok 
tájékoztatása a már 
rendelkezésre álló 
szolgáltatások 
igénybevételének 
lehetőségéről 

Közösségi házak 
koncepciójának 
kidolgozása 

Megvalósult 
programok száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Megvalósult 
programok száma 

Létrehozott 
közösségi házak 
száma 

Megvalósított 
projektek száma 
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3.7.3. Oktatási esélyegyenlőség 

Cél Intézkedés Felelős Határidő 
Rövid távú 

indikátor (1 év) 
Középtávú indikátor 

(3 év) 
Hosszú távú 

indikátor (6 év) 

Esélyegyenlőség 
területén elért 
eredmények fenntartása, 
bővítése 

KLIK Hódmezővásárhelyi 
Tankerülete által kidolgozott 
Közoktatási esélyegyenlőségi 
terv – Helyzetelemzés és 
akcióterv című 
dokumentumban foglaltak 
megvalósítása 

Az egyes intézkedésekre vonatkozóan a Közoktatási esélyegyenlőségi tervben foglaltak szerint 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű diákok 
tanulmányainak 
támogatása (tantárgyi 
felkészítés, fejlesztés), 
szabadidős 
tevékenységek 
biztosítása 

Tanoda program folytatása, 
kiszélesítése 

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester; 
Intézményvezetők; 
KLIK vezetője; 

Kapcsolat Központ 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Tanoda koncepciója Benyújtott pályázat 

Tanodai 
programban 
résztvevő tanulók 
száma 

Középiskolai 
lemorzsolódás 
csökkentése 

Mentorprogram kiszélesítése 

Pedagógus-továbbképzések 

Szociális munka 
eszközrendszerének 
igénybevétele 

Pályázati források 
igénybevétele 

KLIK Szegedi 
Tankerületének 
vezetője; 
Intézményvezetők;  

Kapcsolat Központ 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

- 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Megvalósult 
továbbképzések 
száma 

Megtartott 
esetmegbeszélések 
száma 

Mentorált diákok 
száma 

Megvalósított 
projektek száma 

Megvalósult 
továbbképzések 
száma 

Megtartott 
esetmegbeszélések 
száma 

Mentorált diákok 
száma 
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3.7.4. Külterület ellátása  

Cél Intézkedés Felelős Határidő 
Rövid távú 

indikátor (1 év) 
Középtávú indikátor 

(3 év) 
Hosszú távú 

indikátor (6 év) 

Külterület 
leszakadásának 
megakadályozása, 
fejlesztések 
megalapozása 

Külterületen élők helyzetének 
felmérése (tanyák állapota, 
lakhatási körülmények, iskolai 
végzettség, foglalkoztatás) az 
ellátást segítő szolgáltatások 
megtervezéséhez 

A felmérés alapján beavatkozási 
terv készítése 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester 

2016.12.31. 
Megvalósított 
felmérés 

Kidolgozott 
beavatkozási terv 

- 

Külterület ellátásához 
kapcsolódó intézmények 
együttműködésének 
fenntartása 

A külterületi koordinátorok, a 
mezőőrök, a Kapcsolat 
Központ és a Rendőrség 
közötti együttműködés 
fenntartása 

Kapcsolat Központ 
vezetője; 
Közterület-
felügyelet, Mezei 
Őrszolgálat és 
Rendészeti Csoport 
vezetője; 
Hódmezővásárhelyi 
Rendőr-
főkapitányság 
vezetője 

2014-től 
folyamatos 

Külterületen 
elérhető 
szolgáltatások 
fenntartása, 
bővítése 

Külterületen 
elérhető 
szolgáltatások 
fenntartása, 
bővítése 

Külterületen 
elérhető 
szolgáltatások 
fenntartása, 
bővítése 

Külterületen élők 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének 
biztosítása 

Tanyagondnoki szolgálat 
létrehozása 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester; 
Kapcsolat Központ 
vezetője 

2017.12.31 

Külterületre 
vonatkozó felmérés 
eredményeinek 
feldolgozása 

Létrehozott 
Tanyagondnoki 
szolgálat 

Külterületen élő 
ellátottak száma 

Működő 
szolgáltatások 

Külterület ellátásához 
szükséges eszközök 
beszerzése 

Gépjármű beszerzése, mellyel 
az ellátásban résztvevő 
intézmények munkatársainak 
kijutása biztosítható 

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester 

2017.12.31 - 
Beszerzett gépjármű 

Beszerzett eszközök 
- 
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Informatikai eszközök, 
mobiltelefon 

Infrastruktúra fejlesztése 

Megújuló energiaforrások 
igénybevételéhez kapcsolódó 
felmérés 

A külterületi körgyűrű 
folytatása Erzsébetig, illetve az 
Erzsébeti úttól Szikáncsig, 
valamint a városhoz közelebb 
lévő, átkötő utak kialakítása 
(Aranyági út-Csomorkányi út 
összekötése, Csomorkányi út-
Erzsébeti út összekötése, 
Erzsébeti út-Makai út 
összekötése); a Rárósi út 
fejlesztése 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester 

2014-től 
folyamatosan 

- 

Megújuló 
energiaforrások 
igénybevételére 
vonatkozó 
koncepció készítése 

Megújuló 
energiaforrásokat 
használó tanyák 

Megépült úthálózat 
hossza 

Segítség nyújtása 
pályázatok 
kidolgozásához és 
benyújtásához 

Tanyafejlesztési Program, 
illetve egyéb pályázati 
lehetőségek kihasználásához 
segítség a tanyákon élőknek 

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester 

2014-től 
folyamatosan 

Külterületre 
vonatkozó felmérés 
eredményeinek 
elemzése a 
lehetséges igények 
felmérése céljából 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Megvalósított 
projektek száma 

3.7.5. Együttműködés civil szervezetekkel, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  

Cél Intézkedés Felelős Határidő 
Rövid távú 

indikátor (1 év) 
Középtávú indikátor 

(3 év) 
Hosszú távú 

indikátor (6 év) 

Együttműködés erősítése 
az Önkormányzat és a 
Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között az 
integrációt elősegítő 
források megteremtése 

Közös pályázatok benyújtása 

Önrész biztosítása az RNÖ által 
benyújtandó pályázatokhoz 

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester; 
RNÖ vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 
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érdekében 

Roma Tanács szerepének 
megerősítése 

A Roma Tanács bevonása a 
lakhatást elősegítő 
programokba, a veszélyeztetett 
területeken élők integrációját 
támogató programokba, 
tevékenységekbe 

A tevékenységek során 
megvalósuló jó gyakorlatok 
ismertetése a városon belül 

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester; 
Roma Tanács 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Roma Tanács 2014-
2020 közötti 
időszakra tervezett 
intézkedéseinek 
koncepciója 

Roma Tanács 
közreműködésével 
megvalósított 
intézkedések 

Roma Tanács 
közreműködésével 
megvalósított 
intézkedések 

Civil szervezetek 
szerepének erősítése a 
szegregálódási 
folyamatok 
megállításában 

A civil szervezetek számára 
fórum kialakítása, mely 
lehetővé teszi a tapasztalatok 
megosztását 

Segítségnyújtás pályázatok 
kidolgozásához, benyújtásához 

Együttműködés az 
Önkormányzat és a civil 
szervezetek között pályázatok 
benyújtásához, projektek 
megvalósításához 

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester;  

Önkormányzat 

2014-től 
folyamatosan 

Bevonható civil 
szervezetek 
felmérése; 
kapcsolatfelvétel 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Megvalósított 
projektek száma 

3.7.6. Szociális és foglalkoztatási integráció49  

Cél Intézkedés Felelős Határidő 
Rövid távú 

indikátor (1 év) 
Középtávú indikátor 

(3 év) 
Hosszú távú indikátor 

(6 év) 

Gyermekvédelmi munka 
hatékonyságának 

Intézményi szereplők 
együttműködésének 

Kapcsolat Központ 
vezetője; 

2014-től 
folyamatosan 

Szakmaközi 
megbeszélések; 

Szakmaközi 
megbeszélések; 

Szakmaközi 
megbeszélések; 

                                                           
49 Az itt felsorolt intézkedések megalapozását, hátterét részben a Helyzetfeltárás és Helyzetelemzés releváns fejezetei tartalmazzák, melyek terjedelmükre tekintettel nem kerültek az Antiszegregációs programban 

ismételten bemutatásra 
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fenntartása; prevenciós 
tevékenység 

fenntartása; szakmaközi 
megbeszélések; 
esetmegbeszélések 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek védelmére 
a szociális munka 
eszközrendszerének 
alkalmazása 

A Szabadság térihez hasonló 
közösségi házak létrehozása 

Ingyenes szabadidős 
programok szervezése 

Prevenciós programok 
lebonyolítása 

Pályázati források bevonása 

Intézményvezetők; 
RNÖ vezetője 

Estemegbeszélések; 

Ingyenes szabadidős 
programok  

esetmegbeszélések 
száma 

Közösségi házak 
száma 

Prevenciós 
programok száma, 
bevont fiatalok, 
gyermekek száma 

Ingyenes szabadidős 
programok száma, 
résztvevők száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

esetmegbeszélések 
száma 

Közösségi házak 
száma 

Prevenciós 
programok száma, 
bevont fiatalok, 
gyermekek száma 

Ingyenes szabadidős 
programok száma, 
résztvevők száma  

Megvalósított 
projektek száma 

Család- és 
gyermekvédelmi munka 
infrastrukturális 
feltételeinek javítása; 
egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása 

Kagylóhéj Gyermekvédelmi 
Központ és Családsegítő 
Szolgálat épületének felújítása, 
akadálymentes hozzáférés 
kialakítása; 

Eszközök beszerzése 

Kapcsolat Központ 
vezetője; 

2014-től 
folyamatosan a 
pályázati 
kiírások 
függvényében 

Épület felújításának 
előkészítése 

- 

Felújított, 
akadálymentesített 
épület; 

Beszerzett eszközök 

Halmozottan sérült 
gyermekek, fiatalok és 
felnőttek ellátásának 
javítása, szolgáltatások 
kibővítése 

Csodaház Foglalkoztató 
Napközi részére 
fejlesztőeszközök és 
mozgásfejlesztő gépek 
beszerzése 

Halmozottan sérültek 
intézményi ellátása 24 órás 
felügyelettel 

Kapcsolat Központ 
vezetője; 

2014-től 
folyamatosan a 
pályázati 
kiírások 
függvényében 

Szükséges eszközök 
meghatározása 

Az intézményi 
ellátás 
koncepciójának 
kidolgozása 

- 

Beszerzett eszközök 
száma; 

Létrehozott 
intézmény; ellátottak 
száma 

Enyhe, középsúlyos és 
súlyos értelmi fogyatékos 
személyek ápolási, 
gondozási 

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Napsugár 
Otthon Szivárvány Szakosított 
Szociális Otthonában az épület 
szükséges rekonstrukciós 

SZGYF Napsugár 
Otthon Szivárvány 
Szakosított Szociális 
Otthon vezetője 

2014-től 
folyamatosan a 
pályázati 
kiírások 

- - 
Elvégzett 
rekonstrukciós 
munkák 
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körülményeinek javítása munkáinak elvégzése függvényében 

Fogyatékkal élők; 
időskorúak ellátását 
támogató szolgáltatások 
fejlesztése, fenntartása 

Támogató szolgálat 
működésének biztosítása 

Házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kiszélesítése a 
rendelkezésre álló eszközök 
bővítésével 

Házi segítségnyújtás 
kapacitásainak bővítése 

Pályázati források bevonása 

Badalik Bertalan 
Szociális Szolgáltató 
vezetője; Hatáskör 
szerinti illetékes 
alpolgármester 

2014-től 
folyamatosan 

Támogató szolgálat 
működésének 
fenntartása 

Támogató szolgálat 
működésének 
fenntartása 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtáshoz 
beszerzett eszközök 
száma 

Gépjármű 
beszerzése 

Ellátottak száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Támogató szolgálat 
működésének 
fenntartása 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtáshoz 
beszerzett eszközök 

Gépjármű beszerzése 

Ellátottak száma 

Megvalósított 
projektek száma 

Időskorúak 
elszigetelődésének 
csökkentése 

Nappali ellátást bővítése 

Meglévő intézmény 
korszerűsítése 

Programok szervezése 
(kulturális, szabadidős) 

Időskorúak bevonása önkéntes 
tevékenységekbe 

Pályázati források bevonása 

Polgármester; 
Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester; 
Badalik Bertalan 
Szociális Szolgáltató 
vezetője;  

2014-től 
folyamatosan 

Kulturális, 
szabadidős 
programok száma; 
résztvevők száma 

Nappali ellátás 
bővített 
férőhelyeinek száma 

Nappali ellátást 
biztosító intézmény 
korszerűsítése 

Kulturális, 
szabadidős 
programok száma; 
résztvevők száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Nappali ellátás 
bővített 
férőhelyeinek száma 

Nappali ellátást 
biztosító intézmény 
korszerűsítése 

Kulturális, szabadidős 
programok száma; 
résztvevők száma 

Megvalósított 
projektek száma 

Megváltozott 
munkaképességűek 
munkaerő-piaci 
integrációjának 
támogatása 

Megváltozott 
munkaképességűek számára 
munkalehetőségek szélesítése 
a képzettséget igénylő munkák 
irányában 

Munkaközvetítéssel 
foglalkozók, munkaadók 
érzékenyítése 

Munkaügyi Központ 
vezetője; hatáskör 
szerinti illetékes 
alpolgármester 

2014-től 
folyamatosan 

- 

Megváltozott 
munkaképességűek 
képzettségének, 
végzettségének 
felmérése 

Munkaközvetítéssel 
foglalkozók, 
munkaadók számára 
biztosított 

Képzettséget igénylő 
munkakört betöltő 
megváltozott 
munkaképességűek 
száma 

Megvalósított 
pályázatok száma 
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Pályázati források bevonása programok 

Munkavállalók 
képzése 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Hajléktalanok ellátásának 
biztosítása; a 
társadalomba történő 
visszailleszkedés 
támogatása 

A hajléktalanokat ellátó 
intézmények állagmegóvása; 
férőhelyek bővítése 

Jelenleg biztosított 
szolgáltatások (prevenció, 
életvezetési tanácsadás stb.) 
fenntartása 

Kiléptető lakások létrehozása 

Munkaerő-piaci esélyek 
javítása képzési programokkal 

Pályázati források bevonása  

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester; 
Badalik Bertalan 
Szociális Szolgáltató 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Szolgáltatások 
fenntartása 

Szolgáltatások 
fenntartása 

Létrehozott kiléptető 
lakások száma 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Szolgáltatások 
fenntartása 

Létrehozott kiléptető 
lakások száma 

Megvalósított 
projektek száma 

Alacsony státuszú 
lakosok 
foglalkoztatásának 
elősegítése 

Megteremteni az általános 
iskolai végzettség 
megszerzésének lehetőségét 
azok számára, akik kiestek az 
általános iskolai oktatásból 

Szakma megszerzésének 
támogatása 

Pályázati források bevonása a 
fenti célok megvalósítása 
érdekében 

Polgármester; 
hatáskör szerinti 
alpolgármester; 
KLIK vezetője; RNÖ 
vezetője 

2014-től 
folyamatosan 

Megvizsgálni, 
hogyan lehet 
megteremteni az 
általános iskolai 
végzettség 
megszerzésének 
lehetőségét 

Az általános iskolai 
végzettség 
megszerzéséhez 
szükséges feltételek 
megteremtése 

Szakma 
megszerzéséhez 
kapcsolódó 
ösztönzőrendszer 
kidolgozása 

Képzési programok 

Benyújtott 
pályázatok száma 

Általános iskolai 
végzettség 
megszerzésének 
lehetősége az 
oktatási rendszerből 
lemorzsolódottak 
részére 

Általános iskolai 
végzettséget 
megszerzők száma 

Szakmát szerzett 
lakosok száma 

Foglalkoztatottak 
növekvő száma 

Megvalósított 
projektek száma 
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3.7.7. Egészségügy 

Cél Intézkedés Felelős Határidő 
Rövid távú 

indikátor (1 év) 
Középtávú indikátor 

(3 év) 
Hosszú távú 

indikátor (6 év) 

A gyermekkori korai 
diagnosztika fejlesztése; 
a szülők tájékoztatása az 
elérhető szűrésekről 

Az újszülött-kori 
szűrővizsgálatok kiszélesítése 
(objektív hallásszűrés, látás 
szűrés, UH szűrővizsgálat )  

Hatáskör szerinti 
illetékes 
alpolgármester;  

Önkormányzat;  

Házi 
gyermekorvosok; 
CSMEK 

2014-től 
folyamatosan 

Szűrőprogramok 
szakmai elemeinek 
kidolgozása 

Szűrővizsgálatokba 
bevont gyermekek 
száma 

Szűrővizsgálatokba 
bevont gyermekek 
száma 

Alacsony státuszú 
lakosok 
egészségmegőrzése 

Az alacsony státuszú lakosokat 
minél szélesebb körben elérő 
tájékoztatási, szűrési, 
prevenciós tevékenységek 

Kapcsolat Központ 
vezetője; 
Egészséges 
Vásárhely Program 
vezetője; Védőnői 
Szolgálat vezetője; 
háziorvosok 

2014-től 
folyamatosan 

- 
Megtervezett 
prevenciós és 
szűrőprogramok 

Programok 
résztvevőinek száma 

Időskorúak egészségi 
állapotának javítása 

Egészségmegőrző programok 
lebonyolítása 

Kapcsolat Központ 
vezetője; Badalik 
Bertalan Szociális 
Szolgáltató 
vezetője; 
Egészséges 
Vásárhely Program 
vezetője; Védőnői 
Szolgálat vezetője; 
háziorvosok 

2014-től 
folyamatosan 

- 
Megtervezett 
egészségmegőrző 
programok 

Programok 
résztvevőinek száma 

 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI  208 

4. A stratégia külső és belső összefüggései 

4.1. Külső összefüggések 

Az „1.3 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása” pontban felvázolt célrendszer nem csak önmagában 

értelmezhető, hanem egyértelműen kapcsolódik a 2014-2020-as európai uniós tematikus célkitűzésekhez, az Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció nemzeti prioritásaihoz. Illetve a Csongrád megyei Területfejlesztési Program 

átfogó, területi stratégiai, specifikus stratégiai és horizontális céljaihoz is. 

EU2020 tematikus célkitűzések 

EU2020 tematikus célkitűzések 
Hódmezővásárhely MJV kapcsolódó stratégiai és 
tematikus céljai 

1) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció 
megerősítése 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely 

2) Az infokommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférés és minőségi szolgáltatások javítása 

 

3) A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének 
fokozása 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely 

4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra 
történő átállás támogatása 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

5) Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

6) Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának 
növelése 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

Befektetés a környezetbe: Vásárhely, a tégla városa 

7) A fenntartható közlekedés elősegítése és a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok 
elhárítása 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 
ösztönzése 

Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely 

9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem 

Befektetés az emberbe: Szolidáris Vásárhely 

10) Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba 

Befektetés az emberbe: Képzett Vásárhely 

Befektetés az emberbe: Vásárhely, a kultúra városa 

11) Az intézményi kapacitások és a közigazgatás 
hatékonyságának fejlesztése 

 

Nemzeti Fejlesztési 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – OFTK nemzeti prioritásai a 
2014-2020-as időszakra vonatkozóan 

Hódmezővásárhely MJV kapcsolódó stratégiai és 
tematikus céljai 

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, 
nagyvállalati partnerségben 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely  

Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI  209 

felé Befektetés az emberbe: Képzett Vásárhely 

Útban az erőforrások és energiahatékonyság, illetve az 
energiafüggetlenség felé 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

Befektetés az emberbe: Vásárhely, a kultúra városa 

Népesedési és közösségi fordulat Befektetés az emberbe: Egészséges Vásárhely 

Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi 
gazdaság bázisán 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

Csongrád megyei Területfejlesztési Program 

Csongrád megye átfogó, területi stratégiai, specifikus 
stratégiai és horizontális céljai 

Hódmezővásárhely MJV kapcsolódó stratégiai és 
tematikus céljai 

A1. Hármashatár menti városhálózati csomóponti térség: 
tudáskoncentráció, kohézió, kisugárzás 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

A2. Klímaváltozásra reagáló innovatív gazdaság és 
erőforrás-gazdálkodás 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

A3. Vállalkozó kedvű, jól képzett társadalomra épülő 
kooperáló gazdaság a megyei húzóágazatok bázisán 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely 

T1. Szeged–Hódmezővásárhely–Makó–Arad–Temesvár–
Szabadka városhálózati csomópont felépítése 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

T2. Komplex tájgazdálkodás és integrált várostérségek 
kiépítése a Homokhátságon és a Tisza-térségben 

 

T3. Mezőváros-térségek összehangolt, integrált 
fejlesztésére épülő társadalmi megújulás és több lábon 
álló gazdaság kibontakoztatása a Tiszántúlon 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

S1. Az innovációs-kapacitás és -teljesítmény komplex 
megerősítése, a tudásrégió felépítése 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely 

S2. A teljes agrárvertikum együttműködésre, innovációra 
és alkalmazkodásra épülő megerősítése 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

S3. Az alternatív energiavertikum felépítése, a 
kiemelkedő országos pozíció alapjainak kiszélesítése 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

S4. A megye húzóágazatainak vertikális és horizontális 
együttműködésekre épülő megerősítése, kitörési 
pontokra építő helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés 

Befektetés a gazdaságba: Gazdagodó Vásárhely 

H1. Értékteremtő és tartós foglalkoztatás növelése és 
társadalmi-intézményi feltételeinek javítása 

Befektetés a gazdaságba: Vállalkozóbarát Vásárhely 

H2. A hármashatár-helyzet előnyeinek kibontakoztatása  

H3. Az esélyegyenlőség, a köz- és környezetbiztonság, 
valamint a helyi közösségek integrált, összehangolt 
fejlesztése, a szociális és környezeti érzékenység 
fokozása 

Befektetés az emberbe: Szolidáris Vásárhely 

Befektetés az emberbe: Egészséges Vásárhely 

Befektetés a környezetbe: Környezettudatos Vásárhely 

A1. Hármashatár menti városhálózati csomóponti térség: 
tudáskoncentráció, kohézió, kisugárzás 
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4.2. Belső összefüggések 

Az ITS stratégiai és tematikus céljainak összefüggései az 1.3 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása fejezetben, a 

célrendszer és a beavatkozások összefüggései a 2.1 Projektek rendszerének bemutatása: stratégiai célok és projektek 

összefüggése c. fejezetben bemutatásra kerültek.  

 



 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Integrált Településfejlesztési Stratégia 
 

A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI  211 

5. A stratégia megvalósíthatóságának főbb 

kockázatai 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításának főbb kockázatait az alábbi táblázatban szerepelnek. Az 

azonosított kockázatok eltérő mértékben, de a stratégia célkitűzéseinek elérését veszélyeztetik, ezért kiemelt 

szempont a kockázatok kezelése: csökkentése illetve kiküszöbölése, lehetőség szerint preventív eszközökkel. 

A kockázatelemzés három fő szakaszt különít el (előkészítés, megvalósítás és fenntartás), amelyek nemcsak időbeli 

ütemezésben eltérők, de más-más szempontú kockázatokat foglalnak magukban. A megnevezett kockázatot minősíti a 

bekövetkezés valószínűsége (a 7-es érték jelenti a legnagyobb valószínűséggel, az 1-es érték a legalacsonyabb 

valószínűséggel bekövetkező eseményt), valamint a bekövetkezés hatása a stratégia megvalósítására (a 7-es érték 

jelenti a legnagyobb, az 1-es érték a legkisebb hatást). A táblázat bemutatja a kockázatok kezelésére, csökkentésére 

tett intézkedéseket is.  

Jelen kockázatelemzés az ITS-re vonatkozó átfogó, általános hatókörű elemzés, nem terjed ki az egyes, konkrét 

tervezett projektek, programok konkrét kockázataira. 

Kockázat megnevezése 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

Hatása a stratégia 
megvalósulására 

Kockázat kezelésére, csökkentésére tervezett 
intézkedés 

ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ 

1. A vonatkozó jogszabályi 
környezet, eljárásrendek, 
forráskeretek folyamatos 
változása az előkészítés során 

7 7 

Kapcsolattartás a változtatásokban érintett 
szervezetekkel. 

A tervezést érintő hatályos jogszabályok, 
eljárásrendek, finanszírozási feltételek 
folyamatos nyomon követése. 

2. Megfelelően megalapozott, 
számszerű mutatók, 
indikátorok meghatározásának 
nehézsége a tervezett 
beavatkozásokhoz 

7 7 
A szakmai jogosultsági kritériumrendszer 
rendelkezésre állásakor a stratégia kiegészítése, 
pontosítása a megfelelő indikátorokkal 

3. A kulcsprojektek 
előkészítését megalapozó 
(elő)megvalósíthatósági 
tanulmányokra nincs forrása az 
önkormányzatnak vagy más 
projektgazdának 

4 7 

Rendszeres kapcsolattartás a központi 
tervezést végző, érintetett szervezetekkel, a 
vonatkozó problémák kommunikálása. 

A város a MJV-k fejlesztési részdokumentuma 
alapján kötött megállapodás keretében hívhat 
le projektek előkészítését szolgáló forrásokat. 

4. Az ITB kidolgozásához 
szükséges szakmai 
kritériumrendszer 
közzétételének csúszása 

7 4 

Rendszeres kapcsolattartás a központi 
tervezést végző, érintetett szervezetekkel. 

A szükséges információk, szakmai 
kritériumrendszer rendelkezésre állásakor az 
elvárt dokumentáció elkészítése. 

5. Beavatkozások pontatlan 
vagy nem reális ütemezése 

5 5 

A szükséges információk rendelkezésre 
állásakor az ütemezés véglegesítése az ITS-ben 
vagy a projektet előkészítő, 
(elő)megvalósíthatósági tanulmányban, illetve 
az akciótervben. 
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Kockázat megnevezése 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

Hatása a stratégia 
megvalósulására 

Kockázat kezelésére, csökkentésére tervezett 
intézkedés 

6. A CLLD kidolgozásához 
szükséges jogosultsági és 
szakmai információk 
közzétételének csúszása 

7 3 

Rendszeres kapcsolattartás a központi 
tervezést végző, érintetett szervezetekkel. 

A város a CLLD alulról jövő kifejlesztését a 
szakmai információk rendelkezésre állása nélkül 
is elő tudja készíteni.  

7. Sikertelen/elhúzódó 
közbeszerzési eljárások 

5 3 
A közbeszerzési eljárások alapos szakmai 
előkészítése jól képzett közbeszerzési szakértő 
bevonása 

MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ 

8. Helyi civil szervezetek 
bevonása nehézséget jelent a 
megvalósítás során 

6 6 

Partnerség-építés a helyi civil szervezetekkel a 
tervezés kezdeti szakaszától (a különböző 
munkacsoportokban képviseltették magukat, 
részt vettek a műhelytalálkozókon, 
konzultációkon a tervezés irányítóival), 
részvételi alapú, interaktív kommunikáció, 
folyamatos visszacsatolási lehetőségek 
biztosítása személyesen és különböző 
internetes felületeken (honlap, közösségi 
portálok stb.). 

9. Megnövekedett 
menedzsment feladatok 
ellátása, emberi erőforrás 
és/vagy kompetenciahiány  

7 5 
A stratégiai és operatív menedzsment 
megerősítése további személyekkel, és a 
hiányzó kompetenciákkal. 

10. Betervezett indikátorok egy 
része nem teljesül 

4 7 
Reálisan teljesíthető, mérhető indikátorok 
tervezése. 

11. Sikertelen/elhúzódó 
közbeszerzési eljárások a 
kivitelezésre 

5 3 

A reális költségtervezés és közbeszerzési 
eljárások alapos szakmai előkészítése jól 
képzett közbeszerzési szakértő bevonásával 
csökkentheti a kockázatot. 

12. Kivitelezéskor nem várt 
problémák merülnek fel (pl. 
régészeti leletek stb.), csúszik a 
határidő 

5 2 
Alapos helyzetfeltárás, részletes 
tanulmánytervek elkészítése az előkészítő 
szakaszban. 

13. Lakossági ellenállás egyes 
fejlesztésekkel szemben 

1 7 

Partnerség-építés a helyi lakossággal a tervezés 
kezdeti szakaszától, részvételi alapú, interaktív 
kommunikáció, folyamatos visszacsatolási 
lehetőségek biztosítása személyesen és 
internetes felületeken (lakossági fórumok, 
műhelytalálkozók, konzultációk, honlap, 
közösségi portálok stb.). 

FENNTARTÁSI SZAKASZ 

14. A megújult közintézmények 
és közterületek (zöldfelületek) 
fenntartási költségei 
lényegesen magasabbak az 
előzetesen betervezettnél 

6 4 
Alapos tervezés, reális költségkalkuláció, 
költséghaszon-elemzés elvégzése. 
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Kockázat megnevezése 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

Hatása a stratégia 
megvalósulására 

Kockázat kezelésére, csökkentésére tervezett 
intézkedés 

15. A megújult lakások 
fenntartási költségei 
lényegesen magasabbak az 
előzetesen betervezettnél 

5 3 
Alapos tervezés, reális költségkalkuláció, 
költséghaszon-elemzés elvégzése. 

16. Helyi lakossági és civil 
szervezetek elégedetlensége, 
egyet nem értése egyes 
fejlesztésekkel 

1 7 

Partnerség-építés a helyi lakossággal és a civil 
szervezetekkel a tervezés kezdeti szakaszától 
egészen a megvalósításig részvételi alapú, 
interaktív kommunikáció, folyamatos 
visszacsatolási lehetőségek biztosítása 
személyesen és internetes felületeken (honlap, 
közösségi portálok stb.). 

17. A megújított vagy újonnan 
telepített zöldfelületek gyors 
leromlása, pusztulása 

2 3 

A tervezési fázisban alapos szükségletfelmérés, 
megfelelően képzett, tapasztalt szakemberek 
bevonása, telepítési szabályok betartatása, a 
kivitelezői szerződésben a növénypótlás 
feltételeinek pontosan rögzítése. 

18. A fenntartási időszakban a 
menedzsment-kapacitás nem 
vagy részlegesen biztosított 

1 3 
A stratégiai és operatív menedzsment 
megerősítése további személyekkel, és a 
hiányzó kompetenciákkal. 
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6. A megvalósítás eszközei és nyomon követése 

6.1. A célok elérését szolgáló egyéb önkormányzati 

tevékenységek 

A városfejlesztési stratégia megvalósulását a korábban megfogalmazott projektek mellett az úgynevezett nem 

fejlesztési jellegű önkormányzati támogató tevékenységek. Az Kézikönyv a városrehabilitációs programok esetében c. 

útmutató a következő ilyen típusú eszközök használatát javasolja: 

● tervalku 

● városmarketing 

● nem pénzügyi ösztönző rendszerek 

● adókedvezmények a magántőke mobilizálása érdekében. 

Az ITS-ben megjelenő projektek és a magánerős fejlesztések vonatkozásában egyaránt kiemelt jelentőségű a 

kiszámítható, stabil országos és helyi szabályozási környezet, az átlátható és következetes jog- és rendeletalkotói, 

valamint –alkalmazói magatartás, a támogató adminisztratív környezet. Fontos, hogy Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata a rendeletalkotás és annak alkalmazása során minden esetben szem előtt tartsa ezeket a 

szempontokat.  

Az önkormányzat a szerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a szabályozási tervek, a közművesítés segítségével is 

képes egyes ingatlanok, vagy akár egész tömbök fel- vagy leértékelődését elérni. Amennyiben az önkormányzat saját 

ingatlanán beavatkozásokat hajt végre, a környező ingatlanok értéknövekedésével lehet számolni, amely további 

fejlesztéseket és gazdaságélénkítést mozdíthat elő. A városban kiemelt fejlesztési cél, hogy a magántulajdonú 

ingatlanok felújítása, esetleg funkcióváltása is elinduljon az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításával 

párhuzamosan (amint az a Tornyai János Kulturálsi Város-rehabilitációs Program I. üteme során megtörtént). Ehhez a 

város, illetve a városfejlesztő társaság komplex segítséget nyújthat. Ezt a hatást érdemes figyelembe venni a 

Vásárhely, a tégla városa program megtervezése során is.  

Az önkormányzat fontos feladata a város szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának rendszeres 

felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása annak érdekében, hogy a város számára fontos fejlesztések 

megvalósulhassanak. Ugyanígy lényeges a jelenleginél tudatosabb, stratégiai szemléletű ingatlanpolitika alkalmazása, 

amelynek megfelelő keretet adhat a már említett Vásárhely, a tégla városa program. 

A településrendezési szerződések jogi hátteret és keretet is biztosítanak egy-egy ingatlanfejlesztés megvalósítása 

során, az adott területen érintettek (akár anyagi) bevonásával. Ennek lényege, hogy a város szabályozási 

engedményeket adhat a beruházóknak az általuk átvállalt önkormányzati terhekért, közösségi típusú vagy városi 

funkciót erősítő fejlesztésekért cserébe (mint például a tiszti kaszinóban megvalósult vívócentrum esetében). 

A város helyi adókedvezményekkel, építési illeték kedvezmények biztosításával ösztönözheti a profitszegény kulturális, 

művészeti funkciók letelepedését a belvárosban. Ehhez partneri viszony kialakítása szükséges a helyi kis és 

középvállalkozásokkal, a városfejlesztésbe történő bevonásuk, ennek ösztönzése helyi adó, illetve területhasználati 

díjkedvezménnyel.  

Köztisztasági programok szervezésével, városszépítő egyesületek támogatásával, lakossági kampány meghirdetésével, 

szervezésével is ösztönözhető a szép, esztétikus városkép kialakítása. 
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A gazdaságfejlesztés eszközrendszerére a kidolgozandó gazdaságfejlesztési stratégia tesz javaslatot: ennek elemi 

lehetnek a gazdasági szereplők, a képzőintézmények, valamint az önkormányzat együttműködését támogató 

szervezeti struktúra, a konkrét ingatlanfejlesztéseken túl a kedvező letelepedési feltételek biztosítása; a helyi 

foglalkoztatottság növelése, valamint a helyi vállalkozások élénkítése céljából indított programok, valamint az 

ugyancsak kidolgozandó városmarketing program.  

A város vezetése tisztában van a város-marketing jelentőségével. A város honlapja informatív, a város 

szisztematikusan megjelenik mind az országos, mind a regionális elektronikus és írott médiában. Ugyanakkor a 

jelenlegi városmarketing-értelmezésből alapvetően hiányzik a klasszikus befektetővonzó, illetve a turisztikai 

szempontú marketing elemek. Ezért is fontos a városmarketing program részletes kidolgozása. 

A tervalku (szabályozási engedmények átvállalt fejlesztésekért cserébe) eszközét akár a közlekedésfejlesztés, akár a 

közterület-fejlesztés során használhatja az önkormányzat abban az esetben, ha a kisajátítás nehézkes, esetleg 

keresztülvihetetlen.  

6.2. Az ITS megvalósításának szervezeti keretei 

6.2.1. Az ITS tervezésének folyamata  

Az ITS tervezésének folyamata a partnerségi tervben megfogalmazottak szerint valósult meg.  

Kötelező egyeztetések a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján 

A Településfejlesztési Koncepcióval, az ITS-sel, a településrendezési eszközökkel, valamint azok tartalmával, 

elkészítésével, egyeztetésének és elfogadásának rendjével, továbbá a településképi véleményezési eljárással, a 

településképi bejelentési eljárással és a közterület átalakítással a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet foglalkozik. A 28.§ 

értelmében a hatályos IVS felülvizsgálatát, a Településrendezési Koncepció és az ITS elkészítésének folyamatát 

partnerségi egyeztetések mellett kell megvalósítani, melyek Közgyűlési elfogadása előtt a város véleményezési eljárást 

folytat le. A fenti Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek, érintett területi és 

települési önkormányzatokkal, továbbá a lakossággal, érintett érdekképviseleti és gazdálkodó szervezetekkel, 

egyházakkal történő partnerségi egyeztetés szabályait figyelembe véve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kidolgozta a Partnerségi egyeztetési szabályzatát a tervezés megindításához a 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendeletnek megfelelően. Ezen egyeztetésekre 2014 augusztus - szeptember hónapban kerül sor. 

Partnerségi egyeztetések a pályázati elvárások alapján  

Az egyeztetési eljárások 314/2012-es Korm. rendelet szerinti lefolytatása az ágazati felelősökkel nem helyettesíti a 

széles körű, különösen a helyi társadalmi és gazdasági szereplőkkel történő partneri egyeztetés folyamatát. Nemcsak a 

tervezett fejlesztések szakmai egyeztetése a feladat, hanem az érintettek lehető legszélesebb körének bevonása a 

stratégia egészének tervezési és végrehajtási folyamatába. 

A Fenntartható Városfejlesztési Programok (azaz a Megalapozó vizsgálat, a Településfejlesztési Koncepció, valamint az 

Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítésére elnyert pályázat keretében a fenti rendeletben 

meghatározottakon túl, kiemelten széles körű, részvételi alapú, a korábbi IVS társadalmasításhoz képest aktívabb, 

kezdeményezőbb partnerségi egyeztetési elvárások is megfogalmazódtak az NFÜ ROP IH részéről.  

Hódmezővásárhely törekedett egy olyan jól megtervezett, nyitott és sokszínű partnerségi kommunikációs folyamatot 

kialakítani, mely biztosította, hogy a projekt végrehajtása során folyamatos és aktív kapcsolatban legyen mind a 

szűkebb szakmai, szakmapolitikai és helyi döntéshozói, mind pedig a széles nyilvánosságot jelentő működési 

környezetével. 
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A partnerségi egyeztetés célja  

A partnerségi egyeztetés fő célja az, hogy a város széleskörű társadalmi elfogadottsággal rendelkező jövőképet és 

város célrendszert fogalmazzon meg, és az ebben foglaltak elérése érdekében olyan Integrált Településfejlesztési 

Stratégiát alkosson, amely megvalósítható és környezetileg, pénzügyileg, illetve társadalmilag fenntartható.  

A partnerségi egyeztetés folyamatának közvetlen céljai tehát, hogy: 

● a város feltárja az érintettek igényeit, szükségleteit, problémáit és megismerje az érintettek ötleteit, 

javaslatait; 

● a város bevonja az érintetteket a város jövőképnek és céljainak megfogalmazásába; 

● a város megismerje és összehangolja az érintettek fejlesztési érdekeit a város terveivel, továbbá segítse 

és ösztönözze az érintetteket arra, hogy saját tevékenységeikkel, ill. fejlesztéseikkel segítsék elő a stratégia 

megvalósulását; 

● a stratégia tervezése és megvalósítása során a város és az érintettek segítsék és kölcsönösen informálják 

egymást tevékenységükről. 

Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata partnerségi egyeztetési, kommunikációs tevékenységével minden kötelezően 

meghatározott államigazgatási szereplőt, valamint a hódmezővásárhelyi kistérségben és a funkcionális várostérségben 

érintett, releváns szervezetet és minden magánszemélyt el kívánt érni, a későbbiekben meghatározott, differenciált 

kommunikációs eszközökkel.  

● Államigazgatási szervek (a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklet szerint 

○ Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 

○ Dél-alföldi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

○ Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 

○ Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-alföldi Kirendeltség 

○ Országos Vízügyi Főigazgatóság és Dél-alföldi Vízügyi Igazgatóság 

○ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

○ Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

○ Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

○ Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

○ Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

○ Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala  

○ Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

○ Csongrád Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

○ Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

○ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője 

○ Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

○ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitánysága 

○ Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

● Érintett megyei önkormányzat 

○ Csongrád Megyei Önkormányzat 

● Érintett szervezetek 

○ funkcionális várostérség településeinek önkormányzatai 

○ a városban működő kisebbségi önkormányzatok 
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○ érintett, a városban vagy funkcionális várostérségben működő érdekképviseleti szervezetek és 
kamarák  

○ érintett, a városban vagy funkcionális várostérségben működő gazdálkodó szervezetek  

○ a városban és a funkcionális várostérségben bejegyzett civil szervezetek, különös tekintettel a 
sérülékeny társadalmi csoportokat (idős embereket, fogyatékossággal élőket, gyermekes 
családokat, alacsony iskolázottságú 45 év fölötti korosztályt, stb.) képviselő szervezetekre 

○ érintett, a városban vagy funkcionális várostérségben működő bejegyzett egyházak, illetve egyházi 
karitatív szervezetek. 

● Lakosság 

○ Hódmezővásárhely közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal 
rendelkező lakos 

○ Hódmezővásárhely funkcionális várostérségében szereplő településen állandó bejelentett lakcímmel 
vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakos. 

A szenátusok szerepe 

Az ITS készítése során a város vezetése bevonta a vásárhelyi társadalmi, gazdasági élet meghatározó szereplőit, a civil 

szféra képviselőit. Ezt szolgálta a város vezetésének munkáját hosszú évek óta segítő két testület a Gazdasági 

Szenátus, illetve a Kulturális és Civil Szenátus bevonása. A Gazdasági Szenátus tagjai a város meghatározó vállalatainak 

képviselői, a Csongrád Megyei Gazdasági Kamara képviselője, gazdasági szakemberek, a Kulturális és Civil Szenátus 

tagjai pedig a város kulturális intézményeinek vezetői, a város jeles művészei, civil szervezetek képviselői.  

A város vezetése évek óta rendszeresen konzultál e két szenátussal, jellemzően a jelentősebb stratégiai döntések 

előtt; így a 2007-2013 időszakra készült IVS elkészítése során is kiemelt szerepet kaptak a szenátusok: megtárgyalták 

egyrészt az IVS kiinduló pontjainak tekinthető fejlesztési stratégiákat, az IVS készítése során pedig több alkalommal 

szakmai konzultáció keretében segítették a gondolkodást. 

A szenátusok fő szerepe a 2014-2020-as időszakra vonatkozó ITS tervezése során is az volt, hogy a tervezés folyamán 

elkészült dokumentumokban a gazdasági, kulturális és civil szektort képviselve érvényesítsék azok szempontjait, 

szándékait, valamint véleményezzék a dokumentumokat a Közgyűlési elfogadás előtt. 

A munkacsoportok szerepe 

Az ITS tervezése során kiemelt szerep jutott az öt szakmai, illetve egy területi munkacsoportnak, amelyek szakmai, 

illetve területi oldalról működtek közre az ITS megfogalmazásában, véleményezésében.  
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Szakmai munkacsoportok  

A szakmai munkacsoportok tagjai az adott területhez kapcsolódó bizottságok tagjai, részben egyéb külső szakmai 

partnerek, civil szervezetek (beleértve az egyes szenátusi tagokat is).  

Területi munkacsoport 

A területi munkacsoportban vesznek részt Hódmezővásárhely funkcionális várostérségéhez tartozó települések (a 

kistérséghez tartozó települések, valamint a környező városok (Szeged, Makó, Szentes, Orosháza) vezetői (illetve az 

általuk delegált személyek). 

A munkacsoport ülések célja és időpontjai 

Munkacsoport ülései Célja Időpontjai 

Első egyeztetés - 
Indító megbeszélés 

A tervezett események ismertetése, az előző IVS adott ágazatra 
vonatkozó részeinek bemutatása, a tapasztalatok összegzése, a 
Munkacsoport elvárásainak megfogalmazása, kötetlen 
beszélgetés. 

2013. december 10-
11. 

Második egyeztetés 

A megalapozó vizsgálat főbb elemeinek, a város statisztikai 
mutatóinak elemzése, a munkacsoport által lefedett ágazati 
területekre vonatkozó, főbb megállapításainak értékelése, a főbb 
problémák, szűk keresztmetszetek és összefüggések elemzése. 

2014. január 8-9. 

Harmadik egyeztetés 

Az összevont munkacsoportok által lefedett ágazati területekre 
vonatkozó jövőképe, célok és főbb fejlesztések megfogalmazása, 
a beavatkozások összefüggéseinek, egymásra épülésének 
feltárása. 

2014. február 12. 

Negyedik egyeztetés 

Az összevont munkacsoportok által lefedett ágazati területekre 
vonatkozó beavatkozások és fejlesztések véglegesítése, 
konszenzus kialakítása, valamint a Koncepció és az ITS végső 
verziójának megtárgyalása, elfogadása (Közgyűlési elfogadás 

2014. augusztus 21-
22. 
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előtt) 

A munkacsoport üléseken a tervezők az egyes dokumentumok munkaközi anyagainak elkészítésével párhuzamosan 

prezentációt tartottak, valamint műhelybeszélgetést kezdeményeztek a helyi döntéshozók, ill. a munkacsoportok 

tagjaival. A munkacsoportok egyes tagjai részt vesznek az ágazati és a területi szakmai tervezőmunkában, így döntő 

többségük folyamatosan naprakész információval rendelkezik az előrehaladásról, és az ITS véglegesítésében is fontos 

véleményező szerepük van. 

A 2013. december és 2014. augusztus között megtartott összesen 16 interaktív műhelytalálkozót (workshopot) számos 

mélyinterjú egészítette ki az adott ágazatok fő szakmai felelőseivel. 

6.2.2. Az ITS megvalóstásának folyamata  

A stratégia megvalósítását segítő szervezeti keretek ismertetése során a város építhet az előző tervezési ciklus során 

létrehozott szervezeti keretekre. 

Új szervezet létrehozása nem merül fel az ITS megvalósítása érdekében, ám egyes kiemelt, partnerségre építő 

feladatok megoldásának (Gazdaságfejlesztési stratégia előkészítése és megvalósítása, Vásárhely, a tégla városa 

program, Városmarketing program) érdekében szükséges lehet (az ezen dokumentumok megalapozó vizsgálatainak 

javaslatai ismeretében) a városfejlesztő társaság feladatainak bővítése és a megvalósításhoz szükséges erőforrások 

biztosítása.  

A városfejlesztő társaság  

A komplex városrehabilitáció végrehajtásához Hódmezővásárhely városfejlesztő társaságot hozott létre. A társaság 

feladata az Integrált Városfejlesztési Stratégiában, valamint a kapcsolódó operatív programokban meghatározott 

városrehabilitációs és fejlesztési feladatok megvalósítása. A társaság tulajdonosi felügyeletét Hódmezővásárhely MJV 

Önkormányzata látja el. A társaság a nyitott könyvek elve alapján működik, azaz a város gazdasági és politikai vezetői 

bármikor ellenőrizhetik a társaság pénzügyileg korrekt működését. A társaság ügyvezetője felel a társaság 

stratégiájának és üzleti tervének elkészítéséért és - amennyiben azt az Önkormányzat illetékes testületei elfogadták - a 

végrehajtásáért. Az ügyvezető félévente beszámol tulajdonosának a rábízott vagyon kezeléséről és a stratégiában 

meghatározott feladatok időarányos teljesítéséről.  

A városfejlesztő társaság létrehozásának és további működtetésének indokoltsága: 

● Hatékony, fejlesztő és piaci szemléletű menedzsmentet biztosít; 

● A fejlesztő társaság az önkormányzati költségvetést tehermentesíti; 

● Középtávon olyan forrás - és tervezési koordinációt valósít meg, amely révén a város városrehabilitációs 

tevékenységei tervezhetők lesznek, finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik; 

● Magántőke bevonására alkalmas szervezet jön létre, ezzel lehetővé válik a városfejlesztés és 

városrehabilitáció terheinek megosztása a közszféra és a magánszféra között; 

● Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi és szakmai szempontból hatékonyabb 

(multiplikátor hatást biztosító) felhasználását teszi lehetővé; 

● Alkalmassá válhat JESSICA konstrukció igénybe vételére. 

Városfejlesztő társaság létrehozásának szempontjai  

A városfejlesztő társaságot az Önkormányzat alapította 2008 első negyedévében, 100%-os önkormányzati tulajdonú 

kft-ként. A városfejlesztő társaság feladata a városrehabilitáció akcióterületein a városfejlesztési feladatok 

végrehajtása. A társaság tisztán vagyongazdálkodással foglalkozó szervezet, városüzemeltetési feladatokat nem lát el. 
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A társaság tehát új szervezet, melynek operatív működése - az előre meghatározott irányelvek - szerint a 

városrehabilitációs program végrehajtásával indul. 

A társaság a hatékony piaci működés biztosítása érdekében a fejlesztés operatív irányítása terén önálló mozgástérrel 

és döntési kompetenciával rendelkezik. 

A társaság középtávon, ha ez célszerűnek ígérkezik, a városfejlesztési akciótervben kidolgozott szempontok 

érvényesítése érdekében magán partnerek befogadásával önkormányzati – magán vegyes tulajdonú társasággá alakul 

át. Erről, valamint feladatáról, az általa kezelt ingatlanok köréről a Közgyűlés dönt. A társaság által kezelt 

ingatlanvagyon nem kerül a társaság tulajdonába.  

Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság együttműködését a kettejük között létrejött megállapodás szabályozza, 

amely egyebek mellett a következőket is tartalmazza:  

● A városfejlesztő társaság az önkormányzat nevében valósítja meg a fejlesztést a kijelölt akcióterületen; 

● Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen fejlesztési bevételek fejlesztési célokra irányuló 

visszaforgatása; 

● Az éves beszámolás, és az akcióterületi terv évenkénti aktualizálásának rendje; 

● A társaság díjazása; 

● A vagyonkezelővel történő együttműködés; 

● Munkamegosztás az önkormányzat és a városfejlesztő társaság között felelősségi körök szerinti 

megosztásban, ahol az önkormányzat a stratégiai döntéshozó városfejlesztési kérdésekben, a fejlesztő 

társaság az operatív végrehajtó projekt menedzsment szervezet. 

Feladatok Önkormányzat 
Városfejlesztő 

Társaság 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) kialakítója +  

Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata +  

Akcióterületek kijelölésére vonatkozó Önkormányzati előterjesztések, 
döntések előkészítése 

+  

Stratégiai projektkövetés biztosítása + + 

Városfejlesztési koordináció – egyeztetési fórum az önkormányzat és a 
menedzsment szervezet között 

+ + 

További források felkutatása (pályázati, befektetői) + + 

Partnerek koordinációja (civil, közigazgatási, államigazgatási partnerek, 
lakosság bevonása) 

 + 

Önkormányzati határozattal kijelölt akcióterületek teljes körű fejlesztése  + 

Közterületek rendezési munkáinak irányítása (terv készíttetés, kivitelezés 
pályáztatása) 

 + 

Adminisztratív és információs feladatok ellátása  + 

Értékesítésből, bérbeadásból származó bevételek akcióterületi 
fejlesztésekre való visszaforgatása 

 + 

Befektetőkkel való tárgyalás, szerződéskötés az akcióterületi rehabilitáció 
érdekében 

 + 

Közszféra és vállalakozók által létrehozandó projekttársaságban való 
részvétel 

 + 
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Városfejlesztési rehabilitáció operatív irányítása  + 

Gazdaságfejlesztési elemek integrációja  + 

Kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan, vagy partnerrel)  + 

Megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (tárgyalások, szerződések 
előkészítése, megkötése) 

 + 

Terület előkészítési munkák irányítása (bontás, közműépítés)  + 

Önkormányzati beruházásban megvalósuló létesítményeknél beruházói 
feladatok ellátása 

 + 

Magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása  + 

Fenntartás koordinációja  + 

Akciók pénzügyi egyensúlyának biztosítása  + 

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, 

együttműködési javaslatok 

A 2014-2020-as időszakban tervezett főbb beavatkozásokat részletező, a Fenntartható Városfejlesztési Program részét 

képező ITS egyik fontos alapkövetelménye, hogy a korábbi IVS-ekkel szemben a tervezés lépjen túl a városok 

közigazgatási határain, és azokat a fejlesztési szükségleteket is tartalmazza, melyek a környező, vonzáskörzetükhöz 

tartozó térségeket is érintik, ill. jelentős mértékben kihatnak az ott élők mindennapjaira. 

A Kormány 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozata a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek 

lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről a következőt tartalmazza: 

„A Kormány (…) a lehatárolás témakörében javasolja (…) a megyei jogú városok esetében integrált városfejlesztési 

programok kidolgozását, kiterjesztve azokat vonzáskörzetükre, amit a városok a környező településekkel közösen, a 

megyei önkormányzat bevonásával, az elérhető legfrissebb adatok, helyi felmérések és tapasztalatok alapján 

határolhatnak le. A lehatárolás során ajánlott szempontok kiemelten: 

● a térség kapcsolatrendszere, kiemelten a munkaerőpiac szempontjából (pl. térségi ingázási zóna, 

közösségi és egyéni közlekedési kapcsolatok), 

● a településekkel közös érdekeltségű fejlesztések (pl. közös közműszolgáltatások, humán szolgáltatások 

körzetei, közlekedési kapcsolatok fejlesztési lehetőségei, közös gazdasági alapokon nyugvó 

együttműködések), 

● egyéb földrajzi és kulturális tényezők (pl. domborzati viszonyok, közös hagyományok, kisebbségek 

megoszlása). (…)” 

A fenti Kormányhatározatot megelőző egyeztető anyag a megyei jogú városok vonzáskörzetének lehatárolása során 

kiinduló alapnak még a 2001-es népszámlálási adatokat tekintette, ugyanis frissebb, átfogó statisztikai adatok nem 

álltak rendelkezésre (mostanra számos települési szintű adat már elérhető, az ingázási adatok azonban kerültek 

publikálásra). A tervezés alapjául szolgáló lehatárolás során a ROP IH útmutatása szerint egyedi és rugalmas 

megoldásokat célszerű alkalmazni; ezek alapján minden megyei jogú város saját maga határozza meg, mely 

településeket tekinti vonzáskörzetébe tartozóknak. Javasolt a térségi kapcsolatrendszer több szempontból való 

áttekintése és a vonzáskörzet határainak ehhez illeszkedően több forrásból származó adatok, információ segítségével 

történő meghatározása.  
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A lehatárolás eredménye nem egy, egységesen minden fejlesztési irány szempontjából azonos településlista. Az 

ajánlott rugalmas megközelítésmód eredményezheti azt, hogy fejlesztési irányonként, esetlegesen egy-egy 

jelentősebb fejlesztési projekthez kapcsolódóan is más-más vonzáskörzetek kerülnek kijelölésre. A vonzáskörzetek 

lehatárolása a tervezési folyamat közben többször is módosulhat, a frissebb adatok – mint pl. a KSH 2011. évi 

népszámlálás eredményeire épülő új ingázási adatainak – későbbi elérhetőségéből következően. 

A következő lehatárolások mindegyike releváns lehet egy-egy konkrét fejlesztési területen: 

● Hódmezővásárhelyi kistérség/járás – Hódmezővásárhely klasszikus értelemben vett funkcionális és 

közigazgatási várostérsége, a közigazgatási lehatároláson alapuló fejlesztések esetében (a járás további 

települései: Mártély, Mindszent, Székkutas); 

● Gazdaságfejlesztési projektek esetében a Hódmezővásárhelyre, illetve a Hódmezővásárhelyről ingázó 

foglalkoztatottak küldő települései (a 2001-es ingázási adatok alapján a járás településein kívül Földeák, 

Szeged, Békéssámson, Makó mindenképpen tekintetbe veendők, mint 100 fő feletti ingázást mutató 

települések, de Óföldeák, Maroslele, Algyő, Szegvár, Szentes, Derekegyház, Nagymágocs lehetséges 

kapcsolódását is vizsgálni szükséges) 

● Egyéb, egy-egy ellátási funkcióhoz kapcsolódó (pl. közoktatási, egészségügyi) körzetek; 

● Környezeti/környezetvédelmi/örökségvédelmi fejlesztések, közműfejlesztések által érintett települések; 

● Közlekedési alapinfrastruktúra-fejlesztés és közösségi közlekedési hálózatfejlesztés által érintett 

települések; 

● Térségi turizmusfejlesztés által érintett települések. 

A fentieken alapján Hódmezővásárhely folytatni kívánja azon mechanizmusok működtetését, amelyek révén kialakult 

a jelenlegi ITS tartalma; a területi munkacsoportban vettek részt Hódmezővásárhely funkcionális várostérségéhez 

tartozó települések (a kistérséghez tartozó települések, valamint a környező városok (Szeged, Makó, Szentes, 

Orosháza) vezetői (illetve az általuk delegált személyek). Ezen munkacsoport kibővíthető a fentiekben megfogalmazott 

lehatárolások szerint. A munkacsoport feladata (hogy a fenti lehatárolások szerint kibővítve) rendszeresen, évente 

áttekintse az ITS-ben megfogalmazott célokat és a megvalósulás módját, eredményeit, a funkcionális várostérségre 

hatással bíró projektek állását (ld. a következő, 6.4 Monitoring rendszer kialakítása c. fejezetet). 

6.4. Monitoring rendszer kialakítása  

Az ITS a városban folyó stratégiai tervezés 2014.évi összegzése, az eddigi tervezési munkák alapján, az eredmények 

figyelembe vételével határozta meg a legfontosabb irányokat. A város számára az ITS e szempontból nyitott stratégia, 

melynek bizonyos elemei a továbbgondolás, bizonyos elemei az operatív megvalósítás kiinduló pontjai. 

Az ITS egyik operatív kibontása a Megyei Jogú Városok fejlesztési részdokumentuma (azaz az ITB-t megalapozó 

„stratégiai dokumentum”), amely alapja a város fejlesztéseit finanszírozó keret-dokumentumnak.  

Az ITS-ben megfogalmazott célokat és a megvalósulás módját, eredményeit a város vezetése a jelen periódust évente 

fogja részletesen felülvizsgálni. A tendenciák kimutatása, az eredmények számszerűsítése a jelen dokumentumba 

foglalt statisztikai adatok, mint a monitoring kiindulási adatai és az akkor mért adatok összevetésével történik. 

Éves értékelések, beszámolók a közgyűlésnek: az ITS operatív megvalósítását a Városfejlesztő kft. végzi. A 

Városfejlesztő kft. vezetése a munka előrehaladásának figyelemmel kísérését a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, 

a Jogi- Közbeszerzési és Oktatási Iroda, illetve a Városstratégiai Iroda közreműködésével végzi. A szervezeti egységek 

vezetői közösen jegyzik az előterjesztendő beszámolókat. Az első időszakban, tehát középtávon az értékelések 

elsősorban a könnyen mérhető eredmény-, illetve elsősorban az out-put típusú mutatók / indikátorok számbavételére 
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épülnek. Az éves értékelések az adott év elején készült munkatervek megvalósulását kísérik figyelemmel, kiemelten a 

következő szempontok szerint: projektek aktuális állapota, az egyes projektek megvalósításhoz elnyert támogatások, 

valamint az egyéb forrásból (pl. magántőke) bevont pénzeszközök nagysága, az aktuális felhasználás állapota. 

Az ITS megvalósulásának monitoringja az ITS elkészítésének során alkalmazott munkacsoportokra is építhető. Fontos, 

hogy a Gazdasági Szenátus, a Kulturális és Civil Szenátus, valamint az egyes szakmai és területi munkacsoportok 

minden évben áttekintsék az ITS megvalósulását. 

 


