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ELŐZMÉNYEK

Aszód 2003 évben dolgozta ki és fogadta el Településfejlesztési Koncepcióját. A Településfejlesztési
Koncepció megállapítása óta nem került elfogadásra Integrált Városfejlesztési Stratégia. A Koncepció
elfogadása óta számos változás történt, amely változások a stratégia elkészítését szükségessé tették.
A fenti változások egyik legjelentősebb eleme a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr), amely
meghatározza és kihangsúlyozza a településrendezési eszközök és fejlesztési dokumentumok közötti
kapcsolatrendszert, és meghatározza az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményeit.
A járási székhelyek számára a Belügyminisztérium, uniós források felhasználásával 2015 – ben biztosított
lehetőséget integrált településfejlesztési stratégia készítésére. A stratégia épülhet a város korábban
elfogadott településfejlesztési koncepciójára, illetve kapcsolódhat új koncepció készítéséhez is. Aszód
vonatkozásában új településfejlesztési koncepció nem készült, így a város hosszú távú célkitűzései
tekintetében, jelen stratégia a 2003 – ban elfogadott Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott
fejlesztési irányokra épül.
A hatályos Településfejlesztési Koncepció vizsgálati dokumentációra épült, természetszerűleg az akkor
érvényes követelmények szerinti tartalommal, ennek okán jelen Integrált Településfejlesztési Stratégiához a
Tr – ben meghatározott Megalapozó Vizsgálat került kidolgozásra, kihangsúlyozandó, hogy a stratégia
készítéséhez szükséges tartalmi mélységben.
A város stratégiai céljainak a feltérképezéséhez fontos forrásként szolgált a város 2015 tavaszán elfogadott
2015 – 2019 időszakra szóló gazdasági programja, amely bár határozott időre szól, tartalmilag több
szempontból is tekinthető a településfejlesztési koncepció aktualizálásának.
Jelen integrált településfejlesztési stratégia célja Aszód város középtávú fejlesztési irányainak a
meghatározása, azok célrendszerként való megjelenítése. A stratégia időtávja 2015 – től 2023 – ig tart, a
párhuzamosan zajló uniós finanszírozási ciklussal összehangoltan.
Az önkormányzat nagyban épít a városban aktív civil, gazdasági, állam- és közigazgatási szereplőkkel való
együttműködésben rejlő lehetőségekre, történt ez jelen stratégia kidolgozása során, és történik majd a
későbbi alkalmazás során egyaránt.
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1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása
1.1.1. A fejlesztési célok meghatározásánál figyelembevett korábbi dokumentumok
célkitűzései
Korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia célkitűzései
Aszód Városra eddig nem került elfogadásra Integrált Településfejlesztési Stratégia.

A 2003 évben elfogadott Településfejlesztési Koncepció célkitűzései
A jelenleg hatályban lévő 2003 évben megállapított településfejlesztési koncepció alapvetően a
településrendezési eszközök megalapozására készült, a vonatkozó településfejlesztési döntéseket
településrendezési szempontok szerint foglalja rendszerbe. Ennek megfelelően a településfejlesztési
koncepció hosszú távú fejlesztési irányokat határoz meg, de nem határoz meg konkrét jövőképet, hosszú
távú tematikus célokat, fejlesztési prioritásokat.
A településfejlesztési koncepcióban meghatározott legfontosabb célkitűzések:
Hosszú távú célok (fejlesztési irányok)

Társadalom

Aszód népességének a növelése, ennek érdekében lakó fejlesztési területek
meghatározása, a szükséges infrastrukturális, szolgáltató és alapintézményi háttér
megteremtése.
Rekreációs területek, rekreációs szolgáltatások megteremtése, fejlesztése.
A környezetminőség, és az élet környezeti feltételeinek javítása.

Gazdaság

Épített környezet

Természeti környezet

Az átmenő forgalom pozitív hatásainak a kiaknázása: az átmenő forgalom megállítása,
fogyasztásra késztetés, a vásárlóerő megtartása, a kapcsoló kereskedelemre, szolgáltatásra
épülő gazdaságfejlesztés.
A gazdaságfejlesztés elősegítése ipari fejlesztési területek meghatározásával és
megvalósításával, az ipari területek vonzóbbá tételével.
A városközponti és alközponti területek fejlesztése: széleskörű intézményi, oktatási,
nevelési, igazgatási, szolgáltató háttér megteremtésével, fejlesztésével.
Az aprótelkes, elszlömösödött lakóterületek rekonstrukciójának elősegítése, egészséges,
korszerű lakókörnyezet kialakítása.
A Fesztivál terület közösségi területként történő meghatározása.
Az épített környezet karakterének a meghatározása.
A műemléki környezet színvonalának emelése, kapcsolatot teremtve az intézményi és
kereskedelmi, szolgáltató ellátás egységeivel, lehetőséget teremtve arra, hogy az átmenő
forgalom vendégforgalommá alakuljon.
Épített értékek védelme, a földvár megtartása.
Az ökológiai szempontokat előnyben részesítő területgazdálkodás folytatása.
A környezetminőség javítása, a táj- és természeti értékek és termőföld védelme, a terhelt
területek ellensúlyozása. Az átmenő forgalomból adódó környezeti terhelések csökkentése,
a teherforgalom visszaszorítása.
Az erdő és termőföldterületek fenntartható használatának és védelmének biztosítása a
termőföldek további elaprózódásának a megakadályozása. Az erdőterületek bővítése, a
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mezőgazdálkodásra nem alkalmas területeken az extenzív gazdálkodás megvalósítása.
A mezőgazdasági művelés, gyümölcstermesztés fenntartása.
A környezeti konfliktusok feloldása, a környezeti elemek veszélyeztetettségének és
terheltségének a csökkentése.
Védett és védelemre tervezett területek kijelölése.
Egységes zöldfelületi rendszer megvalósítása, a zöldövezeti rendszer karakterének a
meghatározása, biológiailag aktív felületek hálózatának a kialakítása.
Az infrastruktúra olyan fejlesztése, amely hozzájárul a területek terheltségének
csökkentéséhez.

1.1.2. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2015 – 2023 célkitűzései
A településfejlesztési koncepció nem határoz meg jövőképet, hosszú távú tematikus célokat, konkrét
fejlesztési prioritásokat.
A stratégiában a célok – a koncepcióból levezethető, de - újonnan meghatározott jövőképre épülnek a
településfejlesztési koncepcióval összhangban. A stratégia jelen tervezése során a településfejlesztési
koncepcióban rögzített „fejlesztési irányok” aktualizálásával, újragondolásával meghatározott átfogó és
hosszú távú célokra építve határozza meg a középtávú célokat, ezzel a stratégia maradéktalanul lefedi a
koncepcióban meghatározott fejlesztési irányokat.

Aszód Jövőképe, átfogó célok és részcélok meghatározása a településfejlesztési
koncepció alapján
A jövőkép a város hosszú távon (10 – 20 év) elérendő célállapotát határozza meg. A célállapot
meghatározása a tágabb környezet kontextusában értelmezett funkcionális kapcsolatok
figyelembevételével történt, a város által meghatározott alapelvek mentén, ezek:
-

a Tudás,

-

a Fejlődés,

-

a Biztonság,

-

az Egység.

A város jövőképének a meghatározásában fontos szerepe volt a város új mottójának (és védjegyéneknek)
amely széleskörű társadalmi egyeztetés eredménye:
„Aszód a Galga mente fővárosa.”
Tekintettel Aszód intézményi ellátottságára, kialakult mikro-térségi szerepkörére és adottságainak
összességére a fejlesztések jövőképe a következőképpen került meghatározásra:
Aszód iskolaváros, amely térségi szinten igazgatási, intézményi, oktatási és hitéleti központtá válik,
megtartva kisvárosi karakterét, sikeresen fejlesztve és erősítve gazdaságát. Aszód élhető környezetben
magas életminőséget nyújt, ahol biztonságban van a múlt, a jelen és a jövő.
A megfogalmazott jövőkép Aszódot a Galga menti települések multikulturális központjává váló dinamikusan
fejlődő kisvárosaként láttatja. A város az Aszódi kistérségen belül továbbra is mikro-térségi központként
kíván működni, amely szerepkörét erősíteni, bővíteni és kiterjeszteni kívánja.
A jövőkép mellett átfogó és hosszú távú célok is meghatározásra kerültek.
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Mottó

„Aszód a Galga mente fővárosa.”

Jövőkép

Aszód iskolaváros, amely térségi szinten igazgatási, intézményi, oktatási és hitéleti központtá válik, megtartva kisvárosi karakterét, sikeresen fejlesztve és erősítve
gazdaságát. Aszód élhető környezetben magas életminőséget nyújt ahol biztonságban van a múlt, a jelen és a jövő.

Átfogó
célok

Értékteremtés; Fenntartható versenyképes gazdaság; Élhető, harmonikus környezet; Magas életminőség, növekvő biztonság; Aktív, egészséges társadalom
3. Épített környezet
1. Társadalom

Hosszú
távú célok

Részcélok

2. Gazdaság

3.1. Épített környezet

3.2. Természeti
környezet

3.3. Műszaki
infrastruktúra

4. Energiahatékonyság,
klímavédelem

Aszód központi,
járásközponti illetve
városi funkcióját és
szerepét tovább erősítve
váljon a Galga menti
települések szellemi,
kulturális, oktatási és
hitéleti központjává, a
kisvárosi karakter
megtartásával.
Az aktív és egészséges
társadalom az
értékteremtésben legyen
érdekelt és elkötelezett.

Aszódon fenntartható,
versenyképes, mikro-, kis- és
középvállalkozásokra
alapozott helyi gazdaság
valósuljon meg a lakosság
foglalkoztatásának
növelésével. Növekedjen az
Aszódon működő gazdasági
szereplők által megtermelt
hozzáadott érték, ezzel
együtt erősödjön a gazdasági
szereplők kapcsolati
rendszere.

Aszód tovább erősítse
kisvárosi arculatát. A város
őrizze meg és fenntartható
módon fejlessze építészeti
örökségét. Folyamatosan
fejlessze, bővítse és újítsa
meg közterületeit, a
funkciók sokszínűségének
biztosításával.

Aszód őrizze meg
különleges természeti
környezetét, és morfológiai
adottságait, újítsa meg
zöldfelületeit, és
csökkentse a környezeti
ártalmakat.

Aszódon folyamatosan
javuljon a közlekedési
ellátás minősége, erősítve a
gyalogos és a kerékpáros
közlekedést.
Folyamatosan biztosítsa és
fejlessze a közműellátást,
növelve a megújuló
energiaforrások
részarányát.

A város kiemelten vegye
figyelembe az
energiahatékonyság
szempontjait az építés, a
felújítás és a
városüzemeltetés területén.
Aszódon valósuljon meg az
energia-hatékony
városüzemeltetés.
A területfelhasználási
döntésekben a takarékosság,
az ésszerűség és
energiahatékonyság
tükröződjön.

Aktív, egészséges,
befogadó, erős
társadalom

Korszerű, hatékony, fejlődő
ipar

Meghatározott kisvárosi
karakterhez illő arculat és
városkép

Megújuló zöldterületek,
zöldfelületek

Fejlődő városi közlekedési,
tömegközlekedési hálózat

Energiahatékony építések és
városüzemeltetés

Művelt, nyitott,
biztonságban élő
társadalom

Bővülő kereskedelem és
szolgáltatások

Fejlődő és átalakuló
belváros (belvárosi
rendezési terv)

Állékonyság biztosítása

Közlekedésbiztonság és
közlekedésmód váltás

Megújuló energiaforrások
elterjedő alkalmazása

Városban élő társadalom

Jól fejlődő idegenforgalom,
és turizmus

Megújított, korszerű,
funkcionálisan sokszínű
közterületek

Tudatos vízrendezés

Feloldott parkolási
problémák

Energiatakarékos
területfelhasználás,
intelligens energiahasználat

8

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió Ügynökség – Városkutatás

Motivált, demokratikus
társadalom
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Soft programokkal is
támogatott
gazdaságfejlesztés

Aktivált alulhasznosított
ingatlanok

Erdőterületek,
mezőgazdasági területek
hatékony területhasználata
(zártkertek fejlesztése)

A zöldmezős beruházások
átgondolt, tervszerű
infrastruktúra fejlesztése

Ösztönzött helyi
vállalkozások, innovatív
technológiát alkalmazó
gazdasági szereplők

Minőségi, biztonságos
lakókörnyezet

A környezet védelme: az
élővilág, a víz, a levegő, a
talaj, a klíma védelme

Fenntartható közműellátás

Szemléletformálás

Fenntartható módon
szabályozott értékőrző
területi fejlesztés

A fentiek a lefektetett elvek mentén a településfejlesztési
koncepcióban foglalt fejlesztési irányokkal összhangban a
városfejlesztés hosszú távú vízióját, értékrendjét és a fejlesztési
irányokat határozzák meg.

Alapelvek

A rögzített célok és részcélok többféle módon érhetők el. A stratégia
rendeltetése, hogy a fent megfogalmazott hosszú távú célok
megvalósíthatóságát bemutassa.

Jövőkép

A stratégia célrendszere az Európai Unió „Európa
dokumentumában meghatározott alapelvekre épül.

2020”

A jövőkép és az átfogó célok a településfejlesztési koncepcióban
foglalt célkitűzésekkel összhangban állnak.

Átfogó célok

9















Tudás
Fejlődés
Biztonság
Egység
Aszód multikulturális, intézményi és tudásközpont
Aszód jelentős gazdasági partner
Aszód élhető, biztonságot teremtő karakteres kisváros
Aszód aktív és motivál
Értékteremtés
Fenntartható versenyképes gazdaság
Élhető, harmonikus környezet
Magas életminőség, növekvő biztonság
Aktív, egészséges társadalom
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Az Integrált Településfejlesztési stratégia célrendszere
A koncepció alapján a rögzített alapelvek figyelembevételével az előzőekben meghatározott átfogó, hosszú
távú és részcélok elérése érdekében (Értékteremtés; Fenntartható versenyképes gazdaság; Élhető,
harmonikus környezet; Magas életminőség, növekvő biztonság; Aktív, egészséges társadalom) négy
stratégia cél került meghatározásra a 2015 – 2023 közötti időszakra.
C1.

Városi funkciók erősítése, humán erőforrás fejlesztés, biztonság

C2.

Gazdasági potenciál erősítése

C3.

Az épített és természeti környezet harmonikus, összehangolt fejlesztése, az értékes elemek
megóvásával

C4.

A lakosság életminőségének javítása, energiahatékonyság

A stratégiai célok között nincs hierarchikus viszony, a célok egymással kölcsönhatásban állnak a település
fejlődésének kontextusában.

ÁTFOGÓ CÉLOK

STRATÉGIAI CÉLOK

(2015 – 2030)
Értékteremtés

(2015 – 2023)
C1.

Városi funkciók erősítése, humán erőforrás fejlesztés, biztonság

C2.

Gazdasági potenciál erősítése

Magas életminőség, növekvő
biztonság

C3.

Az épített és természeti környezet harmonikus, összehangolt
fejlesztése, az értékes elemek megóvásával

Aktív, egészséges társadalom

C4.

A lakosság életminőségének javítása, energiahatékonyság

Fenntartható versenyképes
gazdaság
Élhető, harmonikus környezet
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A hosszú távú célok és az integrált stratégia célrendszere
1. Társadalom
Hosszú távú célok/stratégiai célok
Aszód központi, járásközponti illetve
városi funkcióját és szerepét tovább
erősítve váljon a Galga menti
települések szellemi, kulturális, oktatási
és hitéleti központjává, a kisvárosi
karakter megtartásával.
Az aktív és egészséges társadalom az
értékteremtésben legyen érdekelt és
elkötelezett.

Városi funkciók erősítése, humán
erőforrás fejlesztés, biztonság

Középtávú tematikus célok
T1

Intézményi infrastruktúra, közszolgáltatás, közellátás fejlesztése

T2

A tudásipar fejlesztése, a magasan kvalifikált munkaerő megtartása, vonzása és képzése

T3

Aktív, egészséges, befogadó, erős, művelt, nyitott, motivált társadalom megerősítése,
a gyermek és idős korúak védelme

T4

Közösségformáló, kulturális, szabadidős és rekreációs célú fejlesztések

2. Gazdaság
Hosszú távú célok
Aszódon fenntartható, versenyképes,
mikro-, kis- és középvállalkozásokra
alapozott helyi gazdaság valósuljon
meg a lakosság foglalkoztatásának
növelésével. Növekedjen az Aszódon
működő gazdasági szereplők által
megtermelt hozzáadott érték, ezzel
együtt erősödjön a gazdasági szereplők
kapcsolati rendszere.

Középtávú tematikus célok
T5

Gazdasági területek fejlesztése (korszerű, hatékony, fejlődő ipar)

T6

Idegenforgalom, turisztika fejlesztése

T7

Kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése

T8

Gazdaságfejlesztés támogatása soft programokkal (Helyi vállalkozások ösztönzése, innovatív
technológiát alkalmazó cégek támogatása stb.)

Gazdasági potenciál erősítése

3. Épített- és természeti környezet
Hosszú távú célok
Aszód tovább erősítse kisvárosi
arculatát. A város őrizze meg és
fenntartható módon fejlessze
építészeti örökségét. Folyamatosan
fejlessze, bővítse és újítsa meg

Az épített és természeti környezet
harmonikus, összehangolt
fejlesztése, az értékes elemek
megóvásával

Középtávú tematikus célok
T9

Közterületek műszaki és minőségi fejlesztése

T10

Belvárosi rehabilitáció, értékőrző megújítás, tömbfeltárások, alulhasznosított ingatlanok
aktiválása

11

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió Ügynökség – Városkutatás

közterületeit, a funkciók
sokszínűségének biztosításával.

Épített környezet

Aszód őrizze meg különleges
természeti környezetét, és morfológiai
adottságait, újítsa meg zöldfelületeit,
és csökkentse a környezeti ártalmakat.

Természeti környezet

Aszódon folyamatosan javuljon a
közlekedési ellátás minősége, erősítve
a gyalogos és a kerékpáros közlekedést.
Folyamatosan biztosítsa és fejlessze a
közműellátást, növelve a megújuló
energiaforrások részarányát.

Műszaki infrastruktúra

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

T11

Arculat meghatározás, karakter és városképvédelem, minőségi, biztonságos kisvárosi környezet

T12

Zöldterületek, zöldfelületek megóvása, megújítása, előbbiek funkcióbővítő fejlesztése

T14

Természeti területek hatékony területhasználatának ösztönzése, fenntartható és értékmegőrző
fejlesztések
Közlekedési (gépjármű, gyalogos, kerékpáros) és tömegközlekedési hálózat fejlesztése

T15

Közlekedésbiztonság és közlekedési mód váltás elősegítése

T16

Parkolási problémák feloldása

T17

Fenntartható közműellátás

T18

Veszélyeztetett területek kezelése (vízrendezés, állékonyság biztosítása)

T13

4. Energiahatékonyság, klímavédelem
Hosszú távú célok
A város kiemelten vegye figyelembe az
energiahatékonyság szempontjait az
építés, a felújítás és a városüzemeltetés
területén. Aszódon valósuljon meg az
energia-hatékony városüzemeltetés.
A területfelhasználási döntésekben a
takarékosság, az ésszerűség és
energiahatékonyság tükröződjön.

A lakosság életminőségének
javítása, energiahatékonyság

Középtávú tematikus célok
T19

Energiatakarékos területhasználás, energia-hatékony építések és városüzemeltetés

T20

Szemléletformálás, életmódváltás

T21

A környezet (víz, a levegő, a talaj és a klíma) védelme
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A középtávú tematikus célok, középtávon megvalósítandó beavatkozások és
projektek

Társadalom
Városi funkciók erősítése, humán erőforrás fejlesztés, biztonság: Aszód központi, járásközponti illetve
városi funkcióját és szerepét tovább erősítve váljon a Galga menti települések szellemi, kulturális, oktatási
és hitéleti központjává, a kisvárosi karakter megtartásával. Az aktív és egészséges társadalom az
értékteremtésben legyen érdekelt és elkötelezett.
T1

Intézményi infrastruktúra, közszolgáltatás, közellátás fejlesztése

Az intézményi infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztése Aszódon kedvezőnek tekinthető, és az
intézmények magas kihasználtsággal rendelkeznek. Az önkormányzatok nem minden tekintetben
rendelkeznek jelenleg szolgáltató szemlélettel. Az közintézmények fizikai és infokommunikációs
akadálymentesítettsége nem megoldott (HEP 2013), noha valamennyi lakos egyenlő hozzáférésének
biztosítása alapkövetelmény egy szolgáltató jelleggel működő önkormányzat esetében. Emellett a
közintézmények jelenlegi nyitva tartása nem alkalmazkodik a gyermekes szülők munkarendjéhez, illetve a
buszok menetrendjéhez. Emellett az önkormányzat célja a szolgáltató jelleget, azaz a lakosok és a
térségben működő cégek, vállalatok kiszolgálását előtérbe helyező működés kialakítása.
A település egészségügyi alapellátása, így a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, illetve a védőnői szolgálat
megfelelően biztosított a településen. A városi Szakorvosi Rendelőintézet működő szakorvosi ellátások köre
tovább bővíthető, illetve fontos megoldani magának az épületnek az akadálymentesítését. Az egészségügyi
prevenciós és szűrővizsgálatok a felnőtt lakosság körében nem teljes körűek. A közgyógyellátási igazolvány
szűkített jogosultsági feltétele számos beteget kizárt a kedvezményből, illetve a méltányossági ápolási díjat
sem folyósít az önkormányzat, ezen juttatások kiterjesztésével jelentősen javítható az egészségügyi
szolgáltatások színvonala.
Aszód számos kulturális és közművelődési intézménnyel rendelkezik: az Aszód Városi Kulturális Központot
2012-ben a Városi Könyvtár, a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és a Korona Ház egyesítésével hozták
létre. Az utóbbi években a közösségi szolgáltatások nagy mértékű csökkenése figyelhető meg. A kulturális
szolgáltatások az ingyenesen használható internettel rendelkező kommunikációs eszközök telepítésével
érhetők el. A közművelődési intézmények programjainak kiterjesztése hozzájárulhat a hátrányos helyzetű
lakosság munkaerőpiaci boldogulásához, emellett számos programmal lehet az idős lakosság élethosszig
tartó tanulásnak teret biztosítani.
Aszód társadalma az országos trendeknek megfelelően lassú elöregedést mutat, kis arányban, de
folyamatosan növekszik az idősek aránya a város népességén belül. A településen jelenleg az idősek nappali
ellátása megoldott, két Idősek Klubja működik. Ebben a település idős lakosságának mindössze 3-4%-a vesz
részt. Emellett 6 fő házigondozó végez házi segítségnyújtást a Kistérségi Gondozási Központ szervezésében
Aszódon és a környező településeken. Idősek bentlakásos ellátásának intézményi háttere jelenleg nem
biztosított, nem működik idősek otthona vagy ápolóház a településen. A hosszú távú társadalmi trendek
azonban jelzik, hogy ilyen intézmények a településen akár járási központként való működtetése szükséges.
A közétkeztetés ellátását az önkormányzati fenntartású Gyermekétkeztetési Intézmény végzi, mely ellátja a
Csengey Iskolát, a Szivárvány és Napsugár Óvodákat, illetve ez az intézmény bonyolítja a szociális
étkeztetést is. A szociális étkeztetés keretében a rászorulók napi egyszeri meleg ételt kapnak. A
közétkeztetést 2012-ben havonta átlagosan 525 gyermek vette igénybe, akiknek 23%-a féláron, 20%-a
pedig ingyenesen jutott az ebédhez. A nyári étkeztetés forráshiány miatt jelen pillanatban nem megoldott,
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illetve a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését sem tudta 2013 tanév végétől az önkormányzat
vállalni. A közellátáson belül a közétkeztetés feltételeinek javítása, az ellátás szociális alapokon való
kiterjesztése célja az önkormányzatnak.
Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Tervében rögzíti a helyi esélyegyenlőség érdekében szükséges
feladatokat, kiemelten foglalkozva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen pedig a
mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők helyzetével,
esélyegyenlőségének javításával. A terv számos konkrét javaslattal él a város közintézményei felé,
melyekkel a helyi esélyegyenlőség további előmozdításáért tudnak tenni a helyi szabályozások,
intézkedések és fejlesztési prioritások kitűzésekor.
Beavatkozás:
Az önkormányzat szolgáltató jellegének az erősítése
Egészségügyi intézmények és szolgáltatások fejlesztése
Kulturális, közművelődési intézmények fejlesztése, megvalósítása
Szociális ellátó intézmények fejlesztése (idősek otthona, ápolóház)
Közétkeztetés feltételeinek a javítása
Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Tervében rögzített releváns javaslatok megvalósítása
Projekt:
A Járási Hivatal áthelyezése, a Polgármesteri Hivatal eredeti területén történő fejlesztése
Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórum létrehozása
A térségi szerepkörből adódó együttműködési lehetőségek feltárása az intézményi
infrastruktúra és közellátás fenntartható fejlesztéséhez

T2

A tudásipar fejlesztése, a magasan kvalifikált munkaerő megtartása, vonzása és képzése

Aszód város földrajzi környezetben betöltött központi funkciójában egyik fontos eleme a település oktatási
szerepe, a középiskolai oktatási szinten a járás többi településének ellátását is részben Aszód végzi.
Általános iskolai oktatásban 642 fő vesz részt Aszódon, középiskolai oktatásban 1389 fő volt 2013-ban. Az
általános iskolai oktatásban a más településről bejáró tanulók aránya 15-20% között mozog, míg ugyan ez
az arány a középiskolai tanulóknál 65,7%.
A településen működő Csengey Gusztáv Általános Iskola beiskolázási körzete kiterjed a város egészére.
Emellett a Podmaniczky Művészeti Iskola működik az Aszódi Tankerület Igazgatóságának vezetésével, amely
zeneművészeti, táncművészeti és képzőművészeti szakokon nyújt művészeti oktatást. Az iskolában már
alapfokú oktatásban is lehet diverzifikálni a képzési tartalom és a módszertan alapján, ami a térségben
egyedülálló fejlesztés lehet. A megszokott, illetve ismert művészeti-, sporttagozat és idegen nyelvi/két
tannyelvű oktatás mellett a tartalom és programok tekintetében is újítható képzések.
Aszódon 3 középiskola (szakközépiskola és gimnázium) működik, ezek az oktatási intézmények a járás
valamennyi települését ellátják. Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és
Kollégiuma, a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégiuma nem önkormányzati
fenntartású iskolák. A gimnáziumi képzésben részt vevő tanulók továbbtanulási mutatója 15-20% között
mozog, míg az érettségit adó szakközépiskolai oktatásban részt vevők továbbtanulása a 2010-2012 közötti
tanévekben meghaladta az 50%-ot. A szakiskolai képzés keretében ugyanez a mutató erősen hullámzó, a
2011/2012-es tanévben 24% volt. (HEP 2013) Aszódon jelenleg nem folyik egyetemi- vagy főiskolai szintű
felsőfokú képzés. A gödöllői Szenti István Egyetem környékbeli népszerűsége előrejelzi, hogy igény
mutatkozik a környékbeli lakosság körében a felsőfokú oktatás helyben való megszervezésére. A település
képzettségi és foglalkoztatottsági mutatói is kedvezőek. A felnőttoktatás megszervezésével azonban a
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kevésbé versenyképes szaktudással rendelkező, vagy végzettséggel nem rendelkező felnőtt lakosság
képzettsége, ebből kifolyólag pedig munkaerőpiaci helyzete tovább javítható.
A tudásipar fejlesztése során ki kell aknázni a város térségi szerepköréből adódó lehetőségeket.
Beavatkozás:
Oktatási intézmények fejlesztése, új oktatási intézmények megvalósítása
Oktatás, képzés, tehetséggondozás sokrétűségének erősítése, színvonalának emelése
Felnőttoktatás megvalósítása

T3

Aktív, egészséges, befogadó, erős, művelt, nyitott, motivált társadalom megerősítése, a gyermek és
idős korúak védelme

A helyi lakosság társadalmi kapcsolatainak megerősítéséhez, a nyitott és befogadó közösség létrehozásához
jelentősen hozzájárulhatnak bizonyos társadalmi csoportok számára szervezett programok, illetve a
különböző társadalmi csoportot összekötő, generációk közötti kapcsolatokat erősítő események.
A település idős lakosságának nappali ellátását jelenleg két Idősek Klubja biztosítja. Az utóbbi időszak
növekvő igénye, illetve a lakosság lassú elöregedése előrejelzi, hogy az idősek életminőségét javító
intézkedésekre egyre nagyobb szükség lesz a településen. Az idős lakosság ellátását biztosító szolgáltatások
létesítése a járás más, Idősek Klubjával nem rendelkező települések ellátását is meg tudja valósítani.
A jelenleg működő gyermekvédelmi szolgáltatás, illetve a gyermekeket érintő egészségügyi ellátás a
településen kiterjedt. A gyermekvédelem a családszerkezet átalakulásához, egyszülős családok gyakoribbá
válásához kapcsolódóan kapcsolati ügyelet szolgáltatás kiterjesztését látja célszerűnek. A gyermekeket
érintő prevenciós foglalkozások főként az iskolai programok és a védőnői ellátás keretében éri el a
gyermekeket. Egy átfogó gyermekvédelmi, tudatos egészséges életmódra nevelő, közösségi kapcsolatokat
erősítő program fejlesztheti a gyermekeket és fiatalokat elérő eddigi szolgáltatásokat.
A gyermekek védelmét szolgáló intézkedések kiemelik a szociális hátrányok enyhítését, mely magába
foglalja az étkezés támogatását, hátrányos helyzetű gyermekek korai nevelésbe vételét. Emellett a város
célja a gyermekvédelemben részt vevő szakemberek és intézmények fejlesztése, és a szolgáltatások ez által
történő javítása.
A város célja a hajléktalan emberek helyzetének megoldása, a rászorulók szociális bérlakásba való juttatása
is.
A Helyi Esélyegyenlőségi terv kiemelten foglalkozik a nők helyzetével, mind a munkaerőpiacon, mind a
gyermekvállaláshoz kapcsolódóan. Az idősek számára kibővített szolgáltatásokat tervez, míg a fogyatékkal
élők esélyegyenlőségének érdekében több intézményi változást, érzékenyítést és akadálymentesítést
helyez kilátásba.
A felnőtt lakosság helyi, illetve térségi kötődésének megerősítéséhez hozzájárulhat a térségi kérdésekkel,
problémákkal foglalkozó lakossági fórumok megszervezése. Emellett a helyi és térségi ügyek a lakosság
érdeklődését a civil szervezetek munkáján keresztül is elérhetik. Aszód rendkívül sokszínű civil közösségi
élettel rendelkezik, számos sport, szabadidős és kulturális programot nyújtó egyesület működik a
településen. Emellett az egyházak is fontos szerepet vállalnak a közéletben, melynek egyik fontos aspektusa
a középfokú oktatásban való részvételük. Emellett számos nonprofit, akár önkéntes szervezet tud szociális
feladatokat ellátni. A civil szféra megerősítése, támogatása jelentősen hozzájárulhat egy befogadó,
sokszínű, a társadalom minden szegmense számára nyitott társadalom kialakításához.
Beavatkozás:
Az

idősek

életminőségének

javítása
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szolgáltatásfejlesztéssel)
Az együtt élő hitek, világnézetek, életfelfogások, kultúrák szabad sokféleségének biztosítása a
közösség erősítésével, egyházi intézmények támogatása
Szociális területen működő civil szervezetek támogatása
Lakosság térségi kötődésének erősítése
Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Tervében rögzített releváns javaslatok megvalósítása
Projekt:
Gyermekvédelmi, egészségfejlesztési, közösségi és települési identitást erősítő programok
megvalósítása (prevenció, szemléletformálás, egészségtudatosság, esélyegyenlőség)
Galga – mente fórumok létrehozása

T4

Közösségformáló, kulturális, szabadidős és rekreációs célú fejlesztések

A településen számos sport tevékenységet folytató civil szervezet működik, a sport területén végzett
kiemelkedő tevékenységet a település évente díjazza. A sporttevékenységek népszerűsítése és a sportolási
lehetőségek biztosítása elsősorban az oktatás-nevelési intézmények keretén belül történik: az
önkormányzat támogatja a tornacsarnok, iskolai és a városi sportpálya fenntartását is. Az iskolai oktatásban
a későbbiekben az úszás-oktatás is integrálódhat a hagyományos mozgásformák közé.
A település közösségi és kulturális programjainak otthont ad a fejlesztést követően kialakított szabadtéri
színpad vagy fesztiváltér. A közösségi terek – így a Szabadság tér – fejlesztése hozzájárul a lakosság
közérzetének javításához, illetve lehetőséget ad a szabadidő rekreációs eltöltéséhez. A közösségi terek
ahogy lehetőséget nyújtanak a közösségi kapcsolatok kialakításához, a helyhez kötődő élmények és
kapcsolatok révén a helyi identitás erősítését is célozzák.
A közösségi zöldterületek kialakítása, játszóterek, illetve közparkok, szabadidős sportpályák fejlesztése
jelentősen hozzájárulhat a lakosság szabadidős tevékenységeinek magas színvonalú eltöltéséhez, emellett
hozzájárul az egészséges életmód fenntartásához a lakosság valamennyi korcsoportja között. Ehhez
kapcsolódóan közösségi rekreációs célú zöldterület-fejlesztés történhet a Kiserdő és Berek erdő területén.
A fenti fejlesztési célok eredményességét növelheti, hogy egyes elemei a környező települések igényeit (pl.
oktatás, sport célú fejlesztések, rekreációs fejlesztések) is kielégíthetik. A fejlesztések bővítik a szomszédos
településekkel való együttműködés lehetőségeit, a város központi szerepének erősítésével.
Projekt:
Uszoda építése
Közösségi terek, szabadtéri színpad megvalósítása
Szabadság tér fejlesztése
Rekreációs célú fejlesztések többek között a Kiserdő, Berek erdő területén

Gazdaság
Gazdasági potenciál erősítése: Aszódon fenntartható, versenyképes, mikro-, kis- és középvállalkozásokra
alapozott helyi gazdaság valósuljon meg a lakosság foglalkoztatásának növelésével. Növekedjen az Aszódon
működő gazdasági szereplők által megtermelt hozzáadott érték, ezzel együtt erősödjön a gazdasági
szereplők kapcsolati rendszere.
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Gazdasági területek fejlesztése (korszerű, hatékony, fejlődő ipar)

Aszód gazdasága fejlődésének biztosítása szempontjából alapvető cél az ipari vállalkozások betelepülését
vonzó környezet további fejlesztése. A cél eléréséhez a város jó alapokkal rendelkezik, ilyenek a
gazdaságföldrajzi elhelyezkedése, melynek kapcsán kiemelendő a Főváros és az M3 autópálya közelsége, a
meglévő, kijelölt iparterület rendelkezésre állása már működő, termelő vállalkozásokkal, vagyis megvannak
a helyi termelési hagyományok, illetve a helyi oktatási intézmények révén rendelkezésre álló szakképzett
munkaerő.
Mindezek alapján Aszód városában elengedhetetlen a gazdasági célú területek fejlesztése, a vállalkozások
további betelepülésének ösztönzése. A fejlesztések során alapvető fontosságú az infrastrukturális
hiányosságok megszüntetése olyan módon, hogy az a vállalkozások szempontjából igényvezérelten
történjen. A fejlődő ipar, mint települési célkitűzés komplex kezeléséhez figyelmet kell fordítani a városban
megtelepülő vállalkozások megfelelő ágazati diverzifikációjára. A helyi gazdaság erejét növeli, ha a
településen működő vállalkozások kevésbé kitettek egy-egy ágazat konjunkturális folyamatainak.
Alapvetésnek tekinthető, hogy a különböző ágazatokban működő vállalkozások eltérő infrastrukturális,
humán-erőforrás, területigénnyel rendelkeznek, melyeket a fejlesztések során figyelembe kell venni.
Ahhoz, hogy a fejlődés hosszú távon kiegyensúlyozott lehessen fontos, hogy a városban megtelepedő
vállalkozások működésük infrastrukturális feltételei mellett az ágazati, beszállítói, esetlegesen K+F
együttműködéseikhez is támogatást kaphassanak. Hasonlóan fontos a piacra lépés támogatása, lehetőség
biztosítása a helyi vállalkozásoknak termékeik, szolgáltatásaik bemutatására, népszerűsítésére. Mindehhez
nemcsak a város anyagi támogatása fontos, gyakran a szervezés, kezdeményezés felvállalása, illetve a
megfelelő helyszín biztosítása hasonló jelentőséggel bír.
Elengedhetetlen a partnerségben, a potenciális helyi partnerekkel végzett vállalkozásfejlesztési
tevékenység – a meglévő nemzetközi vállalatok fejlődése mellett – a helyi gazdaság erősödéséhez.
Beavatkozás:
ipari és technológiai park fejlesztése az északi és a déli iparterületen
a tudásigényes és kreatív iparágak megjelenésének ösztönzése, fejlesztése

T6

Idegenforgalom, turisztika fejlesztése

A turizmusban rejlő gazdasági potenciál kiaknázása Aszód adottságainak, lehetőségeinek
figyelembevételével mindenképpen célját kell, hogy képezze a település középtávú fejlesztési
célkitűzéseinek. Aszód esetében a turisztikai ágazat egyelőre nem valós gazdasági erőként, hanem
lehetőségként jelenik meg, melynek alapját, a kastélyok képezik, melyek jelentős vonzerőt képviselő
turisztikai attrakcióként értékelhetők. A kastélyok bekerültek a Pest megyében 19 kastélyt érintő felújítási
programba, ami reálisan megvalósíthatóvá teszi a település turizmusfejlesztési elképzeléseit.
Természetesen ahhoz, hogy a kastélyok ténylegesen turisztikai attrakcióvá válhassanak a program
megvalósulása esetén, a kastélyok majdani funkcióját mielőbb tisztázni kell.
A kastélyok egy éve állami tulajdonban vannak, ezért nélkülözhetetlen a Forster Központtal történő szakmai
együttműködés. A turisztikai fejlesztési programnak komplexnek kell lennie, figyelembe kell vennie a
látogatóvonzó képesség megteremtésén túlmenően a környezetvédelmi, közlekedésszervezési, városképi
és a települési hagyományok szempontjait is. A fejlesztéseknek kiemelt hangsúlyt kell fektetniük a
kereskedelmi és magánszálláshelyek, kapcsolódó turisztikai és vendéglátó ipari szolgáltatások kialakítására,
mely magántőke bevonásával történhet. Turisztikai szempontból potenciális akcióterületek a belváros,
illetve a pincesor melyek vonatkozásában az Aszódi Önkormányzat részéről már történtek előkészületek,
településrendezési eszköz készült, melyek műszakilag megalapozzák a fejlesztéseket. Mindemellett
kiemelendő, hogy Aszódon rendelkezésre állnak a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen önkormányzati
tulajdonú ingatlanok is. Tekintettel arra, hogy a turisztikai ágazatot a településen szinte a nulláról kell
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felépíteni, mindez csak tervezetten, az egyes fejlesztési elemek megfelelő ütemezésével és
összehangolásával lehetséges.
Javasolt a turizmusfejlesztés specifikusabb lehetőségein is gondolkodni a természeti és környezeti
adottságok, valamint a szomszédos települések már meglévő termékkínálatát figyelembe véve.
Beavatkozás:
térségi turisztikai együttműködések fejlesztése
épített örökségre építő fejlesztések (néprajzi múzeum, komplex hasznosítások)
termálvízre építő fejlesztések megvalósítása
fogadási feltételek javítása (szálláshelyek, vendéglátás)
turisztikai infrastruktúra fejlesztése
Projekt:
túraútvonalak, lovas utak, kerékpáros és gyalogutak megvalósítása
ökoturisztikai és kulturális kitörlési pontok feltárása
turisztikai arculat kialakítása, turisztikai kiadvány készítése

T7

Kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése

Amennyiben Aszódon a regisztrált vállalkozások és társas vállalkozások számát vizsgáljuk meg
nemzetgazdasági áganként, jelenleg is látható, hogy a különböző ipari szektorok mellett a szakmai és
műszaki szolgáltatások, valamint a kereskedelem a legfontosabb helyi gazdasági ágazatok. Mindemellett
látható, hogy Aszódon a magasabb hozzáadott értéket termelő szolgáltató ágazatokban működő
vállalkozások aránya alacsonyabb az országos átlagnál. Látható, tehát, hogy a fejlesztéshez az alapok
megvannak, azonban a kiinduló helyzet nem túlságosan kedvező.
A kereskedelem fejlesztése vonatkozásában elsődleges cél a komplexitás, fontos, hogy a kereskedelmi
kínálat bővülése együtt járjon a helyi termelők helyzetbe hozásával, elő kell segíteni helyi termelési,
beszerzési láncok kialakulását. Mindehhez támogatni kell a helyi és a mikro - térségben működő termelők
és kereskedők közötti együttműködéseket, a helyi szereplők helyzetbe hozását. Ezen üzleti kapcsolatokat
megfelelő megjelenési lehetőségek biztosításával is bátorítani kell, ami jelenthet szervezést és
helyszínbiztosítást egyaránt. Törekedni kell arra, hogy a helyi vállalkozások megerősödjenek, megfelelő
alternatívát kínáljanak a nem helyi szereplőkkel szemben, képesek legyenek a helyi lakossági igények
kielégítésére.
A szolgáltató szektor esetében fontos, hogy a lakossági szolgáltatások mellett fejlődjön a vállalkozások által
igénybe vehető üzleti szolgáltatások területe is. Mindehhez természetesen megfelelő keresletre is szükség
van, ezt figyelembe véve a célkitűzés erős szinergiát mutat a „Gazdasági területek fejlesztése” esetében
megfogalmazott célokkal. A helyi vállalkozások számára önmagában is előnyt jelent, ha helyben elérhetőek
számukra a működésük során igénybe venni kívánt üzleti szolgáltatások, különösen igaz ez a KKV-k
vonatkozásában. A lakossági szolgáltatások esetében a még fontosabb szempont a szolgáltatások helyben
rendelkezésre állása, ami a gazdasági szempontokon túlmenően a társadalmi, közösségépítési előnyökkel is
járhat.
Beavatkozás:
kiskereskedelem és szolgáltatásfejlesztés
térségi kereskedelmi és árucsere központ (piac)
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Projekt:
piac bővítése funkcióbővítő fejlesztése
Kossuth Lajos utca fejlesztése: belvárosi kiskereskedelmi funkciók megtartása, rendeltetés
bővítése
városrészi alközpontok funkcióbővítő fejlesztése

T8

Gazdaságfejlesztés támogatása soft programokkal (Helyi vállalkozások ösztönzése, innovatív
technológiát alkalmazó cégek támogatása stb.)

A helyi gazdaságfejlesztés egyik fontos eszközét a soft programok képezik, melyek képesek hozzájárulni
egyes vállalkozások vagy egész szektorok estében ahhoz, hogy a fejlődés egy magasabb szintjére lépjenek.
Aszód esetében a soft programok fontos csoportját lehet és kell a képzett a munkaerőre alapozni, aminek
megléte fontos alapkövét képezi a helyi vállalkozások versenyképességének. Mindehhez az önkormányzat,
a vállalkozások és a szakképző intézmények közötti együttműködések fejlesztése szükséges. Valamennyi
érintett elemi érdeke, a szakképzés beruházói igényekhez igazítása, ami biztosítja a vállalkozások számára a
megfelelően képzett munkaerő jelenlétét, a szakképző intézmények számára az általuk kínált képzésekre
irányuló keresletet, az önkormányzat számára pedig a helyi gazdaság és képzési rendszer
versenyképességének javulása által. Hasonlóan fontos a felnőttképzés rendszerének támogatásával a
foglalkoztathatóság oldaláról hozzájárulni a helyi foglalkoztatási színt növeléséhez.
Mindemellett fontos a vállalkozói aktivitás, a vállalkozóvá válás ösztönzése, a kezdő, helyi vállalkozások
támogatása, akár vállalkozói tanácsadás biztosításával, a vállalkozások kapcsolatépítését biztosító fórumok,
rendezvények szervezésével, a klaszteresedés támogatásával. A településen támogatni kell az innovatív
technológiát alkalmazó vállalkozásokat a vállalati együttműködéseik kiépítése területén, a termékeikszolgáltatásaik bemutathatósága, piacra jutásának támogatása útján, illetve az esetleges kutatási
együttműködések területén egyaránt. Az innovatív technológiák megjelenése, az üzleti szektor
modernizációja sok esetben képes új piacok megnyitására, nagyvállalatokhoz köthető beszállítói
hálózatokba történő bekapcsolódásra. Ezen termelési, beszállítói hálózatok fejlődése, az azokban történő
szerepvállalás érdemben járulhat hozzá az aszódi vállalkozások tőkeerejének és növekedési potenciáljának
javulásához.
Beavatkozás:
kis – és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása, elősegítése
a munkaerőpiacra jutás segítése
start – up és spin – off vállalkozások támogatása,
innovatív technológiát alkalmazó cégek támogatása
gazdasági szereplők kapcsolati rendszerének megerősítése
Projekt:
Innováció: szolgáltató rendszer kidolgozása; kompetenciafejlesztés,
szemléletformálás (innováció, megújulás, értéktermelés)
munkaerőpiacra jutás elősegítése
önkormányzati széleskörű adatbázis megvalósítása
testvérvárosi kapcsolatok kiaknázása
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Épített környezet
Az épített és természeti környezet harmonikus, összehangolt fejlesztése, az értékes elemek megóvásával:
Épített környezet: Aszód tovább erősítse kisvárosi arculatát. A város őrizze meg és fenntartható módon
fejlessze építészeti örökségét. Folyamatosan fejlessze, bővítse és újítsa meg közterületeit, a funkciók
sokszínűségének biztosításával.
Természeti környezet: Aszód őrizze meg különleges természeti környezetét, és morfológiai adottságait,
újítsa meg zöldfelületeit, és csökkentse a környezeti ártalmakat
Műszaki infrastruktúra: Aszódon folyamatosan javuljon a közlekedési ellátás minősége, erősítve a gyalogos
és a kerékpáros közlekedést. Folyamatosan biztosítsa és fejlessze a közműellátást, növelve a megújuló
energiaforrások részarányát.
T9

Közterületek műszaki és minőségi
fejlesztése

A közterületek fejlesztése komplex gondolkodást kíván, hiszen a településképet jelentősen meghatározzák
a közterületi fejlesztések, melyek nagyban befolyásolják a lakosság komfortérzetét, és hozzájárulnak a
kikapcsolódáshoz, a szabadidő eltöltéséhez. A megújuló közterületek találkozási pontként szolgálhatnak és
közösségszervező erejük sem elhanyagolható, illetve fontos, hogy közvetett módon a helyi vállalkozásokat
is erősíteni tudják a közterületek közelében.
Beavatkozás:
a városi közterületek, közterek megújítása, korszerűsítése
új találkozási pontok megvalósítása
új közterület hálózati elemek megvalósítása
Projekt:
a Szabadság tér rendezése
játszótér felújítások, tematikus zöldterületek megvalósítása

T10

Belvárosi rehabilitáció, értékőrző megújítás, tömbfeltárások, alulhasznosított ingatlanok
aktiválása

A hatályos településrendezési eszközök jelentős eszközöket tartalmaznak a belváros rehabilitálására, illetve
a területeinek a megújítására vonatkozóan. A szabályozási tervben meghatározott tömbfeltárások,
passzázsok kialakítása jól szolgálják a belváros arculatának a megújítását. A tervek részletesen kitérnek a
lehetséges megoldásokra, itt ezen városrendezési javaslatok nem kerülnek részletesen bemutatásra. A
belváros rehabilitációját szolgálják a kijelölésre kerülő belvárosi akcióterület, illetve az ott megvalósítandó
fejlesztések egyaránt.
Jelen tematikus cél szolgálja, hogy a belvárosban található alulhasznosított ingatlanok rövid-, közép-, és
hosszútávon hasznosításra kerüljenek. Meg kell vizsgálni, hogy településszerkezeti, társadalmi, vagy
gazdasági szempontból az üresen álló vagy alul hasznosított ingatlan vonatkozásában ezen szempontok
milyen jelentőséggel bírnak. A kialakult helyzet elemzéséből igazolást nyert, hogy egy-egy ingatlan átmeneti
hasznosításának (pl.: parkolási cél, zöldfelület stb) is jelentős szerepe lehet az elmozdulásban.
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Beavatkozás:
településrendezési eszközökben rögzített belvárost érintő rendezési és fejlesztési célok
megvalósítása
értékőrző épület felújítások
Projekt:
a helyi építési szabályzatban meghatározott belvárosi tervezett közterületi szabályozás
megvalósítása
tömbfeltárások megtervezése, megvalósítása
épület-felújítások
alulhasznosított épületek, telkek rendeltetésének a meghatározása és hasznosítási program
kidolgozása
az örökségi értékek védelmét szolgáló innovációk segítése

T11

Arculat meghatározás, karakter és városképvédelem, minőségi, biztonságos kisvárosi
környezet

A településképet mindenkor jelentősen meghatározzák az épített értékek, a kialakított településkép. A
településkép alakítható egyrészt jogszabályi keretekkel, másrészt jó példák bemutatásával. Az arculat
meghatározásával, karakter- és városképvédelemmel nem csak a helyben élők lakókörnyezetének a javítása
a cél, hanem közvetett módon a település imázsának a javítása, így például az idelátogatók véleményének a
javítása a városról. A településkép fontos eleme a rendezett utcakép, egyes településrészek karakterének a
meghatározása, a karaktert hordozó elemek megőrzésének a biztosítása, átmentése a jövő épületeibe. Az
egységes utcaképek érdekében meg kell határozni a beépítés részletes paramétereit, továbbá építészeti
ajánlásokat kell adni. A letelepedők számára minőségi környezet feltételeinek a kialakítása miatt elsődleges
ez az intézkedés.
A településképet jelentősen meghatározzák a helyi és országos védelemben részesülő építmények, melyek
a település történetéhez és kultúrájához hozzátartoznak, illetve a város több évszázados struktúrája. A
védelemben részesülő építmények helyreállítása, s az épületek méltó hasznosítási feltételeinek
megteremtése fontos az értékközpontúság jegyében. Fontos, hogy a település, illetve az ott lakók
felismerjék épületeik értékét.
A település folyamatosan változó, ám mégis felismerhető jellegzetes építészeti kultúrájának egységes
jellegű fejlesztése, megőrzése csak átgondolt építési szabályok alkalmazásával, illetve az előírások helyi és
hatósági betartatásával lehetséges.
Beavatkozás:
kisvárosi karakterhez illő városkép és arculat meghatározása
városképvédelmi intézkedések
Projekt:
arculati kézikönyv kidolgozása
városképvédelmi intézkedések (helyi rendeletek megalkotásával)
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Zöldterületek, zöldfelületek megóvása, megújítása, előbbiek funkcióbővítő fejlesztése

A település vonzóbbá tételéhez, a lakosság komfortérzetének növeléséhez elengedhetetlen a településeken
lévő zöldfelületek minőségi helyreállítása, mennyiségi növelése és fejlesztése. Ehhez szükséges a
zöldfelületek felmérése, zöldfelület-fejlesztési terv majd - az egyes területekre - kertépítészeti terv
készítése, és ezen tervek megvalósítása. Különösen fontos ez azokban a városrészekben, ahol hiányoznak a
zöldfelületi hálózat elmei. Zöldterületek esetében meg kell vizsgálni, hogy rekreációs és közösségi célokra
hogyan hasznosíthatók a területek.
Beavatkozás:
játszóterek fejlesztése, új játszóterek kijelölése
közterületi zöldfelületek megóvása, megújítása
Projekt:
játszótér felújítások, tematikus zöldterületek kijelölése, megvalósítása
zöldfelületek megújítása (fasorok, zöldsávok)
zöldfelületek fenntartása intézkedésekkel (zöldvédelmi szabályok)

T13

Természeti területek hatékony
értékmegőrző fejlesztések

területhasználatának

ösztönzése,

fenntartható

és

A külterületi gazdálkodás során különös gondot kell fordítani a természetvédelmi érdekekre. A
területhasználatok és a természetvédelem közötti összhang megfelelő agrártechnikák, módszerek és
eszközök, illetve növényfajták alkalmazásával biztosítható. Az adottságokhoz alkalmazkodó környezet- és
tájgazdálkodás olyan földhasználati rendszereket jelent, amelyek a termelés igényeinek kielégítése mellett
biztosítja a növény- és állatvilág védelmét, a biodiverzitás és tájkarakter fenntartását, s közben megvédi a
talajokat, a vízkészletet.
A településen fejleszteni kell azt a fajta erdő- és mezőgazdálkodást, amely a fenti elvek szerint állít elő
értékes, egészséges és biztonságos élelmiszereket és egyéb anyagokat. A jobb minőségű területek esetében
a mezőgazdasági művelés fenntartása elsődleges, azonban a rosszabb adottságú, kevésbé jó
termőképességű területek esetében az állandó takarást biztosító, megfelelő vízkészlet-gazdálkodást nyújtó
termesztési módszereket kell előtérbe helyezni. A városnak a rekreáció szempontjából kiemelten kell
kezelni a volt zárkerti területek fejlesztését, ami kiváló kirándulási célpont is lehet.
Beavatkozás:
pihenő erdők megvalósítása
mező és erdőgazdálkodási területek hatékony és fenntartható használata
Projekt:
Berek erdő és Kis erdő rekreációs célú fejlesztése
volt zártkerti területek kertes fejlesztése
erdőterületek turisztikai fejlesztése (pl. gyalog, lovas és túra útvonalakkal a környező
települések azonos útvonalainak a közvetlen elérését is biztosító módon), erdőgazdálkodás
segítése
mezőgazdasági termelés elősegítése
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Közlekedési (gépjármű, gyalogos, kerékpáros) és tömegközlekedési hálózat fejlesztése

A városnak a következő fejlesztési időszakban átgondolt, komplex szempontú közlekedési koncepciót kell
előkészítenie, hiszen jelen programozási időszakban indul meg a vasútvonal nyomvonalának a korrekciója,
amivel párhuzamosan megindulhat a város közlekedési rendszerének az átgondolása is (új elkerülő út
létesítése, a főutca tehermentesítése, új gyűjtőút kialakítása stb.), egy időben megkezdődhet a
tömegközlekedési hálózat átgondolása, új közlekedési csomópontok kialakítása (pl. az új vasútállomás
környezetében).
Az új közlekedési koncepció megvalósítása hosszú távú folyamat, mely csak külső kormányzati és pályázati
pénzekből valósítható meg. A település közlekedési kapcsolatainak javítása közvetett módon segítheti a
foglalkoztatottság növekedését, a gazdaság erősödését. A gazdasági területek fejlesztéséhez
elengedhetetlen a gazdasági területek illetve a települési fő- és gyűjtő utak közötti hatékony közlekedési
kapcsolatok megteremtése.
A települési „komfort” erősítéséhez létfontosságú a település lakóutcáinak rendezése, azok minőségének a
javítása. A városban fejleszteni kell a gyalogos- és kerékpáros kapcsolatokat, így javítható az egyes
városrészek közötti elérhetőség, illetve az intézmények megközelítése.
Beavatkozás:
városi egyéni és közösségi közlekedés fejlesztése
kerékpáros és gyalogos kapcsolatok fejlesztése
P+R parkoló megvalósítása
Projekt:
kerékpárút és járdák építése, járdák felújítása
fejlesztési területek közlekedési feltárása

T15

Közlekedésbiztonság és közlekedési mód váltás elősegítése

A településen belüli közlekedési módokat – elsősorban az autó nélküli lakosok számára - fejleszteni
szükséges, annak érdekében, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a szolgáltatások, intézmények.
Az Önkormányzati szándéka a közlekedési mód váltás elősegítése is. A tematikus cél szorosan összefügg a
közlekedési (gépjármű, gyalogos, kerékpáros) és tömegközlekedési hálózat fejlesztése tematikus cél
megvalósításával. Amennyiben megfelelő infrastruktúra biztosított, úgy a szemléletformálás hatásosan
megvalósítható. Az infrastruktúra kiépítéséig a közlekedésbiztonságot kell előtérbe helyezni, többek között
ennek okán mintaprojektek szükségesek. Meg kell vizsgálni továbbá, hogy egy közösségi alapon működő
közlekedési szolgáltatás létrehozható és fenntartható – e.
Beavatkozás:
közlekedésbiztonság elősegítése
közlekedési mód váltás elősegítése
Projekt:
forgalomtechnikai terv alapján történő fejlesztések
szemléletformálás, mintaprojektek
helyi közösségi közlekedés fejlesztése
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Parkolási problémák feloldása

A városban az infrastruktúra fejlesztések során, különös figyelmet kell fordítani a parkolási problémák
feloldására. A parkolási problémák megoldása hatékonyan a közlekedési és tömegközlekedési hálózat
fejlesztésével együtt valósítható meg. Átfogó parkolási koncepció kidolgozása szükséges, amely tartalmazza
a fejlesztendő területeket, a megvalósítás eszközeit. Szükséges megvizsgálni ugyanakkor a parkolási díj
bevezetésének szükségességét, illetve az ahhoz kapcsolódó helyi kedvezményeket. A tömegközlekedési
rendszerhez kapcsolódóan középtávon P+R parkolók kialakítása is nélkülözhetetlen. A parkolási problémák
feloldása érdekében rövidtávon tanulmányozni kell a foghíj telkek parkolási célból történő átmeneti
hasznosításának lehetőségét.
A város területén különösen fontos az alábbi területek parkolási szempontból történő tehermentesítése:
Szabadság tér és környezetében, a piac környezetében, a főutca teljes hosszában, az intézményterületek
közelében, a megújuló vasútállomás környezetében.
Beavatkozás:
parkolási ellátás fejlesztése
Projekt:
forgalomtechnikai terv
parkolók kiépítése (átmeneti hasznosítás keretében is)
P+R parkoló kiépítése

T17

Fenntartható közműellátás

Aszódnak hosszú távon is tudnia kell biztosítania a közszolgáltatások zavartalan működését. A kommunális
és közmű infrastruktúra biztosítására és fejlesztésére minden települési szereplőnek szüksége van. Legyen
szó helyi lakosról, gazdasági szereplőről, turisztikai vállalkozásról, vagy éppen valamelyik intézményről.
Minden érintett szereplőnek az érdeke az, hogy korszerű, jól működő és környezetbarát kommunális és
közmű infrastruktúrája legyen a településnek.
A közműellátás fejlesztése során a térségi, települési együttműködés lehetőségeit ki kell használni.
Beavatkozás:
közműellátás hatékony és fenntartható fejlesztése
Projekt:
vízellátás fejlesztése
csapadékvíz elvezetés fejlesztése
szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés fejlesztése

T18

Veszélyeztetett területek kezelése (vízrendezés, állékonyság biztosítása)

A városban a felszíni rétegek, az alapkőzet és a helytelen vízelvezetés jelentik a veszélyforrást. A városban
elsősorban fel kell tárnia azokat a területeket, amelyek leginkább veszélyeztetettek. Minden területtel
kapcsolatban a veszélyelhárítás az elsődleges, ezt követően szükséges megvizsgálni a területek hosszú távú
hasznosításának lehetőségeit.
A klímaváltozás, illetve ezzel összefüggésben a megváltozó időjárási körülmények miatt kiemelten fontos
feladat felkészülni az év száraz periódusaira, illetve a hektikus csapadékeloszlásból, nagy
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csapadékmennyiségből vagy éppen a csapadékhiányból következő vészhelyzetek megelőzésére. A helytelen
csapadékvíz-elvezetés, illetve a nagy csapadékmennyiség előidézője lehet csúszás bekövetkezésének. A
csapadékvíz gyűjtését és hasznosítását engedni, propagálni szükséges lakossági és intézményi szinten
egyaránt.
A településen a belvizes, magas talajvíz állású területeken vízrendezés szükséges, illetve az építési
tevékenységre vonatkozó egyedi szabályozás a helyi építési szabályzatban.
A befogadó patakokat, vízfolyásokat műszakilag fel kell készíteni a lökésszerűen érkező vízmennyiség
mederben tartására. A vízrendezést a vízgyűjtő együttes figyelembevételével kell meghatározni. A
vízelvezetés biztosításához és fenntartásához a vízátvezetések jogi megoldásait is meg kell találni. Aszód
vízrendezése vízrendezési tanulmány terv alapján valósítható meg.
A klímaváltozás okán a csapadékmennyiség hiányával is számolni kell, ezért a vízvisszatartás lehetőségeire
is fel kell készülni.
Beavatkozás:
belvizes területek vízrendezése
mederrendezések
csúszásveszélyes területek megerősítése (támfalak építése, megerősítése)
Projekt:
vízrendezési tervek készítése
állékonyság biztosításának tervezése, megvalósítása

Energiahatékonyság, klímavédelem
A lakosság életminőségének javítása, energiahatékonyság: A város kiemelten vegye figyelembe az
energiahatékonyság szempontjait az építés, a felújítás és a városüzemeltetés területén. Aszódon valósuljon
meg az energia-hatékony városüzemeltetés. A területfelhasználási döntésekben a takarékosság, az
ésszerűség és energiahatékonyság tükröződjön.
T19

Energiatakarékos területhasználás, energia-hatékony építések és városüzemeltetés

Aszód város célja, hogy az energiahatékonyság szempontjainak bevezetésével a lakosság életkörülményei
hosszú távon javuljanak. Az önkormányzatnak saját fejlesztései, beszerzései során példamutatóan előnyben
kell részesítenie az energiatakarékos területfelhasználásokat, az energiahatékonyság elvét. A fentiekhez
elengedhetetlen városi energiastratégia elkészítése, ami az önkormányzat saját magára kötelező
érvényűnek tart, és a város ingatlantulajdonosai, lakosai, befektetői stb. számára ajánlásokat tartalmaz.
Aszódon a megújuló energiahordozók közül alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe,
napkollektorok – napelemek alkalmazásával, és a földenergia hasznosítása javasolt. Ezen eszközök
alkalmazhatóságáról a helyi építési szabályzatban rendelkezni javasolt.
A fentiek érdekében szükséges, hogy a lakosság körében is megvalósuljon egy szemléletváltás az
energiahatékonysággal és zöld energiákkal kapcsolatban. Azon túl, hogy a szemléletformáláshoz hozzájárul
a település közintézményeinek a lakosság számára példát mutató energiatudatos működése, illetve az
önkormányzat saját forrásaival is támogatja a klímavédelmet elősegítő lakossági fejlesztéseket, különböző
energiatudatosságot erősítő közösségi és iskolai programok tovább növelhetik a település lakosságának
energia-hatékony szemléletét.
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Beavatkozás:
településrendezési eszközökben kijelölt még nem szabályozott
területfelhasználásnak a felülvizsgálata

fejlesztési területek

önkormányzati ingatlan stratégia elősegítése
a településfejlesztésben a minimális környezetterhelés, nagy hatékonyság elv érvényesítése
energiatakarékosságot segítő fejlesztési programok
smart sity megvalósítása
Projekt:
településrendezési eszközök felülvizsgálata
önkormányzati ingatlan stratégia elkészítése
energiastratégia készítése
energia hatékony városi közlekedés, közműellátás és városüzemeltetés megvalósítása
hatékony energiafelhasználásra irányú programok

T20

Szemléletformálás, életmódváltás

A – többek között a klímaváltozás okozta - energiaigény növekedése költségigényes energiatermelő
beruházásokkal és üzemeltetéssel elégíthető ki, ennek okán megoldásokat kell találni az energiaellátás
költségterheinek a mérséklésére (általános energiatakarékosságra nevelő szemléletformálás, nevelés; a
gazdaságban optimális energiahordozók alkalmazása, megújuló energiahordozók bevonása).
A fenntarthatósági törekvéseink célja kiegyensúlyozott, fenntartható társadalom létrehozása. A törekvések
csak akkor érhetnek célba, ha élvezik a társadalom támogatását, ha a lakók magukénak érzik ezen
törekvéseket és aktívan tesznek a célok megvalósulásáért. Ehhez szükséges a lakosok
környezetszemléletének megváltozása, környezettudatos viselkedésformák meghonosítása. Ezért meg kell
ismertetni a lakókkal a globális összefüggéseket, döntéseik és cselekedeteik gazdasági, környezeti és
humán-társadalmi vonatkozásainak elválaszthatatlan viszonyát. Erre a szemléletre alapozva kell építeni a
környezettudatos, felelős és cselekvő állampolgárokból álló társadalmat az információközvetítés,
szemléletformálás, oktatás-nevelés segítségével.
Fontos lenne közösségi projektek, civil gazdaság – közösségek, a vállalkozások és az érintett
önkormányzatok, települések együttműködése, illetve közterek, középületek együttes, többfunkciós
használata annak érdekében, hogy a település sokkal hatékonyabban használja erőforrásait, s azon belül a
fiatalok és vállalkozási tevékenységek kölcsönösen reflektálhassanak egymásra.
Beavatkozás:
szemléletformálás a hulladékkezelésben
szemléletformálás az energiafelhasználásban
Projekt:
szemléletformálást elősegítő programok, mintaprojektek megvalósítása

T21

A környezet (víz, a levegő, a talaj és a klíma) védelme

A cél a település környezeti állapotának fenntartása. Emellett a lokális, illetve időszakos szennyező
forrásokat meg kell szüntetni. A települést érintő, leginkább szennyezésnek kitett környezeti elemek a víz, a
levegő és a talaj.
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A környezeti elemek és rendszerek védelmét biztosító keret jogszabályok, illetve a környezetvédelmi
programok felülvizsgálata fontos.
A felmelegedés jelentős energiaellátási fejlesztést is igényelhet ez fűtési szezonban energia megtakarítást,
de a nyári időszakban a klímavédelem meghaladhatja a téli szezon energia megtakarítását.
Beavatkozás:
környezetvédelmet elősegítő intézkedések
környezetvédelmet elősegítő soft projektek
a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodás
Projekt:
környezetvédelem erősítése helyi jogszabályokkal
környezetvédelem erősítése szemléletformálással (gyermekek, iskolai programok)
környezetvédelem erősítése közösségi programokkal
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1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

1. Főtér és környéke
2. Piac és környéke
Lakótelep és kartali
kereskedelmi terület
Evangélikus templom és
4.
környéke, Papi földek
3.

5. Temető alja – Jónás falva
6.

Benzinkút és környéke
gazdasági terület

7. Állami Fiúnevelő Intézet
8. Külterületek

Általános kapcsolat – Kevésbé érvényesíthető cél
Közepes kapcsolat – Általánosan érvényesíthető cél
Erős kapcsolat – Fokozottan érvényesíthető cél
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1.2.1. A területi célok
Aszód középtávú fejlesztései, elképzelései az elkövetkező 7-8 évre kerültek megfogalmazásra. A
stratégiában olyan összetett településfejlesztési beavatkozásokról van szó, amelyek jelentősen átalakítják a
célterület jelenlegi állapotát, de hatásuk kisugárzik és az egész településre, illetve a vonzáskörzet, kistérség
(járás) számára jelentenek pozitív fejlődést. A beavatkozások egy része pályázatokból, illetve az aktiválódó
magánforrásokból válhat valóra.
Ahogyan a vizsgálati munkarészekben bemutatásra került, a városban összesen nyolc városrész került
lehatárolásra. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes városrészekre milyen fejlesztési célok kerültek
meghatározásra.
A helyzetértékelés részletesen tartalmazza a városrészek elemzését, és fejlesztési kihívásait ebben a
fejezetben csak a stratégia szempontjából kiemelten fontos elemek szerepelnek.

1.

Főtér és környéke városrész

Adottságok:


A kastély felújításával kapcsolatos egyeztetések
megkezdődtek az érdekeltek között (mindkét
kastély szerepel az országos kastélyprogramban,
Aszód a II. ütemben érintett, várhatóan 2×1,5
milliárd Ft nagyságrendben).



A volt tiszti klub a főtér „szégyenfoltja”, az épület
4 éve be van zárva, a műszaki állapotának
romlása veszélyt jelen a további hasznosítás
lehetőségeire is.



Jelentős problémát jelent, hogy a más
településről érkezők és a tömegközlekedéssel
tovább utazók is a téren parkolnak, aki a városközpontba szeretne ügyet intézni, annak már nincs
lehetősége a helyben parkolásra.



A közelmúltban a városrészben megjelenő óriás reklámok, plakátok a főutca menti épületek
homlokzatain és kerítésein rontják a településképet.

Átfogó fejlesztési cél: A Főtér és környéke településrész a város súlypontjában helyezkedik el, intézményi,
közigazgatási és turisztikai központ, de emellett megtalálhatók az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi és lakó
funkciók is. A városrészben a fejlesztéseket a meglévő intézményekre és a vonatkozó adottságokra,
értékekre kell építeni. A fentieknek köszönhetően a városrész településképi és településszerkezeti
szempontból rendkívül összetett, így a fejlesztési célok széles tárháza jelenik meg. A fejlesztési célok a
lakókörnyezet fejlesztésén túl elsősorban a szolgáltatások minőségének növelését jelentik.
Fejlesztési célok a területen:


Településközpont jellegének megerősítése, szolgáltatásfejlesztés
o

Város főterének a felújítása
Egységes arculatot és városképet kell létrehozni, ennek az egyik legfontosabb (beavatkozási)
területe a Szabadságtér és közvetlen környezete, hiszen elsőként ide érkezik a városba látogató:

o



Szabadság tér megújítása



Parkolás rendezése

Értékvédelmi központú fejlesztések megvalósítása
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Városközpont karakterét meghatározó épületek felújítása, funkcióval történő
megtöltése: volt Tiszti Klub
A volt tiszti klub helyzetének a rendezése, felújítása elsődleges feladat. A funkcióval
történő feltöltésére tett javaslatok: eredeti állapot helyreállítása, kulturális,
hagyományőrző tevékenységek, klubok megvalósítása.
Vizsgálandó továbbá az épület értékesítésének lehetősége, és esteleges hatásai,
tekintettel arra, hogy az épület műemlék és a fejlesztése sokkal több tőkét igényel.
Magántőkéből turisztikai rendeltetés is megvalósítható (pl. hotel, szálloda funkció),
indokoltsága megkérdőjelezhetetlen. (Az eladásból befolyó pénzből megvalósítható
lenne egy új művelődési központ.) Hotel, szálloda megvalósítása esetén az épület
földszintjén vendéglátó rendeltetés (étterem, cukrászda) is helyet kaphatna, mindez
erősítené a turisztikai kínálatot.



Podmaniczky-Széchenyi kastély rekonstrukciója
A Forster Központ információk szerint iskolát kíván megvalósítani a kastélyban
(felnőttképzés, mezőgazdasági képzettséget adó népiskolát). Az épület jól átgondolt
meghatározott funkcióval élő épületté is válhat.

o



Szolgáltatásfejlesztés


Turisztikai infrastruktúra fejlesztése: vendéglátás fejlesztése (kávézók, étterem
megvalósítása), szolgáltatás fejlesztése (szálláshely létesítése),



A Polgármesteri
megerősítése;

Hivatal

épületében

a

települési

közigazgatási

funkciók

Lakókörnyezet fejlesztése
o

A „belvárosi szabályozási terv” megvalósítása

o

Közterületek rendezése ezen belül kiemelten a József Attila köz megnyitása, felújítása

o

a főutca (Kossuth Lajos utca) környezetének rendezése, revitalizálása

o

hasznosítatlan önkormányzati ingatlanok hasznosítása
Vizsgálandó, hogy az beépítetlen (önkormányzati) telkek milyen módon hasznosíthatók. Az
azonnali beépítés nem minden esetben támogatandó, vizsgálandó az átmeneti hasznosítás
lehetősége, a fenntarthatóság (pl. épület vagy inkább parkoló kialakítása, vagy a szabadtéri
funkciók (pl. belső zöld udvar) mentén mérlegelendő a rövid, közép és hosszú távú hasznosítás,
ennek érdekében ingatlanhasznosítási tervet, javaslatot kell kidolgozni.

o


Önkormányzati bérlakások fejlesztése;

Infrastruktúra fejlesztése
o Vasút fejlesztéshez kapcsolódó gyűjtő út megvalósítása
o Új településközpont kialakítása, közösségi szolgáltatások erősítése.

A városrészben lehatolásra került egy akcióterület, illetve több pontszerű beavatkozás is történik a
területen. A hálózatos projektek közül jelen városrészt leginkább az alábbi projektek megvalósítása,
előkészítése érintik:


önkormányzati bérlakások műszaki felújítása



forgalomtechnika fejlesztések



zöldfelületi hálózat fejlesztés



vasútfejlesztéshez kapcsolódó elkerülő út, lakóterületi feltárások.
30

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió Ügynökség – Városkutatás

2.

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

Piactér és környéke városrész

Adottságok:


Jó közlekedési kapcsolatok (vasútállomás,
buszvégállomás,
gépjármű
és
gyalogos
kapcsolatok), a patakmeder ökológiai és
tájesztétikai hatása.



Jelenlévő
egészségügyi
intézmények.



A piac és piactér dinamikus fejlődése.



A sportterület hatékonyabban tud működni, ha
a vasút nyomvonala nem vágja el a területét a
várostól, közlekedésbiztonsági szempontból is
ideálisabbá válik a fejlesztésekre.

és

oktatási

Átfogó fejlesztési cél: A városrész a város közösségi, kereskedelmi, egészségügyi és rekreációs központi
területe, illetve a funkcióhoz kapcsolódó lakóterületek. A városrészben meg kell őrizni, illetve
fenntarthatóan fejleszteni kell a közösségi szolgáltatásokat, intézményeket, a piachoz kapcsolódó
funkciókat erősíteni szükséges. A város egészére hatással lehet a kapcsolódó rekreációs területek
megvalósítása.
Fejlesztési célok a területen:


A piac és környezetének a rendezése, fejlesztése
o Piactér fejlesztése
o Városi közösségi tér kialakítása
o Környezetrendezés:





parkolók kialakítása



gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok megvalósítása



patakmeder rendezése

Az intézményhálózat fejlesztése
o Járási Hivatal megvalósítása a Nőtlen Tiszti Szállóban
o Integrált Városi Közösségi Tér kialakítása
o Egészségügyi intézmények központosított fejlesztése



Rekreációs területek fejlesztése
o Parkerdő kialakítása: gyalogos ösvény, kutyasétáltató útvonal, kijelölése, szabadidőpark
megvalósítása
o Sportpálya bekapcsolása a településszerkezetbe, integrálása a települési környezetbe
o Turisztikai fejlesztések.
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A városrészben lehatolásra került egy akcióterület, illetve több pontszerű beavatkozás is történik a
területen. A hálózatos projektek közül jelen városrészt leginkább az alábbi projektek megvalósítása,
előkészítése érintik:


önkormányzati bérlakások műszaki felújítása



forgalomtechnika fejlesztése



zöldfelületi hálózat fejlesztése



vasútfejlesztéshez kapcsolódó elkerülő út és annak csomóponti kapcsolata a város fő infrastruktúra
elemeivel,



sportpálya fejlesztés

3.

Lakótelep, lakóterület és kartali kereskedelmi terület városrész

Adottságok:


Beépült lakóterületek, kialakult lakóközösségek.



Jelentős kierjedésben nem közlekedési célú
közterületek.



Nem elégséges közlekedési
funkcióhiányos lakóterületek.

kapcsoltok,

Átfogó fejlesztési cél: A városrészben - a kartali gazdasági területek kivételével - a lakó rendeltetéshez
kapcsolódó funkciók találhatók. A lakóterületek mellett sajnálatosan kevés közösségi létesítmény található,
illetve csekély a közösségi célokra használható területek nagysága. Ezek fejlesztése elsődleges, hogy
megfelelő lakókörnyezet alakuljon az itt élők számára, tekintettel arra, hogy a lakónépességet megtartsa
hosszú távú célkitűzés.
Fejlesztési célok a területen:


Közösségi területek és intézmények fejlesztése
o Meglévő oktatási intézmények fenntartható fejlesztése
o Közösségi területek kialakítása



Lakókörnyezet fejlesztése
o Lakóépületek energetikai korszerűsítése
o Zöldterületek fejlesztése


zöldfelületi hálózat újragondolása - új zöldterületek kijelölése és kialakítása



játszóterek építése és rekonstrukciója

o Közlekedési kapcsolatok fejlesztése a környező városrészekkel:


gyalogos kapcsolatok biztosítása
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lakótelep megközelítésének a javítása

o Önkormányzati bérlakások fejlesztése


Gazdasági területeken a kevésbé környezetterhelő tevékenységek megtelepedésének az elősegítése

A városrészben nem kerül lehatolásra akcióterület, azonban több pontszerű beavatkozás is várható
területen. A hálózatos projektek közül az alábbiak érintik a városrészt:


önkormányzati bérlakások műszaki felújítása



forgalomtechnika fejlesztése



zöldfelületi hálózat fejlesztés

4.

Evangélikus templom és környéke, Papi földek városrész

Adottságok:


A városrész nagy része „új beépítépítésű”
terület.



A terület közlekedési adottságai, kapcsolati
nem kielégítőek (főképp gyalogos, kerékpáros
közlekedés)



A Gimnáziumhoz tartozó „infrastruktúra”
pozitív adottságai és hatásai.

Átfogó fejlesztési cél: A terület súlypontjában az
egyházi és oktatási intézmények találhatók, ezekhez
közvetlenül kapcsolódik a Kiserdő területe. Ebben a
városrészben találhatók Aszód legújabb beépítésű
területei is. A területen a fejlesztések alapvetően a
helyi intézmények, az egyházak és az önkormányzat
összefogásával valósíthatók meg. A tervezett
fejlesztések részben az intézményterületekhez
kapcsolhatók, részben a városrész kapcsolatainak a
javítását szolgálják.
Fejlesztési célok a területen:


Intézményterületek és hozzájuk kapcsolódó beépítetlen területek fejlesztése
o Középiskola fejlesztéseinek (uszoda, rekreációs szabadidő terület) a támogatása


A Gimnázium adottságait ki kell használni, nyitott intézménnyé kell tenni. Építeni
kell arra az adottságra, hogy nagy befogadóképességű rendezvények szervezése és
bonyolítása jelenleg is lehet itt történik.



A Gimnázium területén belül játszótér is épül, a bölcsőde és az óvoda költsége miatt
ezen intézmények felé is megnyitható módon, az egyház és az önkormányzat
együttműködése szükséges a megvalósításban.



A Gimnázium a területén 25-50 méteres uszoda megvalósítását tervezi, a
tanulmányterv 4-5 éve már készen van, konkrét építési terület is rendelkezésre áll,
az uszoda mindenki számára látogatható módon üzemelne. Ez ellátást biztosítana a
város és környéke számára, a városrészben a kapcsolódó szolgáltatások is
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megvalósíthatók. területi adottság, hogy a területen mély fúrású kút is van (energia
hatékony megvalósítás tervezett).
o Kiserdő hasznosításának az előkészítése


szabadidőpark megvalósítása



oktatási intézményt ellátó gyalogos kapcsolatok felülvizsgálata, fejlesztése

o Pincesor rendezése





veszélyelhárítás



fenntartható funkciók meghatározása és megvalósítása

Közterületek fejlesztések
o Gyalogos- és kerékpáros kapcsolatok kialakítása főképp a belváros irányába
o Zöldterületek fejlesztése

A városrészben nem került kijelölésre indikatív akcióterület, várhatóan több pontszerű beavatkozásra is sor
kerül. A hálózatos projektek nem érintik a területet. A hálózatos projektek közül leginkább a
forgalomtechnika érinti a városrészt, emellett a zöldfelületi-hálózat fejlesztése során meg kell vizsgálni a
kapcsolódás szükségességét és lehetőségeit.

5.

Temető alja – Jónás falva városrész

Adottságok:


Hagyományos beépítésű lakóterületek, kiváló
geomorfológiai (látvány) adottságok.



Rossz műszaki
lakóingatlanok.



A szegregációval veszélyeztetett területek
ebben a városrészben koncentrálódnak.



A városrészben sok a fiatal család
kisgyermekkel, nincs zöldterület, találkozási
hely, játszótér.



A Temető alatti területen az elöregedés
jelentős, sok a lakatlan lakóépület (Berkes, Csengey utcák).



A tömbbelsőkben zárványként megjelenő telkek (pl. Berkes – Széchenyi tömb).

állapotú

közterületek

és

Átfogó fejlesztési cél: A Temető alja városrészen a lakó rendeltetés az elsődleges, ennek megfelelően a
lakóterületek fejlesztéséhez kapcsolódó területi célok fogalmazhatók meg. A területen viszonylag magas a
fiatal, többgyermekes családok aránya, illetve két telektömbben az átlagosnál magasabb a szegregációs
mutató. A városrészben elsődlegesek azok a célok, amik hozzájárulnak a szegregációval veszélyeztetett
területek felszámolásához, közösségi tereket hoznak létre, illetve a közterületek, épületek műszaki állapotát
javítják.
Fejlesztési célok a területen:


Lakókörnyezet fejlesztése
o A temető műszaki állapotának a javítása
o Közösségi terek kialakítása
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zöldterületek létesítése



beépítetlen önkormányzati területek hasznosítása közösségi célokra



hitéleti fejlesztések támogatása

o Belső telektömbök feltárása
o Településkép megújítása


Társadalmi felzárkóztatás – szegregációval veszélyeztetett területek felszámolása.

A városrészt nem érintik akcióterület(ek), várhatóan pontszerű fejlesztések megvalósulnak a területen. A
városrészben található két területrész, ami szegregációval veszélyeztetett terület, ezért kiemelten kell
kezelni a városrészben a társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódó célokat. A hálózatos projektek közül az
alábbiak érintik a városrészt:


forgalomtechnikai fejlesztés



közterületek műszaki állapotának fejlesztése



épületállomány műszaki fejlesztése



zöldfelületi hálózat fejlesztése



közvetett módon az önkormányzati bérlakások műszaki felújítása és a közműfejlesztés

6.

MOL kút és környéke gazdasági területek városrész

Adottságok:


Megfelelő
közlekedési
megközelíthetőség.

kapcsolatok,

jó



Belvizes – vízállásos területrészek.



Hiányos infrastruktúra ellátás.



Alulhasznosított területek.



Az utak rossz műszaki állapota, ez veszélyezteti a
vállalkozások működését, fejlesztését.

Átfogó fejlesztési cél: A városrész adottsága a
meglévő, illetve a fejlesztésre kijelölt gazdasági területek túlsúlya. A város hosszú távon ezeken a
területeken kívánja ösztönözni a gazdasági szereplők megtelepedését, megerősödését, alapvetően az új
munkahelyek létesítése érdekében.
Fejlesztési célok a területen:


Gazdasági területekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
o Közlekedési kapcsolatok kialakítása a gyűjtőút és a gazdasági területek között
o Közmű infrastruktúra fejlesztése
o Utak műszaki fejlesztése



Fenntartható gazdaságfejlesztés
o Gazdasági területek kialakítása
o Önkormányzati ingatlanok hasznosítása
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A városrészben lehatolásra került egy akcióterület, ami a meglévő gazdasági területek fejlesztését kívánja
indikálni. Pontszerű beavatkozások a helyi gazdasági szereplők révén valósulhatnak meg leginkább. A
hálózatos projektek közül az alábbiak érintik a városrészt:


forgalomtechnika fejlesztése



közműfejlesztés

7.

Állami Fiúnevelő Intézet városrész

Adottságok:


Jelentős területi kiterjedés.



Jó közlekedési kapcsolatok.



Alulhasznosított terület.

Átfogó fejlesztési cél: A terület nem önkormányzati
tulajdon így fejlesztésére az önkormányzat nincs
közvetlenül hatással. A Fiúnevelő területének
beépítetlen részei jelenleg bérbe adott területek.
Ezeken a területeken javasolt visszahozni a
fiúnevelőhöz
előzőekben
tartozó
azon
rendeltetéseket, amelyek az oktatást segítették
(Bolgár kertészet, gyümölcs ültetvények, állattenyésztés stb). A településrészben található a
vasútfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési területek egy része. Az intézet déli határvonala mentén kerül
kialakításra az új P+R parkoló, illetve az újonnan kialakított buszforduló.
A településrészben fejlesztési kihívás a társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos fejlesztések meghatározása.
Műszaki szempontból a gyalogos közlekedés fejlesztése („lépcső”). Vizsgálandó a kapcsolódó vasúti terület
fejlesztésének területre vonatkozó hatása.
Fejlesztési célok a területen:


Infrastruktúra fejlesztése
o Gyalogos közlekedési kapcsolat javítása a vasút irányába
o Új közösségi tömegközlekedési csomópont kialakítása



Fiúnevelő beépítetlen területeinek a hasznosítása



Társadalmi felzárkóztatás

A városrészt nem érintik akcióterület(ek), pontszerű fejlesztések várhatóan megvalósulnak a területen. A
városrészben található egy tömb, ami szegregációval veszélyeztetett terület, ezért kiemelten kell kezelni a
városrészben a társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódó célokat. A hálózatos projektek közül a
vasútfejlesztéshez kapcsolódó új tömegközlekedési csomópont kialakítása érinti, hiszen a területtel
határosan helyezkedik el a város vasútállomása, illetve a buszállomás.
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Külterület városrész

Adottságok:


Gazdasági fejlesztési területek: Kartali kijelölt gazdasági
terület, a DNY-i gazdasági területhez kapcsolódóan
kijelölt gazdasági területl



Lakóterületi
fejlesztési
lakóterületek.



Erdő, mezőgazdasági és vízgazdálkodási területek.



Volt honvédelmi terület.



Kiváló geomorfológiai adottságok.

területek:

É-i

kijelölt

Átfogó fejlesztési cél: A városrész jellemzően a külterületi
településrészeket fedi le.
A területen felül kell vizsgálni a beépítésre szánt területek
hasznosítását középtávon, illetve támogatni kell a
rekreációhoz kapcsolódó, fenntartható területfelhaszálásokat.


Fejlesztési célok a területen:



Beépítésre szánt területek fejlesztése
o Fejlesztési területek indokoltságának felülvizsgálata;
o Honvédelmi területek hasznosításának előkészítése





tulajdonviszony rendezése



hasznosítási program kidolgozása

Fenntartható külterületi területfelhasználások támogatása
o Zártkertek értéknövelő fejlesztése


közmű infrastruktúra fejlesztése



elérhetőség javítása

o Rekreációs fejlesztések


vadászterületek fenntartása



turisztikai célú hasznosítás



kerékpárutak, túraútvonalak meghatározása – szomszédos települések értékeihez a
kapcsolat megteremtése

A városrészben nem került kijelölésre akcióterület. A hálózatos projektek közül a hálózati szerep miatt
elsősorban az alábbiakhoz kapcsolódik a városrész:


forgalomtechnika fejlesztése



közműfejlesztés



zöldfelületi hálózat fejlesztése
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1.

2.

3.

4.

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebbek arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon
belül
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya)
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9,5
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8,5
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3
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1
24,
7
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6
5,2
8,5
32,1
5,0
62,9
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53,1
8,4
4,7
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5
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5
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9
6,6
31,6
47
0
3,
4
3,4
8,2
31,3
4,1
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21,4
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6,5
4,5
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1.2.2. A tematikus célok és a megvalósítást szolgáló beavatkozások viszonya
Az integrált településfejlesztési stratégia, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges
fejlesztési jellegű beavatkozásokat (projekteket, illetve programokat), amelyek a célok eléréséhez
szükségesek. A projektek nemcsak beruházási típusúak lehetnek, hanem például foglalkoztatási, képzési,
szemléletformáló jellegűek is.
Az ITS az alábbi projekt típusokat különbözteti meg:

Akcióterületi projektek
Akcióterületi projekteknek a térben és időben koncentrált, jellemzően komplex jellegű projekteket
nevezzük. A térben való koncentráltság azt jelenti, hogy a beavatkozások egy jól meghatározható
határvonallal körülvett területen belül történnek. Az időben való koncentráltság azt jelenti, hogy az
akcióterületen belüli beavatkozások szintén egy jól meghatározott, de záros határidőn belül - legfeljebb
néhány év alatt – megtörténnek. A komplex jelleg pedig azt jelenti, hogy az akcióterületen többféle, de
egymással szorosan összehangolt beavatkozások valósulnak meg. Az akcióterületen megvalósuló
fejlesztések:
-

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

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

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

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

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

A 2. fejezet tartalmazza az egyes középtávú célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat és
projektelemeket.
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2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával
Aszód városi szolgáltatások és funkcióellátottság tekintetében kedvező pozíciót mondhat magáénak,
összességében azt lehet mondani, hogy a város urbanizáltság foka kielégítő, a járáson (kistérségen) belül
elhelyezkedését és funkcióját tekintve központi szerepet tud ellátni. A város egyik legnagyobb problémája a
városközpontban található épületek, illetve területek alulhasznosítása. Ezektől a fejlesztéstől nem csupán
azt várjuk, hogy az akcióterületen megtörténnek településképi, funkcióbővítő beavatkozások, hanem azt is,
hogy az itt elért eredmények hatásai befolyással lesznek a város egészére, sőt hatásuk akár az egész városi
vonzáskörzetre kiterjedhetnek. Ez részben jelenti azt, hogy a pontszerű fejlesztések szétsugároznak és a
rehabilitált terület környezetében eddig meg nem valósult, piaci alapú fejlesztések indulnak meg, amelyek
eredményei összeérnek az önkormányzat által irányított városfejlesztésekkel. Tágabb értelemben pedig az
egész városi környezetre, lakosság életminőségére nézve pozitív változásokat várunk.
Az akcióterületek a városfejlesztés gócpontjai, kiemelt fejlesztési célterületei, ahol több, egymással
összefüggő beavatkozás, projekt valósul meg. A városban összességében három – Főtér, Piac, Gazdasági
terület - akcióterület került kijelölésre, aminek az oka, hogy sem a település mérete, sem a szerkezete nem
követeli meg több akcióterület kijelölését, valamint az Önkormányzatnak kizárólag ezeken a területen van
lehetősége a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban fellépni. Az akcióterületi fejlesztések
várhatóan nem csak a városban, hanem a vonzáskörzetében is éreztetik hatásukat.


Főtér akcióterület (AT1) a Szabadság tér és környezete a városrész egy részét lefedi, így az ott
meghatározott célrendszer majdnem egészében az akcióterületre is értelmezhető. Az akcióterület
Mély út – Csengey utca – Szontágh lépcső – Szontágh utca – Petőfi Sándor utca – József Attila köz –
Kossuth Lajos utca – Szabadság tér – Szent Imre utca által határolt, összefüggő belterület, kiterjedése
5,05 ha. Az akcióterület a város központi területe.



Piac akcióterület (AT2) a város kiskereskedelmi központja, ami a Piac és környéke városrész
súlypontjában helyezkedik el. A városrész Kondoros tér – Kossuth Lajos utca közterületek által
határolt, összefüggő belterület, kiterjedése 1,87 ha. Az Önkormányzat a területen a piachoz
kapcsolódó funkciók mellett a közösségi tereket kívánja fejleszteni, hogy megfelelő minőségű
közösségi terek és azt kiszolgáló funkciók valósuljanak meg. Az akcióterületen az önkormányzati
tulajdon majdnem kizárólagos.



Gazdasági terület akcióterület (AT3) az alábbi közterületek határolják: belterülethatár, Iparos utca –
Iparos utca folytatásaként kiszabályozott közterület – Pesti út, kiterjedése 18,33 ha. Az akcióterület a
város délnyugati részén fekvő belterületi gazdasági terület. Az akcióterületen Önkormányzat célja
elsősorban, hogy a területen található ingatlanjai, közterületei révén indukálja a gazdasági területek
fejlesztését.

Több akcióterület kijelölését lehetővé vált volna, melyek a városfejlesztés gócpontjai, kiemelkedő fejlesztési
területei lehetnek, azonban ennek a megvalósulása a külső gazdasági környezet változásától függ
elsősorban, másrészt a várost elkerülő infrastruktúra hálózat fejlődésétől, továbbá az ITS időtartama alatt
nem valósíthatók meg.


A sportpálya környezetében az Önkormányzat komplex rekreációs, turisztikai, sport fejlesztést kíván
megvalósítani, azonban ennek megvalósítását a vasút fejlesztések késleltetik. A sportpálya
környezetében az ingatlanok önkormányzati tulajdonban állnak, így az Önkormányzat indukálni tudja
a fejlesztéseket.



A Piac mellett az Önkormányzat elő kíván készíteni egy intézményi fejlesztési akcióterületet a
Csengey iskola környezetében. A terület előkészítéséhez szükséges egy intézmény fejlesztési
koncepció elkészítése, ingatlan vásárlás stb. Az Önkormányzat csak hosszú távon számol a fejlesztés
megvalósításával.
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Az akcióterület kijelölésénél figyelembe vételre került az útmutatóban meghatározott, a kézikönyvben
megfogalmazott lehatárolási szempontrendszert.

Akcióterületi projektek
Akcióterületi projekteknek a térben és időben koncentrált, jellemzően komplex jellegű projekteket
nevezzük. A térben való koncentráltság azt jelenti, hogy a beavatkozások egy jól meghatározható
határvonallal körülvett területen belül történnek. Az időben való koncentráltság azt jelenti, hogy az
akcióterületen belüli beavatkozások szintén egy jól meghatározott, de záros határidőn belül - legfeljebb
néhány év alatt – megtörténnek. A komplex jelleg pedig azt jelenti, hogy az akcióterületen többféle, de
egymással szorosan összehangolt beavatkozások valósulnak meg. Az akcióterületen megvalósuló
fejlesztések:
-

az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra,
volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen,
együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más projektelemek
megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.
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Akcióterületen kívüli projektek
Nem minden – a város területén megvalósuló - projekt tekinthető akcióterületi projektnek, mert vagy
időben, vagy térben nem koncentráltak, vagy a beavatkozás jellege nem komplex. Térben nem koncentrált
projekt például egy olyan program megvalósítása, amely a város különböző pontjain jelent pontszerű
beavatkozásokat. Időben nem koncentrált az a projekt, amelynek megvalósítása csak hosszabb idő alatt
lehetséges. Végül nem komplex jellegű az a projekt, amely egyetlen, pontszerű beavatkozást jelent.
Jellemző akcióterületen kívüli projektek:
-

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

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

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

A tervezett beavatkozások és városrészek kapcsolata
1. Főtér és környéke városrész
Akcióterületi
AT1
projektek
(egybefüggő,
vonallal
körülhatárolható,
akcióterületen
végbemenő
fejlesztések)
Pontszerű
P11
beavatkozások
P12
(Jól
körülhatárolható,
P13
városrészek
különálló
pontszerű
fejlesztése
(amennyiben
van)

Kijelölésre került a Főtér akcióterület, az alábbi közterületek határolják:
Mély út – Csengey utca – Szontágh lépcső – Szontágh utca – Petőfi
Sándor utca – József Attila köz – Kossuth Lajos utca – szabadság tér –
Szent Imre utca.
Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd a 2.2. Az egyes
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló
jellegű bemutatása című fejezet
Turisztikai fejlesztések
Kossuth Lajos utca revitalizálása – Főutca program megvalósítása
Belvárosi rendezési terv megvalósítása: a főúttól délre elhelyezkedő
mélyen benyúló telkek megnyitása, a tervezett szabályozás és
közterületek megvalósítása, a beékelődő, közlekedési kapcsolattal nem
rendelkező telkek feltárása, helyzetbe hozása.
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A Főtér és környéke városrészben tervezett beavatkozások

2. Piactér és környéke városrész
Akcióterületi
AT2
projektek
(egybefüggő,
vonallal
körülhatárolható,
akcióterületen
végbemenő
fejlesztések)

Kijelölésre került a Piac akcióterület, az alábbi közterületek határolják:
Kondoros tér – Kossuth Lajos utca.

Pontszerű
beavatkozások
(Jól
körülhatárolható,
városrészek
különálló
pontszerű
fejlesztése
(amennyiben
van)

P21

Járási Hivatal átköltöztetése a nőtlen tiszti szállóba

P22

Az erdő területén park és közösségi funkciók megvalósítása

P23

Vasútfejlesztéssel: új állomásépület, új buszpályaudvar, P+R parkoló

P24

Sportpálya fejlesztése

P25

Új intézmény-fejlesztési akcióterület előkészítése

Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd: 2.2. Az egyes
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló
jellegű bemutatása című fejezet.

o

a területen meghatározó az önkormányzati tulajdonú
területek aránya;

o

a Csengey iskola területén, illetve ahhoz kapcsolódón az
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új művelődési ház kialakítása;
o

a település területén eltszórtan elhelyezkedő
szolgáltatások, intézmények területi rendezése: a
tüdőgondozó és a Kossuth utca 84-ből (háziorvos,
védőnő) az egészségügyi funkciók a szakorvosi rendelő
területére
költöztetése,
így
az
egészségügyi
létesítmények egy helyre kerülnének; a tüdőgondozó
telkének
felhasználásával
megvalósulhatna
egy
intézményi központi egység (bölcsőde, művészeti iskola,
városi könyvtár);

o

a területhez kapcsolódó két magántelek, a megvásárlása;

o

a területhez kapcsolódó izraelita temető értékőrző
bemutatása;

o

egy pihenő park létesítése szabadtéri színpaddal, egy
szolgáltatást is nyújtó épülettel;

o

a domborzat adottságából fakadóan a kapcsolódó
műszaki infrastruktúra (támfal, állékonyság) fejlesztése.
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A Piactér és környéke városrészben tervezett beavatkozások
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3. Lakótelep, lakóterület és a kartali kereskedelmi terület városrész
Pontszerű
P31
beavatkozások
(Jól
körülhatárolható,
városrészek
különálló
pontszerű
fejlesztése
(amennyiben
van)

A Rákóczi úti iskola területén a meglévő oktatási funkciók fenntartható
fejlesztése

A Lakótelep, lakóterület és a kartali kereskedelmi terület városrészben tervezett beavatkozások

4. Evangélikus templom és környéke, Papi földek
Pontszerű
beavatkozások
(Jól

P41

Uszoda megvalósítása a Gimnázium területén

P42

Játszótér létesítése
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körülhatárolható,
P43
városrészek
különálló
P44
pontszerű
fejlesztése
(amennyiben
van)
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Kiserdő fejlesztése - szabadidő park megvalósítása
Pincék területének (jelenleg műszaki veszélyforrás) feltárása, felmérése,
műszaki tervek, tevékenységek meghatározása, amennyiben műszaki
veszély: szakszerű megszüntetés, a pincék fejlesztése akkor történhet,
ha az műszakilag megvalósítható és gazdaságilag is fenntartható

A Evangélikus templom és környéke, Papi földek városrészben tervezett beavatkozások

5. Temető alja városrész
Pontszerű
beavatkozások
(Jól

P51

Temető műszaki fejlesztése

P52

Szegregációval veszélyeztetett területek felszámolása
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körülhatárolható,
P53
városrészek
különálló
pontszerű
fejlesztése
(amennyiben
van)

P54

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

Közterületek hasznosítása:
o

önkormányzati tulajdonú telkek hasznosítása;

o

vizsgálandó, hogy a területen hol valósítható meg
közpark, játszótér (esetleg a Tabán aljában);

o

a jelenleg beépítésre alkalmatlan kisméretű építési
telkek megvásárlása, telkek összevonása, új arculat
meghatározása, és a terület beépítése, új városkép
zöldterületek kialakításával;

o

a zárványokként megjelenő
elősegítése (tömbbelső feltárás)

Református egyház tervezett fejlesztése

A Temető alja városrészben tervezett beavatkozások
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6. MOL kút és környéke gazdasági területek városrész
Akcióterületi
AT3
projektek
(egybefüggő,
vonallal
körülhatárolható,
akcióterületen
végbemenő
fejlesztések)

Kijelölésre került a Gazdasági terület akcióterületet az alábbi
közterületek határolják: belterülethatár, Iparos utca – Iparos utca
folytatásaként kiszabályozott közterület – Pesti út
Az akcióterületen megvalósított fejlesztéseket lásd: 2.2. Az egyes
akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló
jellegű bemutatása című fejezet

A MOL kút és környéke gazdasági területek városrészben tervezett beavatkozások

7. Állami fiúnevelő városrész
Pontszerű
P71
beavatkozások
(Jól
körülhatárolható,
városrészek
különálló
pontszerű
fejlesztése
(amennyiben
van)

A Fiúnevelő területének beépítetlen részei jelenleg bérterületek,
javasolt visszahozni a fiúnevelőhöz korábban tartozó azon
rendeltetéseket, amelyek az oktatást segítették (Bolgár kertészet,
gyümölcs ültetvények, állattenyésztés stb.)
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8. Külterület városrész
Pontszerű
P81
beavatkozások
P82
(Jól
körülhatárolható,
városrészek
P83
különálló
pontszerű
fejlesztése
(amennyiben
van)

Túravonalak meghatározása, kiépítése
Kialakult zártkertek megtartása, fejlesztése, legalább az elektromos
ellátás bevezetése
Honvédelmi terület: tulajdonszerzés, rendeltetés meghatározása

A Állami fiúnevelő városrészben tervezett beavatkozások

51

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió Ügynökség – Városkutatás

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

Hálózatos, Soft projektek (egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek)

H1

Önkormányzati
bérlakások műszaki
felújítása

H2

Forgalomtechnika

H3

Közműfejlesztés

H4

Zöldfelületi hálózat
fejlesztése

H5

Vasútfejlesztéshez
kapcsolódó
közlekedési
fejlesztések

S1

Városi arculat
meghatározása,
kialakítása

S2

PodmaniczkySzéchenyi napok

S3

Kézműves
vásár
rendezvény-sorozat

S4

Helyi civil szervezetek
megerősítése

S5

Konfliktuskezelési,
mediációs módszerek
alkalmazása
a
településfejlesztésben

Erős kapcsolat
Közepesen erős kapcsolat
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8 Külterület

7 Állami fiúnevelő

6 MOL kút és környéke
gazdasági területek

5 Temető alja

3 Lakótelep,
lakóterület és a kartali
kereskedelmi terület
4 Evangélikus templom
és környéke, Papi
földek

2 Piactér és környéke

Projekt
megnevezése

1 Főtér és környéke
városrész

Városrészek:
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2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló
jellegű bemutatása
A fejezet bemutatja, hogy melyek azok a beavatkozások, melyek megvalósításával az adott akcióterületre
vonatkozó célok elérhetők, és melyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő
években elvégeznek vagy terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti
megújítása érdekében. A beavatkozások projektek/projektcsomagok megvalósítását jelentik, de az ITS-ben
megjelenítendő projektek listája egyelőre csak indikatív jellegű.

1. Akcióterület – Főtér
Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben
Főtér akcióterületet
határolják:

az

alábbi

közterületek

Mély út – Csengey utca – Szontágh lépcső –
Szontágh utca – Petőfi Sándor utca – József Attila
köz – Kossuth Lajos utca – Szabadság tér – Szent
Imre utca.
Az akcióterület a Főtér és környéke akcióterületen,
a várost átszelő 3. Sz. főút belterületi szakaszától
északra helyezkedik el.

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó illeszkedése stratégiai célokhoz
A városi és városrészi célokkal összhangban az akcióterületi fejlesztés átfogó célja, hogy a terület a fizikai
megújítása, a településközpont jellegének megerősítése útján a járás (kistérség) egy fontos célpontjává
váljon. E célhoz a legfontosabb specifikus célok: a városközpont fizikai megújítása (közterületek és
zöldterületek rehabilitációja), az alulhasznosított értékes épületek és területek hasznosítása. (Az egyes
specifikus célok megvalósítása szorosan összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek
jelentősége azonos, egyik cél háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen
hangsúlyeltolódásokat okozna, s esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné.)
A városközpont fizikai megújítása
A városközpont fizikai megújításának elemei a Szabadság tér átgondolt rendezése, a közlekedési rendszer
átgondolása (parkolás, gyalogos közlekedési kapcsolatok), új feltáró út megvalósítása (József Attila köz tömbbelső feltárása és összekötése a főtérrel), közlekedési csomópont kialakítása. A közterületek fizikai
rehabilitációja nagyban hozzájárul a városközpont hasznosíthatóságához, illetve a kereskedelmi és
szolgáltató funkciók megtelepedéséhez. A város főteréül szolgáló Szabadság tér nem tudja betölteni a
reprezentációs funkciót, a rendezése a parkolási rendszer átgondolásával valósítható meg. A közlekedési
csomópont kialakítása akkor válik szükségessé, amennyiben a vasút fejlesztésekhez kapcsolódóan a
települési elkerülő út nem valósul meg, így a városba jövő forgalom csillapítása a Pesti út végén
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szükségessé válik, mielőtt a városközponthoz ér.
Alulhasznosított értékes épületek és területek hasznosítása
A településközpontban több értékes, alulhasznosított épület és hozzá tartozó terület található. A
településkapuban, a Szabadság téren fekvő volt Tiszti Klub hasznosítása régen foglalkoztatja a várost. A
közösségi funkció mellett különböző turizmushoz kapcsolódó szolgáltató funkciók megjelenésével is
számolni szükséges - pl.: a városban nincsen jó minőségű szállás rendeltetés. A Szabadság tér északi részén
fekvő Podmaniczky-Széchenyi kastély állami tulajdonban van. Az Önkormányzatnak a terület
tulajdonosával egyeztetni szükséges az épületegyüttes hasznosításáról, hogy a települési igényekhez,
fejlesztési célokhoz alkalmazkodó funkciók kapjanak helyet a megújuló ingatlanon, ami a város egyik
ékköve, fontos turisztikai desztináció lehet.
Az akcióterületi fejlesztések az alábbi tematikus célokhoz illeszkednek: T4, T6, T7, T9, T10, T11, T12, T16,
T19, illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia:
o Város főterének a felújítása
o Értékvédelmi központú fejlesztések megvalósítása
o Szolgáltatásfejlesztés
o Rendezési tervben meghatározott tömbfeltárások megvalósítása;
o Közterületek rendezése
o Beépítetlen önkormányzati ingatlanok hasznosítása;
Az akcióterületi fejlesztések kulcsprojektjének a Szabadság tér, mint központi elem rendezése mellett a
Volt Tiszti Klub helyzetének a rendezése tekinthető. Az utóbbi esetben a műemlék épület felújítása és új
funkcióval való ellátása záloga lehet annak, hogy a Szabadság tér valóban közösségi térként funkcionáljon.
Megvalósíthatósági terv készítése szükséges az épület hasznosíthatóságára vonatkozóan, hogy
fenntartható funkció költözzön az épületbe. Amennyiben pályázati forrásból vagy önerőből az
Önkormányzat nem tudja felvállalni a fejlesztést, úgy további fejlesztő partner bevonása válhat
szükségessé.

Az akcióterület jelenlegi területfelhasználása

Tulajdonviszonyok

A Szabadság tér a város központi területén található,
jó térfalakkal rendelkező zöldterület. A tér és a
mellette található térfal kialakulása a PodmaniczkySzéchenyi kastély kialakulásával egy időre tehető. A
tér keleti oldalán fekvő volt Tiszti Klub épületes
leromlott műszaki állapottal bír. A Tiszti Klubtól
északra található a Polgármesteri Hivatal tömbje,
amiben az Önkormányzaton kívül a Járási Hivatal
működik.
Az akcióterület és egyben a város egyik legértékesebb
ingatlanja a Podmaniczky-Széchenyi kastély-együttes.
A kastélyban az elmúlt évszázadban számos funkció
megtalálható volt,
mára jelentős
források
szükségesek a késő barokk kastély 1 és annak

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok:
hrsz - helyszín
184/1 Szabadság tér 8/a – bérlakás,
188

Petőfi S. u. 4.

190

Szontagh lépcső

227

közterület – Petőfi S. utca

273

közterület – József A. utca

276/1 Petőfi S. u. 5.
278

Petőfi S. u. 1. – üres telek

A kastély egyik bejáratánál áll a két díszes oszlopon ágaskodó egy-egy egyszarvú, a Podmaniczkyak címerállata (1990-től Aszód
város címerét is az egyszarvú díszíti). Az U-alakú barokk-copf stílusú kastély középrésze - megáldására 1721-ben került sor egyszintes, a két emeletes oldalszárny 1772-ben készült el. A nyugati szárny dísztermének freskói Kracker János és Zách József

1
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parkjának a felújításához. A kastély különleges
területfelhasználású.
A kastélytól és a Szabadság tértől keletre fekvő lakóés kereskedelmi ingatlanok Aszód hagyományos
kisutcás központi városrészéhez integrálódnak, annak
megfelelő léptékkel rendelkeznek.
Az akcióterületen a kastély és a közterületek
kivételével
az
ingatlanok
településközpont
területfelhasználásba sorolja a településszerkezeti
terv.

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

279/4 Kossuth L. u. 4. – kapubejáró
279/6 Kossuth L. u. 4. – lakások és udvar
282/1 Szabadság tér 10.
282/2 Szabadság tér 10. – volt tekepálya
283

Szabadság tér 9. – polgármesteri hivatal

284

Szabadság tér

388

Mély utca

A fentieken túl állami tulajdonban található a
Podmaniczky-Széchenyi kastélyegyüttes, illetve a
főút belterületi szakasza.

Az akcióterület területén jelenleg hatályos szabályozási terv kivonata

1776-os alkotása. Az ún. Széchenyi - vagy Zöld-kastély a XVIII. század végén épült a gyarapodó Podmaniczky-család igényei szerint.
Az "ősi fészek", az U-alakú kastélyrész északi sarkával kapcsolták össze a téglalap alapú, egyemeletes, középrizalitos, későbarokk
épületet. A kastélyt 1920-ban vásárolta meg gróf Széchenyi Gyula. (forrás: www.aszod.hu)
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A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT1)

ATP14

Volt Tiszti Klub
helyzetének a
rendezése

ATP15

Feltáró út
megvalósítása
(József Attila
köz)
Közlekedési
csomópont
megvalósítása

ATP16

Összesen

VEKOP

2015-2019

10

Önkormányzat

Önkormány
zat

2015-2019

200

Önkormányzat
Járási Hivatal

KEHOP

2015-2023

500

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

VEKOP

2015-2023

75

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

Önkormány
zat

300

Önkormányzat
Magyar Közút

IKOP

1115

56

2015-2019

2015-2023

2023

Polgármesteri
Hivatal
helyzetének
rendezése

Önkormányzat

2022

ATP13

Bizottsági
megbeszélések,
Gazdasági
program
tartalmazza
Járási Hivatal más épületbe Részfelújítások
költöztetése, teljes városháza az
emeleten
felújítása
Gazdasági
program
tartalmazza
Műemlék épület felújítása és új
Tanulmányterv
funkcióval való ellátása
Gazdasági
program
tartalmazza
Tömbbelső feltárása és
Tanulmányterv
összekötése a főtérrel
Gazdasági
program
tartalmazza
Pesti út – Kossuth Lajos utca – Deák
Ferenc
utca
csomópontjának rendezése

30

2021

Parkolási
problémák
megoldása

Vázlatterv
Gazdasági
program
tartalmazza

2020

ATP12

Gyalogos közlekedési rendszer
célszerűsítése,
zöldfelület
rendezése, emlékmű felújítása, új
installáció
és
utcabútorok
telepítése
Fizető parkolás és Aszód kártya
bevezetése

2019

Szabadság tér
rendezése

Indikatív
keretösszeg
(nettó, mFt)

2018

ATP11

Előkészítettség
foka

2017

Projekt rövid leírása

Megvalósítás várható ideje
2016

Projekt neve

Forrás
(VEKOP,
EFOP, GINOP,
IKOP, KEHOP,
egyéb

2015

Projekt
száma

Kedvezményezett
megnevezése
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2. Akcióterület - Piac
Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben
Piac akcióterületet
határolják:

az

alábbi

közterületek

Kondoros tér – Kossuth Lajos utca.
Az akcióterület a Piactér és környéke
akcióterületen, a körforgalmi csomóponttól
északnyugatra fekszik.

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó illeszkedése startégiai célokhoz
Az Önkormányzat - városi és városrészi célokkal összhangban - a területen a piachoz kapcsolódó funkciók
mellett a közösségi tereket kívánja fejleszteni, hogy megfelelő minőségű közösségi terek és azt kiszolgáló
funkciók valósuljanak meg. E célhoz a legfontosabb specifikus célok: a kereskedelmi területek fejlesztése,
közösségi területek létesítése, közterület-rendezés. (Az egyes specifikus célok megvalósítása szorosan
összefügg, és egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége azonos, egyik cél háttérbe
kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltolódásokat okozna, és esetleg a
rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné.)
Kereskedelmi területek funkcióbővítő fejlesztése, közösségi területek létesítése
Az elmúlt években valósult meg a piactér lefedése. Az Önkormányzat célja, hogy a jelenlegi őstermelő piac
bővítse további fedett építményekkel. Az akcióterületen meg kell vizsgálni, hogy a közterültek
rendezésével az akcióterület nyugati részén álló üzletsor hogyan tud nyitni a piac irányába.
A város számos nagy rendezvényt a területen tart meg, azonban az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra
hiányos. A piachoz létesítményeit felhasználva - funkcióbővítéssel - kialakítható a rendezvényekhez
szükséges épített elemek.
Közterület-rendezés
A város egyik fontos találkozási pontja lehet hosszútávon a terület, így alkalmassá kell tenni a területet a
mindennapos használatra. A közterületek rendezésének fontos eleme, a piac megközelítéséhez kapcsolódó
infrastruktúra (gyalogos, kerékpáros megközelítés, gépjármű parkolás rendezése) kiépítése, az
akcióterületi északi részén fekvő, rekreációs erdőterülettel a funkcionális kapcsolat kialakítása, a Bredapatak környezetének a rendezése (medertisztítás, mederrendezés, új gyalogos híd építése, patakkal való
gyalogos kapcsolat kialakítása).
Az akcióterületi fejlesztések az alábbi tematikus célokhoz illeszkednek: T4, T7, T9, T10, T16, T18, T19;
illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia:
o Piactér fejlesztése;
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o Városi közösségi tér kialakítása;
o Környezetrendezés:
o Turisztikai fejlesztések;
o Közlekedési rendszerek rendezése (parkoló, gyalogos, kerékpáros).
Az akcióterületi fejlesztések kulcsprojektjének a piac funkcióbővítő bővítése tekinthető.

Az akcióterület jelenlegi területfelhasználása

Tulajdonviszonyok

A
Breda-pataktól
keletre
fekvő
terület
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok:
településközpont
területfelhasználási
egységbe
tartozik. A Kossuth Lajos utca kereszteződésénél egy hrsz - helyszín
COOP található, attól északra fekszik a piac területe. 1/5
Kondoros tér – piactér és Coop közötti
A piac egy lefedett csarnoképülettel rendelkezik, terület
melynek oldalai nyitottak. A piachoz kapcsolódóan,
1/7
Kondoros tér
északon egy beépítetlen terület található.
Piactér
A patakmedertől nyugatra, a közterület mellett 2
sorakozik egy több egységből álló pavilonsor, ami az 4
vízfolyás – Breda patak
előzőekhez
hasonlóan
településközpont
5/1
Kondoros tér
területfelhasználású.
18/4 közterület – Nyár utca folytatása Breda
patak felé
Az akcióterületen állami tulajdonú terület nem
található.

Az akcióterület területén jelenleg hatályos szabályozási terv kivonata
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A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT2)

ATP21

Piac bővítése

ATP22

Közösségi tér ATP21 létesítményeinél
és
funkció funkcióbővítés és kiegészítő
kialakítása
infrastruktúra, melyek a helyben
megrendezett közösségi
eseményeket szolgálják

ATP23

Közterületek
rendezése

ATP24

Breda-patak
mederrendezé
se

ATP25

Erdőterülettel
funkcionális
kapcsolat
kialakítása

Összesen

Jelenlegi őstermelő piac bővítése Vázlatterv
további fedett építményekkel

50

Önkormányzat
Konzorciumi
partner
Önkormányzat
Konzorciumi
partner

VEKOP

2015-2019

VEKOP

2015-2019

2015-2019

Bizottsági
megbeszélés
Gazdasági
program
tartalmazza

10

Gyalogos,
kerékpáros Bizottsági
megközelítés, gépjármű parkolás megbeszélés
rendezése, gyalogos híd létesítése Gazdasági
program
tartalmazza
Vázlatterv
készült
Medertisztítás, meder rendezés
Bizottsági
megbeszélés

50

Önkormányzat

VEKOP

40

Önkormányzat

KEHOP

2015-2023

Gyalogos ösvény, kerékpárút létesítés,
kommunális
létesítmény

50

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

VEKOP

2015-2023

200
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2022

2021

2020

2019

2018

2017

Projekt rövid leírása

Indikatív
keretössz
eg (nettó,
mFt)

Megvalósítás várható ideje

2016

Projekt neve

Előkészítettség
foka

Forrás
(VEKOP,
EFOP,
GINOP,
IKOP,
KEHOP,
egyéb

2015

Projek
t
száma

Kedvezményezett
megnevezése
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3. Akcióterület – Gazdasági terület
Az akcióterület kijelölése, elhelyezkedése a városszövetben
Gazdasági terület akcióterületet az alábbi
közterületek határolják: belterülethatár,
Iparos utca – Iparos utca folytatásaként
kiszabályozott közterület – Pesti út
Az akcióterület a MOL kút környéki
gazdasági területek városrészen belül
helyezkedik el a város délnyugati részén.

A terület rövid bemutatása, az akcióterületen végrehajtandó illeszkedése startégiai célokhoz
Az akcióterületen Önkormányzat célja elsősorban, hogy a területen található ingatlanjai, közterületei révén
indukálja a gazdasági területek fejlesztését. A gazdasági területek beépítése az elmúlt évtizedben
megindult, azonban továbbra is számos üresen álló ingatlan található. Az akcióterületen új gazdasági
vállalkozások megtelepedése városi és járási szinten is jelentős hatással bír. E célhoz a legfontosabb
specifikus célok és beavatkozások: a terület előkészítése, infrastruktúra fejlesztések. (Az egyes specifikus
célok megvalósítása szorosan összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége
azonos, egyik cél háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltolódásokat
okozna, s esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné.)
A terület előkészítése
A terület előkészítése részben a befektetést segítő tanulmányt jelenti, továbbá az önkormányzati
beruházást segítő eszközök végiggondolását (adópolitika, infrastruktúra fejlesztési hozzájárulás stb.).
Fejlesztési tanulmány, stratégia készítése szükséges az önkormányzati tulajdonú területek fenntartható
értékesítéséhez A tanulmánynak tartalmaznia kell többek között a befektetéshez szükséges legfontosabb
adatok (ingatlanok nagysága, beépíthetősége, értéke, közműellátottság stb.).
Infrastruktúra fejlesztése
Az akcióterület hasznosíthatóságának egyik kulcsa az infrastruktúra rendezése. Korábban tervek születtek a
közlekedési hálózat fejlesztésére, azonban azok megvalósítására nem került sor. Belső feltáró utak
burkolása, illetve a kapcsolódó infrastruktúra elemek (járda, közvilágítás) fejlesztése mellett fontos a
hálózatos projektelemek között szereplő közműfejlesztés megvalósítása (H3). A közműfejlesztés, elsősorban
vízrendezést, és csapadékvíz elvezetést jelent, ami az akcióterület legjelentősebb problémája.

Az akcióterületi fejlesztések az alábbi tematikus célokhoz illeszkednek: T2, T5, T7, T8, T9, T16, T17, T18,
T19, T21; illetve az alábbi, főbb városrészi célokkal biztosított a szinergia:
o Közlekedési kapcsolatok kialakítás a gyűjtőút és a gazdasági területek között;
o Közmű infrastruktúra fejlesztése;
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o Gazdasági területek kialakítása;
o Önkormányzati ingatlanok hasznosítása;
o Vízrendezés.
Az akcióterületi fejlesztések kulcsprojektjének a területen található infrastruktúra-hálózat fejlesztése
tekinthető.

Az akcióterület jelenlegi területfelhasználása

Tulajdonviszonyok

Az akcióterületen jellemzően ipari területfelhasználás
került kijelölésre a Pesti út melletti terület
kivételével. A Pesti út északi részén – a MOL kútig településközpont területfelhasználásba tartoznak a
lakóterületek, illetve a kereskedelmi egységek. A MOL
kút területe kereskedelmi szolgáltató terület.
A fentiek alapján látszik, hogy az akcióterületen a
gazdasági területfelhasználás az elsődleges. Az
akcióterületen több termelő, gazdasági terület is
található, azonban ezek mellett üresen álló –
jellemzően önkormányzati tulajdonú – ingatlanok is
fekszenek.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok:
hrsz - helyszín
674

beépítetlen terület

675/1 beépítetlen terület
675/3 árok (nem létezik)
675/6 beépítetlen terület
675/7 beépítetlen terület
675/8 közterület – út
675/9 közterület – Céhmester utca
676/1 árok
677/13 beépítetlen terület
681/3 beépítetlen terület
681/4 közterület – Iparos utca
681/5 közterület – Céhmester utca
681/13 beépítetlen terület
681/16 közterület – Galga utca
681/20 beépítetlen terület
681/21 beépítetlen terület
681/22 beépítetlen terület
681/24 közterület – Kerekréti utca
704

közterület – Galga utca

706/6 közterület – utca – benzinkút mögött
708

beépítetlen terület

740/2 közterület – utca – CBA előtt
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Az akcióterület területén jelenleg hatályos szabályozási terv kivonata
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A településfejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT3)

ATP31

Terület
előkészítése

Fejlesztési tanulmány, stratégia
elkészítése,
önkormányzati
tulajdonú területek fenntartható
értékesítéséhez

Bizottsági
megbeszélés,
Gazdasági
program
tartalmazza

4

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

Önkormány
zat

2015-2019

ATP32

Útfejlesztés

Belső feltáró utak burkolása. A
meglévő iparterületen mintegy
6500 m2 felületű úthálózat
kiépítésével a még üresen álló
magán illetve önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok
beépítésére ösztönözné az ipari
szférában
tevékenykedő
vállalkozókat.

engedélyes
útterv,
Gazdasági
program
tartalmazza

124

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

Önkormány
zat

2015-2019

ATP33

Egyéb
infrastruktúra
fejlesztés

Kapcsolódó infrastruktúra elemek Bizottsági
(járda, közvilágítás) fejlesztése
megbeszélés,
Gazdasági
program
tartalmazza

50

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

VEKOP

Összesen

178
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2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt vázlatos pénzügyi terve és ütemezése
A településfejlesztési akciók vázlatos pénzügyi tervét és ütemezését a 2.2. Az egyes akcióterületeken a
megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása című fejezetben található, akcióterületi
fejlesztéseket bemutató táblázatok tartalmazzák.

2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából
jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégiához
A beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok és a nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok
(soft projektek) bemutatása az előző fejezetben megadott struktúra szerit került sor. A szempontrendszer
kiegészült a megvalósítás helyszínére vonatkozó információkkal.
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2.4.1. Beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok

H1

Önkormányzati
bérlakások műszaki
felújítása

T3, T10

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási
tevékenysége során a tulajdonában
álló ingatlanok tekintetében komfortés értéknövelő beruházásokat hajt
végre.

280

Önkormányzat

VEKOP

2015-2023

372

Önkormányzat
Magyar Közút

VEKOP

2015-2023

550

Önkormányzat
Konzorciumi

KEHOP

A hálózatos projekt az alábbi
városrészi
célkitűzésekhez,
beavatkozásokhoz kapcsolódik: Főtér
és környéke, Piactér és környéke,
Lakótelep, lakóterület és a kartali
kereskedelmi terület, Temető-alja.
H2

Forgalomtechnika

T10, T14, T15,
T16

Parkolási, gyalogos- és kerékpáros
hálózatok kialakítása, fejlesztése,
járda- és útépítés.*
A hálózatos projekt az alábbi
városrészi
célkitűzésekhez,
beavatkozásokhoz kapcsolódik: Főtér
és környéke, Piactér és környéke,
Lakótelep, lakóterület és a kartali
kereskedelmi terület, Evangélikus
templom és környéke, Papi földek,
Temető-alja, MOL kút és környéke
gazdasági területek, Külterület.

H3

Közműfejlesztés

T17, T18

A
közműfejlesztés,
vízrendezést,
és

elsősorban
csapadékvíz

65

2017-2023

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Megvalósítás várható ideje

2017

Forrás
(VEKOP,
EFOP,
GINOP,
IKOP,
KEHOP,
egyéb

2016

A projekt rövid tartalma

Becsült
ktg.
(mFt)

Kedvezményezett
megnevezése

2015

A projekt megnevezése

A
végrehajtandó
fejlesztések az
alábbi
startégiai
célok elérését
szolgálják

partner

elvezetést jelent, hiszen a többi
közmű jellemzően jól kiépített a
városban, illetve a víz okozza
közvetett módon a legnagyobb
veszélyt – köszönhetően a löszös
alapkőzetnek és annak felszíni
megjelenési formáinak.
A csapadék- és belvíz elvezetése
különösen
a
Gazdasági
akcióterülethez
kapcsolódóan
elsődleges, aminek a becsült költsége
100 mFt.
A hálózatos projekt az alábbi
városrészi
célkitűzésekhez,
beavatkozásokhoz
kapcsolódik:
Temető alja, MOL kút és környéke
gazdasági területek, Külterület.
H4

Zöldfelületi hálózat
fejlesztése

T9, T10, T12

Fasorok, zöldfelületek létesítése,
hálózat kialakítása a zöldterületek
között.

600

Önkormányzat
Civil szervezetek

Egyéb

2015-2023

Önkormányzat
Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

IKOP

2015-2023

A hálózatos projekt az alábbi
városrészi
célkitűzésekhez,
beavatkozásokhoz kapcsolódik: Főtér
és környéke, Piactér és környéke,
Lakótelep, lakóterület és a kartali
kereskedelmi terület, Evangélikus
templom és környéke, Papi földek,
Temető-alja, Külterület.
H5

Vasútfejlesztéshez
kapcsolódó
közlekedési
fejlesztések

T14, T16

Vasútfejlesztéshez kapcsolódóan a
település közlekedési hálózatának az
átgondolása.
A
vasúttal
párhuzamosan új gyűjtőút, települési
elkerülő
út
kialakítása.
Új
állomásépület és környezetében új
közlekedési csomópont kialakítása.
A

hálózatos

projekt

az

12500

alábbi
66

városrészi
célkitűzésekhez,
beavatkozásokhoz kapcsolódik: Főtér
és környéke, Piactér és környéke,
Állami fiúnevelő

Összesen

14302

*H2 Forgalomtechnika részletezése (Az Önkormányzat VEKOP pályázatokban az alábbi költségeket becsülte meg):


útépítés (bontás, útalap építése, aszfalt burkolat és vízelvezetés) 17480 m2 területen 227 mFt becsült költséggel;
Aszód város területén több utcában problémát jelent a szilárd burkolat hiánya. Csapadékos időben az ingatlanok megközelítése szinte lehetetlen a gépjármű
forgalom számára.



Járdaépítés 5706 m2-es, 63 mFt becsült költséggel
Aszód város területén problémát jelent a járdák erősen leromlott állapota, amely mostanra több helyen balesetveszélyessé vált.



Kerékpárút építés 8195 m2 területen 82 mFt becsült költséggel
A város egyáltalán nem rendelkezik kerékpárúttal, erős lakossági igény mutatkozik a személygépjármű forgalom kiváltására városon belül egészséges,
környezetkímélő közlekedési eszközre, illetve a meglévő kerékpárforgalom biztonságossá tételére. A kerékpárutak megépítése a város turisztikai vonzerejét
is növeli. Kerékpárút a Kossuth Lajos utca, a Kartali út, a Hatvani út mellett, a hálózat összekötése a vasútállomással és a buszvégállomással.
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2.4.2. Nem beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok (soft projektek)

S1

Városi arculat
meghatározása,
kialakítása

T10, T11

Kézikönyv elkészítése, mely tartalmazza
egyrészt a településen található
értékeket, illetve ajánlásokat fogalmaz
meg
a
jelen
kor
lakosainak,
beruházóinak,
fejlesztőinek,
építtetőinek, hogy milyen építmények
kerüljenek
elhelyezésre,
melyek
illeszkednek a településképhez.

2015-2018

A kézikönyv nem csak az épületekre
fogalmaz meg javaslatokat, hanem a
közterületek egységes elvek szerinti
kialakításához arculati stratégiát is
tartalmaz, melyben meghatározásra
kerülnek hosszú távon a város
közterületein
alkalmazandó
környezetarchitektúrák.
S2

S3

S4

PodmaniczkySzéchenyi napok

Kapcsolódva a Főtér akcióterület
megvalósításához,
kerül
sor
rendezvény-sorozat szervezésére

10

Önkormányzat,
Civil szervezetek

Hazai
Önkormányzat

2017-2019

T1, T4, T6

Kézműves
vásár
rendezvény-sorozat

Kapcsolódva a Piac akcióterület
megvalósításához,
kerül
sor
rendezvény-sorozat szervezésére

5

Önkormányzat,
Civil szervezetek

Hazai
Önkormányzat

2017-2019

T4, T6, T7, T10

15

T1, T4

Programok tartása a városban működő
civil
szervezeteknek,
hogy
az
érdekérvényesítő
képességük
növekedjen,
hogy
a
pályázati

Önkormányzat,
Civil szervezetek

Önkormányzat
Egyéb

Helyi
szervezetek
megerősítése

civil
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2015-2019

2023

2022

2021

2020

Önkormányzat

2019

Önkormányzat
Konzorciumi
partner
Civil szervezet

2018

10

Becsült
ktg.
(mFt)

A projekt rövid tartalma

Megvalósítás időszaka

2017

Forrás
(VEKOP, EFOP,
GINOP, IKOP,
KEHOP,
egyéb)

2016

Kedvezményezett
megnevezése

2015

A projekt megnevezése

A
végrehajtandó
fejlesztések az
alábbi
startégiai célok
elérését
szolgálják
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forrásokhoz hatékonyan hozzájussanak,
hogy megfelelő partnerségi kapcsolatok
alakuljanak ki.
S5

Konfliktuskezelési,
mediációs
módszerek
alkalmazása
a
településfejlesztésbe
n

T3, T4,
T11

T10,

6

A
településfejlesztésbe
a
közterületrendezésbe
a
helyi
szervezetek bevonása, hogy helyileg
támogatott koncepciók, fejlesztések és
projektek valósuljanak meg

Összesen

46

69

Önkormányzat,
Civil szervezetek

Önkormányzat
, egyyéb

2015-2019
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2.4.3. Az integrált településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott fejlesztések
forrás lehetőségei és indikatív forrásigénye
(A táblázat nem jelöli az önkormányzati előkészítéshez szükséges forrást, sem a pályázati önrészt.)

Akcióterület 1: Főtér

Projekt neve

Kedvezményezett
megnevezése

ATP11

Szabadság tér
rendezése

Önkormányzat

ATP12

Parkolási problémák
megoldása

Önkormányzat

ATP13

Polgármesteri Hivatal
helyzetének rendezése

Önkormányzat
Járási Hivatal

ATP14

Volt Tiszti Klub
helyzetének a
rendezése

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

ATP15

Feltáró út megvalósítása
(József Attila köz)

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

ATP16

Közlekedési csomópont
megvalósítása

Önkormányzat
Magyar Közút

VEKOP

IKOP

KEHOP

Hazai

Önkor
mányza
tormán
yzati

Egyéb

30

x

10

x

200

x

500
x
75
x
300

x

Akcióterület 2: Piac

Összesen:

1115
50

ATP21

Piac bővítése

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

x

ATP22

Közösségi tér és funkció
kialakítása

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

x

ATP23

Közterületek rendezése

ATP24

Breda-patak
mederrendezése

Önkormányzat

ATP25

Erdőterülettel
funkcionális kapcsolat
kialakítása

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

Önkormányzat

10

50

x

40

x

50
x

x

Akcióterület 3:
Gazdasági terület

Összesen:

200
4

ATP31

Terület előkészítése

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

x

ATP32

Útfejlesztés

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

x

ATP33

Egyéb infrastruktúra
fejlesztés

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

124

50
x

Összesen:
Hálózatos programcsomagok

Becsül
t ktg.
(mFt)

178
Önkormányzat

H1

Önkormányzatormányz
ati bérlakások műszaki
felújítása

H2

Forgalomtechnika

Önkormányzat
Magyar Közút

H3

Közműfejlesztés

Önkormányzat
Konzorciumi
partner

H4

Zöldfelületi hálózat
fejlesztése

Önkormányzat
Civil
szervezetek

H5

Vasútfejlesztéshez

Önkormányzat

280
x
372

x

550
x
600
x
x
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Projekt neve

Kedvezményezett
megnevezése

kapcsolódó közlekedési
fejlesztések

Nemzeti
Ingrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

VEKOP

IKOP

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

KEHOP

Hazai

Önkor
mányza
tormán
yzati

Egyéb

Összesen:

„Soft” programcsomagok

14302
Városi arculat
meghatározása,
kialakítása

Önkormányzat
Konzorciumi
partner
Civil szervezet

S2

Podmaniczky-Széchenyi
napok

Önkormányzat
,
Civil
szervezetek

S3

Kézműves vásár
rendezvény-sorozat

Önkormányzat
,
Civil
szervezetek

S4

Helyi civil
szervezetek
megerősítése

Önkormányzat
,
Civil
szervezetek

S5

Konfliktuskezelési,
mediációs módszerek
alkalmazása a
településfejlesztésbe
n

Önkormányzat
,
Civil
szervezetek

S1

10
x

10
x

x
5

x

x
15
X

X
6

X

Összesen:
Mindösszesen:

Becsül
t ktg.
(mFt)

X
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1392

71

12800

790

909

15841

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió Ügynökség – Városkutatás

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM
3.1. Társadalmi helyzetkép
Aszód népessége 2013-ban 6168 fő volt. Aszódot 2011-ig a népesség lassú és egyenletes növekedése
jellemezte, mely 2012-ben és 2013-ban a korábbi évekhez képest csökkent. Ezt a tendenciát részben a
természetes fogyás indokolja, azaz a halálozások száma a településen meghaladja a születések számát. A
korábban jellemző lakónépesség-növekedést tehát a pozitív vándorlási egyenleg indokolja. 2013-ban
azonban a kiköltözők többlete járult hozzá a lakónépesség csökkenéséhez. Aszód társadalmát jelentősen
befolyásolja a város Budapesthez való viszonylagos közelsége. A városba beköltözők többnyire kisebb
településekről érkeznek, a kiköltözők pedig Budapest irányába mozdulnak tovább.
A lakosságon belül a fiatalkorúak száma 2000 óta lassú csökkenő tendenciát mutat, 2013-ban a 0-14 évesek
aránya 15,8% volt, a település azonban az országos átlagnál így is fiatalabbnak tekinthető. Az aszódi
családok 70%-a gyermekes, mely meghaladja az országos arányokat. Az időskorú lakosság száma
folyamatos lassú növekedést mutat, 2013-ra a 60 év felettiek aránya elérte a lakosság 21,4%-át. Ennek
következtében a település lakossága lassú elöregedést mutat.
Míg az Aszódi Járásban a Pest megyei járások közül a legmagasabb a cigányság aránya, Aszódon valamennyi
etnikai és nemzetiségi kisebbség aránya elmarad az országos átlagtól. A településen 2011-ben legnagyobb
arányban a cigányság volt jelen (1,1%). A településen kizárólag ruszin nemzetiségi önkormányzat működik.
Aszód népességének képzettsége az országos és megyei átlagot is meghaladja. A lakosság 53%-a legalább
érettségivel rendelkezik, míg 20,8%-uk egyetemi vagy főiskolai diplomát is szerzett. A kedvező képzettségi
adatok a lakosság foglalkoztatottságában is tükröződnek, azaz ebben a tekintetben is előnyösebb
helyzetben van a település, mint az országos vagy megyeszékhelyekre jellemző átlag. A munkanélküliségi
ráta Aszódon 8,8%, az aktív korú (15-64 éves) népességen belül a foglalkoztatottság 62,6%-os. Az utóbbi
években a regisztrált munkanélküliek száma csökkent, 2013-ban 123 fő volt, a nyilvántartott álláskeresők
száma a munkaképes korú népesség arányában 3% volt. A település agglomerációs helyzetének
köszönhetően az elmúlt évtizedben nőtt az ingázók aránya. 2011-ben a foglalkoztatottak 60,2%-a naponta
ingázott munkahelyére. Aszód lakosságának jövedelmi helyzete az országosnál kedvezőbb, azaz a
településen a magyar átlagnál 10%-al magasabb az átlagos havi jövedelem.
Az aszódi lakosság életkörülményeit nagyban befolyásolják a településre jellemző életkörülmények.
Aszódon 2457 darab lakás található, melyek az országos átlagnál sűrűbben lakottabbak. A lakásállomány jó
minőségű, több mint 90%-uk összkomfortos vagy komfortos. A lakásállomány minőségét jelző alacsony
komfortfokozatú lakások - azaz félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakások - aránya 2011-ben 7,5%
volt. Az önkormányzat tulajdonában álló 75 bérlakás 32%-a szociális bérlakásként kerül kiadásra. A város
majdnem teljes úthálózatát szilárd burkolatú utak borítják, a lakások 88,2%-a van közüzemi ivóvízvezetékhálózatba van kötve, 96,4%-át pedig érinti a rendszeres hulladékgyűjtés.
A településen a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés megfelelő. Aszódon az egészégügyi járóbeteg
alapellátás megoldott, a Szakorvosi Rendelőintézet számos járóbeteg-szakellátást biztosít, és orvosi ügyelet
működik a városban. Fekvőbeteg-ellátást Budapest, Kistarcsa és Hatvan kórházai biztosítanak. A
településen időskorúak nappali ellátása biztosított, melyet a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokkal
integráltan a Kistérségi Gondozási Központ biztosít. A családok átmeneti otthona szolgáltatás szerződéssel
biztosított, akárcsak a fogyatékos személyek lakóotthoni és nappali ellátása. A hajléktalan emberek ellátása
nem megoldott a településen, illetve nem működik időskorúak számára jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás.
A település nevelési és oktatási intézményei kielégítőek. Aszódon egy bölcsőde működik, mely intézmény a
csökkenő jelentkezői létszámra való tekintettel még tud gyermekeket fogadni. Aszód óvodája két
72

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió Ügynökség – Városkutatás

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

tagintézményben működik, ahol helyhiány miatt 2010-ben 8 gyermeket kellett elutasítani. Az utóbbi
években az óvodai és bölcsődei ellátásban is kapacitásbővítés történt.
A település általános iskolájában a tanulók közel 20%-a más településen lakik. Az itt tanuló több mint 500
fős tanulói létszám lemorzsolódási mutatója alacsony, harmaduk más oktatási intézményben,
gimnáziumban folytatja tanulmányait. Emellett a településen működik egy zeneművészeti, táncművészeti
és képzőművészeti szakokon művészeti oktatást nyújtó intézmény is, mely 9 település tanulóit látja el.
Aszódon 3 középiskola - szakközépiskola és gimnázium - működik. 2013-ban ezen intézményekben tanulók
65,7%-a volt más településről bejáró. Az Aszódi Kulturális Központ egyesíti a Városi Könyvtárat, a Petőfi
Közérdekű Muzeális Gyűjteményt és a Korona Házat. A múzeumi látogatókon kívül a többi intézmény
látogatottsága jelentős visszaesést mutat az utóbbi években.

3.2. A Helyi Esélyegyenlőségi Terv
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel összhangban Aszód Város
Önkormányzata 2013-ban elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi Tervét. A program rögzíti a helyi
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat, kiemelten foglalkozva a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, különösen pedig a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők
helyzetével, esélyegyenlőségének javításával. Aszód városa a Helyi Esélyegyenlőségi Terv 2013-2018
dokumentumot 2013-ban a 106/2013. (VII.4.) határozatban fogadta el. A terv számos konkrét javaslattal él
a város közintézményei felé, melyekkel a helyi esélyegyenlőség további előmozdításáért tudnak tenni a
helyi szabályozások, intézkedések és fejlesztési prioritások kitűzésekor. A település Helyi Esélyegyenlőségi
Programért Felelős Fórumot hoz létre a tervben megfogalmazottak figyelemmel kísérésére.
A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatos intézkedések keretében a terv felhívja a figyelmet a
nem regisztrált munkanélküliek helyzetének mélyebb megismerésének, és a foglalkoztatásban részt vevő
intézmények összehangoltabb működésének szükségességére, hogy a statisztikák és közintézmények
számára nem megjelenő érintettek is láthatóvá váljanak. Emellett foglalkoztatási és bérlettámogatás, szűrő
és tanácsadó alkalmak szervezése, az információhoz való ingyenes hozzáférés javítása is a tervek között
szerepel. A város célja a hajléktalan emberek helyzetének megoldása, a rászorulók szociális bérlakásba való
juttatása. A gyermekek védelmét szolgáló intézkedések kiemelik a szociális hátrányok enyhítését, mely
magába foglalja az étkezés támogatását, hátrányos helyzetű gyermekek korai nevelésbe vételét. Emellett a
város célja a gyermekvédelemben részt vevő szakemberek és intézmények fejlesztése, és a szolgáltatások
ez által történő javítása. A Helyi Esélyegyenlőségi terv kiemelten foglalkozik a nők helyzetével, mind a
munkaerőpiacon, mind a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan. Az idősek számára kibővített szolgáltatásokat
tervez, míg a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének érdekében több intézményi változást, érzékenyítést és
akadálymentesítést helyez kilátásba.

3.3. A szegregációval veszélyeztetett területek
A KSH elkészítette a település szegregátumainak, szegregációval veszélyeztetett területeinek térképét,
melyet a szegregációs mutató vizsgálatára alapozott. A meghatározás szerint azon területek tekinthetők
szegregátumnak, melyek esetében a legalább 50 főnek otthont adó lakótömbben a legfeljebb általános
iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül eléri, illetve meghaladja a 35%-ot.
Aszódon a térbeli-társadalmi rétegződés viszonylag kedvező képest fest, hiszen a településen nincs a
fentiek szerint meghatározott szegregátum. Emellett azonban vannak olyan kisebb területegységek, ahol a
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kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetű népesség koncentrálódik, ám számuk nem éri el az 50 főt, illetve
a kritikus értéknél nagyobb szóródást mutatnak.
A társadalmi hátrányok nagyobb koncentráltságát mutató, szegregációval veszélyeztetett területek a Dózsa
György út és Békekert által határolt terület, a Dózsa György út – Béke utca – Miskolczi köz által zárt terület
(1), melyek a hagyományos falusias jellegű, elöregedő lakossággal jellemezhető Temető alja – Jónás falva
területrészen találhatóak. A Petőfi Sándor utca – József Attila köz – Dobó Katalin köz (2) által határolt rész a
Főtér és környékének területére esik, melynek rehabilitációját Aszód 2008-as Integrált Városfejlesztési
Stratégiája célként jelölt meg. Emellett szegregációval veszélyeztetett a Babits Mihály utca egy része (3),
mely a Piactér és környéke területhez tartozik. Szintén szegregációval veszélyeztetett területként jelenik
meg az Aszódi Javítóintézet területéhez tartozó terület, mely intézményi funkciójából fakadóan nem
tekinthető valódi szegregátumnak. (1. ábra)
Ezeken a területeken az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy megelőzze az
esetleges kedvezőtlen demográfiai és mobilitási folyamatokat, melyek a szegregáció erősödéséhez
vezethetnek. A területen ezért az önkormányzatnak oda kell figyelnie a lakosság társadalmi integrációjára,
az alacsony képzettségű munkaerő fejlesztésére, illetve azokra a problémákra, melyek az elöregedésből és
elszigetelődésből fakadnak. A területek kiemelt felügyelete a helyi szociális ellátórendszer, a gyermekjóléti
és családsegítő központok fokozott figyelmével érhető el.

1. ábra: Aszód szegregátum áttekintő
Forrás: KSH adatszolgáltatás
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI
4.1. A stratégia külső összefüggései
A fejezet célja annak bemutatása, hogy a stratégia (a stratégiai tematikus célok) hogyan illeszkedik a
településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákhoz és a területfejlesztési tervdokumentumokhoz. Ez
az egyes tervdokumentumok tételes vizsgálatával történik, dokumentumonként.
A településrendezési eszközök különböző típusait, szintjeit és hierarchiáját, egymással való kapcsolatait,
illetve az ITS helyét ebben a tervrendszerben az alábbi ábra mutatja be. Minden alacsonyabb szintű terv a
célrendszerét a felette álló – magasabb szintű – terv célrendszerét figyelembe véve, azokhoz igazítva
alakítja, így az alacsonyabb szintű tervek egyre részletesebben dolgozzák ki a kitűzött célokhoz vezető
konkrét megoldásokat, javaslatokat.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia helye a tervrendszerben

4.1.1. A stratégia és a települési fejlesztési és rendezési dokumentumok összhangja
A stratégia és a településfejlesztési koncepció összhangja
A jelenleg hatályban lévő 2003 évben megállapított településfejlesztési koncepció hosszú távú fejlesztési
irányokat határoz meg, de nem határoz meg konkrét jövőképet, hosszú távú célokat, fejlesztési
prioritásokat, tematikus célokat. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia e hiányosságot pótolja azáltal,
hogy az 1.1.2. fejezetben a koncepció fejlesztési irányaira építve meghatározza a jövőképet, az átfogó
célokat, hosszú távú célokat is.
Ezáltal a stratégia és a koncepció összhangja biztosított.
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A stratégia és a településszerkezeti terv összhangja
A módosítással érintett településszerkezeti terv (TSZT) a 244/2003. (XII. 17.) sz. határozattal került
megállapításra, melyet a képviselő-testület a 99/2004 (VI.2.) a határozattal módosított. A
településszerkezeti terv felülvizsgálata, a módosításokkal egybeszerkesztett településszerkezeti terv a
119/2011. (V. 10.) határozattal lett jóváhagyva.

A területfelhasználás módosítására vonatkozó javaslatok
A társadalmi és gazdasági folyamatok figyelembevételével a távlati lakó és gazdasági fejlesztési területek és
a vegyes területek kiterjedése és településrendezési helyezte is felülvizsgálandó.
A belterületen a településközpont fejlesztése, új településközpont kijelölése, ezek összekapcsolása a cél és
az értékek megóvásával a központi területek fejlesztése. A szerkezeti fejlesztések a belterületen elsősorban
a lakófunkció elhelyezését, bővítését, valamint az ehhez kapcsolódó gazdasági funkciók telepítését, és az
infrastrukturális háttér megteremtését szolgálják. A településfejlesztési koncepcióban előirányzott
lakosságszám növekedéssel összhangban a településszerkezeti terv a településközponti terület
kiterjesztésére is javaslatot tett. A tervezett elképzelések nem valósultak meg, azonban ennek megtartása a
stratégiai céljaival összhangban javasolható.
Felülvizsgálandó a tervezett kertvárosi lakóterületi fejlesztések mértéke, a város szétterülésének
megakadályozása érdekében. Az akcióterületekhez és városi célrendszerhez kapcsolódó területek
megtartása javasolt, de a szabályozási tervben - még a TSZT – ben tervezett területfelhasználásnak
megfelelően - nem szabályozott területek fejlesztési területként történő kezelése felülvizsgálandó.
A településszerkezeti tervben számos terület került kialakításra a gazdaságfejlesztés befogadására,
elősegítésére, a távlatban hasznosítható É-i, és a D-i iparterület fejlesztési területe is kiszabályozásra került.
Ezek felülvizsgálata a stratégia céljainak elősegítésére a kiemelt gazdasági terület helyzetbe hozásával
tekinthető irányadónak, preferálva a kedvező közúti és vasúti kapcsolatokkal rendelkező déli iparterületet.
Az északi gazdasági területek felülvizsgálata javasolt.
A 07 hrsz-ú honvédelmi terület a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében
lévő használaton kívüli terület. A terület további fejlesztéséhez elengedhetetlen a makro és mikro-térséget
gazdasági, társadalmi szempontból egyaránt elemző vizsgálatok elkészítése, majd a terület gazdasági
fejlesztési koncepció alapján történő hasznosítása. A terület jelentős fejlesztési potenciál.
A sportpálya területét érinti a vasútvonal fejlesztése (nyomvonal korrekció), így gondoskodni kell a
sportpálya területi rendezéséről, áthelyezéséről.
A kiserdő területe a hatályos településrendezési eszközök alapján jelenleg vegyes terültként hasznosítandó,
vizsgálandó a rekreációs hasznosítás.

A településszerkezet szerkezeti javítását szolgáló lehetséges közlekedést érintő
intézkedések, beavatkozások
Aszód a három európai törzshálózati folyosó metszéspontjában helyezkedik el, ami kedvező lehetőségeket
kínálhat a város további fejlesztésével kapcsolatban, melyek alapjául az Európai Uniós pályázati pénzek
szolgálhatnak. A kapcsolatok megteremtése kívánatos.
A kerékpáros közlekedés fejlesztése szempontjából Aszód szintén kedvező helyzetben van, hiszen két
irányból is megközelíti kerékpárút, melyek összekötése jelentős lépést jelentene.

Környezeti és tájképi konfliktusok kiküszöbölése érdekében tehető intézkedések a
településszerkezet, az övezetek megváltoztatásával
A külterület a település közigazgatási területének elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési illetve
vízgazdálkodási célra szolgáló része. A külterületen a mezőgazdasági művelés, gyümölcstermesztés
fenntartását és a természeti szempontból igen jelentős erdőterületek védelmét, bővítését kell elérni. A
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mezőgazdasági művelésre nem alkalmas területeken a természetszerű extenzív gazdálkodás
megvalósíthatóságának feltételeit célszerű megteremteni. Fontos feladat a szomszédos településekkel való
összenövés elkerülése, a környezetminőség javítása, a táj- és természeti értékek és termőföld védelme, a
terhelt területek ellensúlyozása a zöldfelületek, mezőgazdasági és erdőterületek biológiailag aktív
felületekként való megtartásával.
Aszód külterületén nem tervez számottevő beépítéssel együtt járó új fejlesztéseket a koncepciójában. Ez
jelen ITS keretében is támogatható alapelv.
A település térségében tájszerkezeti - tájhasználati konfliktusként kezelendő a szomszédos közeli
belterületek megindult összenövési tendenciája, amely Aszód estében elsősorban nyugati és déli irányból
jelentkezik Iklad és Bag felé, illetve északkeleti irányban Kartal felé. Ez a konfliktus táj- és természetvédelmi
szempontból is felerősödik déli – délnyugati irányban, ahol a Galga völgy ökológiai folyosója állja útját az
összenövésnek.
Más jellegű tájszerkezeti - ökológiai veszélyforrás az ökológiai folyosó, közlekedési nyomvonalak (vasút, út)
általi szabdaltsága, melynek negatív hatásait ugyancsak csillapítani szükséges, továbbra is el kell kerülni a
nyomvonalak közti patak menti természeti területek beépítésre szánt területi átminősítését.
A városban ugyanakkor a közterületi zöldfelületek nem képeznek rendszert. Egyes településrészeken az
utcák szűk keresztmetszetűek. Áttekintést igényel, hogy mely közterületeken van lehetőség további
közútfásításra, vagy egyéb közterületi zöldfelületi elem megvalósítására.
A meglévő közparkok és a tervezett közparkok területeit a településszerkezeti terv jelöli, egyes
városrészekben ennek ellenére sem érhető el közterületi zöldfelületi találkozási pont. A terv a közparkok
rendeltetését és fejlesztési ütemezését nem határozza meg.

Egyéb települési sajátosságokat és környezeti minőséget óvó, levegőminőséget javító
intézkedések
A város arculatának meghatározása szükséges a kisvárosi karakter megtartásával, a településkép
védelmének biztosításával. Az önkormányzatnak nincs helyi védettségre vonatkozó rendelete, és az
örökségvédelmi hatástanulmány is felülvizsgálandó.
A turisztikai ágazat a város életében egyelőre nem valós gazdasági mozgatórugóként, hanem lehetőségként
jelenik meg, melynek alapját, a turisztikai attrakciót az aszódi kastélyok jelenthetik, amelyek bekerültek a
Pest megyében 19 kastélyt érintő felújítási programba.
A használaton kívüli épített örökség funkciókkal való megtöltése, hasznosítása és fejlesztése
nélkülözhetetlen (Podmaniczky kastély, Podmaniczky – Széchenyi kastély, volt Tiszti Kaszinó) a város
fejlődéséhez. A lehetséges hasznosítások alapvetően meghatározzák a város fejlesztési irányait.

4.1.2. A magasabb szintű tervek és a stratégia összhangja
A stratégia és a területfejlesztési dokumentumok összhangja
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Az Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési
és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) hazánk társadalmi, gazdasági és területi fejlődése, valamint
környezetminőségének javítása érdekében. Az OFTK egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai
célokat és elveket határoz meg, időtávja 2030-ig szól. A Koncepció a 2014 és 2020 közötti időszakra
vonatkozóan fejlesztési prioritásokat fogalmaz meg. Az alábbiakban ezeket vetettük össze Aszód integrált
településfejlesztési stratégiájának tematikus céljaival. A célok megnevezését az 1.1 fejezetben szereplő
célrendszeri ábra tartalmazza.
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megyei bontásban
határozza meg a fejlesztési irányokat. A Koncepció az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg Pest
megyére vonatkozóan:
OFTK Prioritásai

Aszód ITS célrendszeréhez illeszkedése

Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, T1, T2, T5, T6, T7, T8
nagyvállalati partnerségben
Fordulat a teljes
tudástársadalom felé

foglalkoztatottság

és

a T2, T5, T6, T7, T8

Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve T10, T17, T19, T20, T21
az energiafüggetlenség felé
Népesedési és közösségi fordulat

T1, T3, T4, T20

Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a T6, T7, T8
helyi gazdaság bázisán
OFTK Specifikus Céljai

Aszód ITS célrendszeréhez illeszkedése

Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság

T1, T2, T5, T6, T7, T8

Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom,
egészség- és sportgazdaság

T1, T3, T4

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

T3, T13

Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek,
K+F+I

T2, T8

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó
társadalom, roma-integráció

T3, T4,

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság

T1, T15, T17, T18, T19

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható
használata és környezetünk védelme

T10, T17, T19, T20, T21

Az ország makro-regionális szerepének erősítése

T2, T5, T6, T7, T11

A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat

T5, T6, T11

Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése

T2, T3, T5, T6, T7, T8

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése

T12, T13

Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás
és gazdaságösztönzés elősegítése

T6, T7, T8

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás
biztosítása

T10, T14, T15, T16

A Koncepció megfogalmaz területpolitikai irányokat is, mint például makroregionális térkapcsolatok
feltárása, többközpontú fejlődés, természeti erőforrásainkat védő térszerkezet, Duna-térség fenntartható
fejlesztése, melyekkel összhangban vannak Aszód ITS specifikus céljai a makro-kapcsolati súlypontiság
kihasználásával, a területfelhasználási hierarchia fejlesztésével.
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megyei bontásban
határozza meg a fejlesztési irányokat. Pest megye az ország egyik legnépesebb és legnagyobb gazdasági
teljesítményű megyéje. A Koncepció az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg Pest megyére
vonatkozóan:


a gazdaság dinamizálása, befektetés-ösztönzés, innováció és versenyképesség javítása, KKV szektor
támogatása



a társadalmi megújulás, közösség és bizalom erősítése, családi értékek előtérbe helyezése, a lakosság
egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, területi és társadalmi
kohézió, esélyegyenlőség javítása



a térszerkezet fejlesztése, metropolisz térség, belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése
kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében,
vonzó, kiemelkedő környezeti feltételek és életminőséget biztosító tér kialakítása.

Összességében megállapítható, hogy Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere és
beavatkozási logikája összhangban van az OFTK-ban rögzített prioritásokkal és fejlesztési irányokkal.

Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1. napján hatályba
lépett módosítása következtében a megye vált a területfejlesztés egyik legfontosabb területi szintjévé.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a
megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.
A törvény alapján a területfejlesztés vált a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb
feladatává. Fenti törvényi változások eredményeként a területfejlesztés terén a korábbi öt területi szint
helyett (kistérség, megye, régió, kiemelt térség, országos szint) alapvetően két területi szint került
meghatározásra, a megyei és az országos. Ennek megfelelően a korábban a térségben működő Pest Megyei
Területfejlesztési Tanács, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és Budapesti Agglomerációs
Fejlesztési Tanács megszűntek, jogutódjuk Pest Megye Önkormányzata illetve a két utóbbi esetében
Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata közösen lettek. Ezzel a megye hosszú- és
középtávú fejlesztését megalapozó és meghatározó dokumentumok kidolgozása is a megyei önkormányzat
feladatává vált. A megújított területfejlesztési szabályozások szerint tehát a megyéknek két tervi műfajban
kell területfejlesztési tervezést végezni: koncepciót kell készíteniük, majd ezt követően programozniuk kell.
A megyei területfejlesztési program a koncepcióban meghatározott célrendszerre építve fogalmaz meg
prioritásokat és szükséges intézkedéseket, ezért jelen ITS illeszkedését a megyei fejlesztési elképzeléshez a
pest megyei fejlesztési koncepcióban megfogalmazott stratégiai célokhoz való illeszkedésen keresztül
vizsgáljuk.
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Pest Megye
Területfejlesztési Koncepció
stratégiai célok

ITS középtávú célok
(Tematikus Stratégiai célok)

T1: Intézményi infrastruktúra,
közszolgáltatás, közellátás fejlesztése

++
++

T2: A tudásipar fejlesztése, a magasan
kvalifikált munkaerő megtartása, vonzása és
képzése

+
+

T3: Aktív, egészséges, befogadó, erős,
művelt, nyitott, motivált társadalom
megerősítése, : a gyermek és idős korúak
védelme

++
+
++

T4: Közösségformáló, kulturális, szabadidős
és rekreációs célú fejlesztések

++
+
++

T5: Gazdasági területek fejlesztése (korszerű,
hatékony, fejlődő ipar)

T6: Idegenforgalom, turisztika fejlesztése

+

T7: Kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése

+

T8: Gazdaságfejlesztés támogatása soft
programokkal (Helyi vállalkozások
ösztönzése, innovatív technológiát alkalmazó
cégek támogatása stb.)

+

T9: Közterületek műszaki és minőségi
fejlesztése

+
+

T10: Belvárosi rehabilitáció, értékőrző
megújítás, tömbfeltárások, alulhasznosított
ingatlanok aktiválása

+

+

T11: Arculat meghatározás, karakter és
városképvédelem, minőségi, biztonságos
kisvárosi környezet

++

T12: Zöldterületek, zöldfelületek megóvása,
megújítása, előbbiek funkcióbővítő
fejlesztése

++

++

+

++

++

T13: Természeti területek hatékony
területhasználatának ösztönzése,
fenntartható és értékmegőrző fejlesztések

+

++

+

++

++

T14: Közlekedési (gépjármű, gyalogos,
kerékpáros) és tömegközlekedési hálózat
fejlesztése

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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++
+
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+
++
+
+
+
+

+
++
+
+
+
+

++
++
++
++

+
+
+
++
+

+

+

+

++

+

+

+

++

+

+

+

+

++

Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális
közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep
ellátása és hálózatos térstruktúra kialakulása érdekében
A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési
kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlek.
Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési
struktúra, takarékos területhasználat, épített és környezeti értékek
megóvása és fejlesztése
Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és
környezetvédelem a térségek és települések fejlődésének
szolgálatában

A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának
erősítése, több lábon álló gazdaság, a technológia és tudásintenzív,
valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok kiegyensúlyozott fejl.

++

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás
biztosítása, az oktatás intézményrendszerének erősítése

A szociális és közbiztonság megerősítés, a közösségek megújítása, a
családi értékek előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a
társadalmi bizalom erősítése
Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a
megye belső kapcsolati hálójának fejlesztése, menedzsment
szervezetének felállítása
Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának
javítás, kiemelt hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a
prevencióra
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T15: Közlekedésbiztonság és közlekedési
mód váltás elősegítése
T16: Parkolási problémák feloldása

+

T17: Fenntartható közműellátás

+

+

T18: Veszélyeztetett területek kezelése
(vízrendezés, állékonyság biztosítása)

+

+

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

++

+

++

++

+

+

+

++

+

+

+

++

+

T19: Energiatakarékos területhasználás,
energia-hatékony építések és
városüzemeltetés

+

T20: Szemléletformálás, életmódváltás

++

+

+

T21: A környezet (víz, a levegő, a talaj és a
klíma) védelme

+

+

+

+

+

+

+

+

Jelmagyarázat:
++
+

Erős kapcsolat
Közepes kapcsolat
Gyenge kapcsolat

Összességében megállapítható, hogy Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszere
összhangban van Pest Megye Területfejlesztési Koncepció stratégiai céljaival.

A stratégia és a területrendezési tervek összhangja
Országos Területrendezési Terv
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény célja, hogy meghatározza az ország
egyes térségeinek területhasználati feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli
rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális
adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.
Az Országos Területrendezési Terv – mint felsőbbrendű területrendezési jogszabály – adja meg a keretet,
amelyben az ITS készült, ezáltal teljeskörűen illeszkedik ahhoz.

Egyéb Nemzeti fejlesztési dokumentumokhoz való illeszkedés
A stratégia illeszkedése az Europai Unió fejlesztéspolitikájához (Europa2020 és
Széchenyi 2020)
2014. január 1-jével új uniós költségvetési időszak indult, ezzel egy időben új fejezet kezdődött
Magyarországon az uniós források pályáztatása, kifizetése és felhasználása terén. Az Új Széchenyi Terv
sikereinek folytatásaként a következő 7 évben az elmúlt költségvetési ciklus jó gyakorlatait megőrizve, de az
esetleges hibákat kiküszöbölve még hatékonyabb pályázati rendszer jön létre, melynek következményeként
– remények szerint – felpörögnek a fejlesztések. A korábbi időszakhoz hasonló intenzitással kívánja a
kormány lehívni, de még nagyobb hatékonysággal felhasználni a 2014-2020-as időszakban is az ország
számára rendelkezésre álló keretösszeget.
A Gróf Széchenyi István neve által fémjelzett fejlesztéspolitikai program, Széchenyi 2020 néven továbbra is
Magyarország fejlődését és megújulást célozza meg. Az új fejlesztéspolitikai időszak kialakításakor a közös
európai célkitűzést, irányelveket alapul véve határozták meg azokat a pontokat, amelyeket el kell érni
ahhoz, hogy Európa globálisan, Magyarország pedig EU-s összehasonlításban versenyképes maradjon.
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A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a
most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt, nevezetesen hogy Európa globálisan, Magyarország
pedig EU‐s összehasonlításban versenyképes maradjon. Az összes tagállamnak a 11 tematikus célhoz k ell
igazítania saját fejlesztési terveit, biztosítva a dokumentum számszerűsített céljainak elérését, amelyek:
1)

A kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése.

2)

Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák
használatának minőségének javítása.

3)

A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének javítása.

4)

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden
ágazatban.

5)

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítása.

6)

A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.

7)

A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati
infrastruktúrákban.

8)

A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.

9)

A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem.

10)

Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás.

11)

Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

++

+

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység,
valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem

10. az oktatásba, és a képzésbe (szakképzésbe) történő beruh.
a készségek fejl. és az egész életen át tartó tanulás érdekében

11. a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának
javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás

+

+

+

++

++
+

+
+
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7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk km
megszüntetése a kulcsfontosságú hálóz. infrastruktúrákban

++

6. a környezet megóvása és védelme és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítása

++

5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása

+

4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő
elmozdulás támogatása minden ágazatban

+

8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a
munkavállalói mobilitás támogatása

T1: Intézményi infrastruktúra, közszolgáltatás,
közellátás fejlesztése
T2: A tudásipar fejlesztése, a magasan kvalifikált
munkaerő megtartása, vonzása és képzése
T3: Aktív, egészséges, befogadó, erős, művelt,
nyitott, motivált társadalom megerősítése, : a
gyermek és idős korúak védelme
T4: Közösségformáló, kulturális, szabadidős és

3. a kkv-k, mg, ill. halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének a növelése

ITS középtávú célok

2. az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és
minőségének a javítása

EU 2020 / Széchenyi 2020
Tematikus célok

1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése

Az ITS a Széchenyi 2020 tematikus célkitűzéseihez igazodva határozza meg lokálisan a hosszú- illetve
középtávú célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat.

+

++
+

++

+

++

+
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rekreációs célú fejlesztések
T5: Gazdasági területek fejlesztése (korszerű,
hatékony, fejlődő ipar)
T6: Idegenforgalom, turisztika fejlesztése
T7: Kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése
T8: Gazdaságfejlesztés támogatása soft
programokkal (Helyi vállalkozások ösztönzése,
innovatív technológiát alkalmazó cégek
támogatása stb.)
T9: Közterületek műszaki és minőségi fejlesztése
T10: Belvárosi rehabilitáció, értékőrző megújítás,
tömbfeltárások, alulhasznosított ingatlanok
aktiválása
T11: Arculat meghatározás, karakter és
városképvédelem, minőségi, biztonságos
kisvárosi környezet
T12: Zöldterületek, zöldfelületek megóvása,
megújítása, előbbiek funkcióbővítő fejlesztése
T13: Természeti területek hatékony
területhasználatának ösztönzése, fenntartható és
értékmegőrző fejlesztések
T14: Közlekedési (gépjármű, gyalogos,
kerékpáros) és tömegközlekedési hálózat
fejlesztése
T15: Közlekedésbiztonság és közlekedési mód
váltás elősegítése
T16: Parkolási problémák feloldása
T17: Fenntartható közműellátás
T18: Veszélyeztetett területek kezelése
(vízrendezés, állékonyság biztosítása)
T19: Energiatakarékos területhasználás, energiahatékony építések és városüzemeltetés
T20: Szemléletformálás, életmódváltás
T21: A környezet (víz, a levegő, a talaj és a klíma)
védelme

++

+

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

+

+

++

+

++

+
+

++
++

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

++

++

+

++

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

++

++

+

++

+

++

++

+

++

++

+
++

+
++

++

+

++

++

+
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+
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+
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+
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+

+
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+
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+

Jelmagyarázat:
++
+

Erős kapcsolat
Közepes kapcsolat
Gyenge kapcsolat

Magyar Növekedési Terv
A hazánkkal szembeni befektetői bizalom erősítése és a gazdasági környezet kiszámíthatóságának
érdekében elkészült a Magyar Növekedési Terv a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából 2011-ben. A
Terv célja a hazai gazdaság nettó exportjának maximalizálása, emellett a külföldi közvetlen
tőkebefektetések ösztönzése.
A hazánkkal szembeni befektetői bizalom erősítése és a gazdasági környezet kiszámíthatóságának
érdekében elkészült a Magyar Növekedési Terv a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából 2011-ben. A
Terv célja a hazai gazdaság nettó exportjának maximalizálása, emellett a külföldi közvetlen
tőkebefektetések ösztönzése. A Magyar Növekedési Terv célkitűzései a hozzáadott érték növekedés, a
foglalkoztatás bővítés, az import kiváltása, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok kiépítése, és mindezek
fenntarthatósága.
Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégiája első sorban a T5 Gazdasági területek fejlesztése (korszerű,
hatékony, fejlődő ipar), T6 Idegenforgalom, turisztika fejlesztése, T8 Gazdaságfejlesztés támogatása soft
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programokkal (Helyi vállalkozások ösztönzése, innovatív technológiát alkalmazó cégek támogatása stb.)
tematikus célkitűzésein keresztül illeszkedik a Magyar Növekedési Terv célrendszeréhez.

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia
Az Országgyűlés 2013. március 25-i ülésnapján elfogadta a 2012-2024 közötti időszakra szóló
Keretstratégiát. A Stratégia célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti egyetértés kialakulásához a
fenntarthatóságról.
„A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó kiteljesedését
célozza úgy, hogy az emberi tevékenységek a Föld környezeti eltartó-képessége szabta határokon belül
maradnak, és a gyarapítható, fejleszthető emberi, társadalmi és gazdasági erőforrások terén gondoskodunk
ezek megfelelő mennyiségi és minőségi állapotának fenntartásáról, bővítéséről, illetve javításáról.”
A Keretstratégia szerint biztosítani kell az emberi, társadalmi, természeti és gazdasági erőforrások
fejlesztéseit. Ennek eszköze az egyéni, családi, vállalkozói, civil és kormányzati felelősség egyensúlyban
tartása.
NFFK stratégia céljainak rendszere

Aszód ITS célrendszeréhez illeszkedése

Emberi erőforrások: demográfia, egészség, tudás,
T1, T2, T3, T4, T11, T15
társadalmi kohézió
Társadalmi erőforrások: bizalom infrastruktúrájának
erősítése, a munka társadalmi körülményei, családi
T1, T3, T6, T7, T9, T10, T11,
értékek erősítése, múlt örökségének ápolása, kulturális
fejlesztések
Természeti erőforrások: biodiverzitás, megújuló
T9, T10, T12, T13, T14, T15, T17, T18, T19, T20,
természeti
erőforrások,
környezeti
terhelések
T21
csökkentése, nem megújuló természeti erőforrások
Gazdasági erőforrások: a vállalkozói tőke és az
innováció erősítése, a foglalkoztatás bővítése, T2, T5, T6, T7, T8, T11
költségvetési politika, életpálya-finanszírozás
Aszód Város ITS stratégiai céljai és az NFFK stratégiai céljainak rendszere közötti összhang biztosított.

Nemzeti Környezetvédelmi Program
A Program a stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Kormányrendelet előírásai szerint szakpolitikai
stratégia, az átfogó környezetügyi szakpolitikai területre vonatkozó jövőkép elérésének stratégiai
tervdokumentuma. A környezetvédelmi törvénnyel összhangban az emberi egészség védelmét, a
természeti erőforrások és értékek megőrzését, fenntartását tartja fontosnak és a környezettel, annak
védelmével, veszélyeztető tényezőkkel foglalkozik. A Program 2014-2019 közötti időszakra szól, kitekintve
2020-ra.
Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai céljai

ITS célrendszeréhez illeszkedése

Az életminőség és az emberi egészség környezeti T1, T3, T4, T9, T10, T12, T14, T15, T16, T17, T18,
feltételeinek javítása
T20
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Természeti értékek és
fenntartható használata

erőforrások

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

védelme, T9, T10, T12, T13, T14, T15, T17, T18, T19, T20,
T21

Az erőforrás-takarékosság és a – hatékonyság javítása, a
T2, T5, T6, T7, T8, T10, T19
gazdaság zöldítése
A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megjelennek az ITS specifikus céljai között.

Nemzeti Energiastratégia
A globális környezeti hatások következtében az energia területén szemléletváltásra van szükség az
energiaellátás hosszú távú biztosítása érdekében. A célok elérése érdekében öt fontos törekvést
fogalmazott meg a Stratégia: az energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása, a megújuló energiák
részarányának növelése, a közép-európai vezetékhálózat integrálása és az ehhez szükséges határkeresztező
kapacitások kiépítése, az atomenergia jelenlegi kapacitásainak megőrzése, valamint a hazai szén- és
lignitvagyon környezetbarát módon való felhasználása a villamosenergia-termelésben.
Nemzeti Energiastratégia céljai

ITS célrendszeréhez illeszkedése

Energiaellátás biztosítása, energiahatékonyság

T17, T19

Versenyképesség növelése

T5, T14, T19

Fenntarthatóság

T17, T19, T20, T21

Az energiahatékonyság, a versenyképesség és fenntarthatóság megjelennek Aszód ITS specifikus céljai
között, tehát az illeszkedés teljesül a Nemzeti Energiastratégia dokumentummal.

Nemzeti Közlekedési Stratégia
A Nemzeti Közlekedési Stratégia a magyar közlekedés hosszú távú nemzeti fejlesztési terve. Meghatározza a
stratégiai irányt 2030-ig, távlati kitekintéssel 2050-ig, egy első ütemmel 2020-ig.
Nemzeti Közlekedési Stratégia céljai

ITS célrendszeréhez illeszkedése

Környezetre gyakorolt hatások javulása

T5, T9

Egészség- és vagyonbiztonság javulása

T9, T15, T16

Gazdasági növekedés elősegítése

T5,

Foglalkoztatás javulása

T5,

Lakosság jólétének javulása

T9, T10

Területi egyenlőtlenségek mérséklése

T10, T19

Társadalmi igazságosság, méltányosság javulása

T9, T10, T19

Nemzetközi kapcsolatok erősítése

-
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Társadalmi szinten
hasznosabb közlekedési
szerkezet kialakítása

Hasznosabb közlekedési
módok erősítése

T14, T15

Hasznosabb személy- és
áruszállítás erősítése

T14

Szállítási szolgáltatások
nyújtásának javítása

T14, T15

Szolgáltatások
színvonalának és
Közlekedés fizikai
hatékonyságának növelése
rendszerelemeinek
javítása

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

T9, T16

A Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia céljai – a nemzetközi kapcsolatok erősítése kivételével – a
megjelennek Aszód ITS specifikus céljai között.

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020
A régiók intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégiája (a továbbiakban: RIS3 stratégia)
szerinti ex ante feltétel kikötésével az EU tagállamainak és régióinak eszközeik és képességeik alapján
meg kell határozniuk azokat a tudásspecializációkat, amelyek a leginkább illenek innovációs
potenciáljukhoz. Ehhez egy „vállalkozói tényfeltárás” jellegű folyamatot kell megvalósítani, azaz be kell
vonni az innovációban érintett feleket és a vállalkozásokat is. Az intelligens szakosodás így nem csupán
egy felülről vezényelt (top-down) stratégiát jelent, hanem vállalkozások, kutatóközpontok és
egyetemek együttműködését a tagállam vagy régió legígéretesebb specializációs területeinek, illetve az
innovációt esetleg hátráltató gyenge tényezőknek a feltárását is.
A RIS3 stratégia a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési időszak tervezési időszakához
igazodva készült, időtávja megegyezik az EU 2020 stratégiának, az EU 2014-2020 közötti kohéziós
politikájának, valamint a hazai Befektetés a jövőbe, Nemzeti Kutatás-fejlesztési Stratégia 2020
időtávjával.
Aszód ITS tematikus céljai

RIS3 stratégia fejlesztési prioritásai
Ágazati prioritások
1. fejlesztési prioritás: Gyógyszeripari innováció támogatása

-

1 A gyógyszeripar területén működő nagyvállalatok támogatása,
megfelelő gazdasági és üzleti környezet megteremtése.
1.2. A gyógyszeripar területén működő innovatív induló vállalatok és
KKV-k támogatása, megfelelő gazdasági és üzleti környezet
megteremtése.
1.3. A gyógyszeripari fejlesztési források esetében az iparág sajátosságait
figyelembe vevő szabályozás alkalmazása (hosszabb megtérülési idő,
magasabb támogatási intenzitás, stb.).)
2. fejlesztési prioritás: Innováció támogatása az információs technológiák
területén
2.1 Az információs technológiák területén működő KKV-k és
nagyvállalatok támogatása, megfelelő gazdasági és üzleti környezet
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megteremtése.
2.2 Az információs technológiák területén működő innovatív induló
vállalatok támogatása elsősorban kockázatitőke-programokkal és
visszatérítendő támogatások alkalmazásával, valamint részükre
megfelelő gazdasági és üzleti környezet megteremtése.
2.3 A KMR-ben tapasztalható támogatási forráshiány megoldása célzott,
a régióban az információs technológiák területén működő vállalkozások
működésének, a termékek és szolgáltatások piacra vitelének, valamint az
akadémiai és vállalati együttműködések, technológiatranszfer
támogatása révén

Horizontális prioritások
T5, T8

3. fejlesztési prioritás: Innovációs együttműködés erősítése
3.1 Stratégiai jelentőségű, jelentős nemzetgazdasági innovációkat
megalapozó K+F+I együttműködések létrehozása és fejlesztése.
3.2 Felsőoktatási és kutatói alapinfrastruktúra fejlesztése – az innovatív
tudásbázis kiválóság alapú erősítése, bővítése (pl. nemzetközi
együttműködések) és megtartása
3.3 Akadémiai és vállalati
tudástranszfer előmozdítása.

szféra

közötti

hálózatok

építése,

3.4 Az innovatív vállalkozások közötti hálózatosodás további erősítése
T19, T20, T21

4. fejlesztési prioritás: Zöld innováció ösztönzése
4.1 Energiahatékonyság növelése innovatív megoldások révén
4.2 Hulladéktermelés csökkentése,
megoldásainak támogatása.

hulladékfeldolgozás

innovatív

4.3 A levegőbe, vízbe, talajba jutó szennyezőanyagok kibocsátásának
csökkentése innovatív megoldások révén
4.4. Innovatív zöld vállalkozások versenyképességének növelése, a zöld
vállalati megoldások támogatása
4.5 Működő ipari tevékenységek zöldítése
5. fejlesztési prioritás: Innovatív vállalkozások tevékenységének támogatása

T5, T8

5.1 Piacképes innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztésére képes,
innovatív tevékenységet folytató KKV-k és nagyvállalatok régióba
vonzása és támogatása, melyek hozzájárulnak a hazai képzett K+F+I
munkaerő elhelyezéséhez és megtartásához.
5.2 Innovatív kezdő vállalkozások támogatása, elsősorban kockázatitőkeprogramokkal és visszatérítendő támogatások alkalmazásával.
5.3 A kreatív ipar területén működő vállalkozások támogatása.
5.4 A bionika területén működő induló vállalkozások és KKV-k K+F+I
tevékenységének támogatása

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégiája első sorban a T5 Gazdasági területek fejlesztése (korszerű,
hatékony, fejlődő ipar), T8 Gazdaságfejlesztés támogatása soft programokkal (Helyi vállalkozások
ösztönzése, innovatív technológiát alkalmazó cégek támogatása stb.), T19-21 Energiahatékonyság,
klímavédelem tematikus célkitűzésein keresztül illeszkedik a Közép-Magyarország intelligens innovációs
szakosodási stratégiájában foglalt prioritásokhoz. Ezen felül az összes tervezett gazdaságösztönző
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beavatkozás gyakorlati megvalósítása során hangsúlyt kapnak az együttműködést mutató, innovatív és zöld
megoldások.

4.1.3. A stratégia és a város ágazati dokumentumai közötti összefüggések
bemutatása
A településfejlesztési koncepciót és stratégiát települési szintű ágazati fejlesztési dokumentumok „kísérik”.
Aszód Város Önkormányzata jelenleg hatályban levő koncepciói, stratégiái, programjai:
•

Aszód Város Önkormányzatának gazdasági programja, 2014 – 2019

•

Hulladékgazdálkodási terv

•

Fenntarthatósági terv

•

Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Megújításra váró koncepciók, stratégiák, programok:
•

Aszód Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terve és Aszód Város Önkormányzat
Közoktatási Minőségirányítási Programja, 2008-2012

•

Szociális Térkép

Az ITS a település már korábban elkészült ágazati fejlesztési dokumentumaiban foglalt helyzetleíró részekre
is támaszkodik a helyzetfeltárás, helyzetelemzés fejezeteiben, valamint a stratégiai fejezetben figyelembe
veszi a települési szintű ágazati dokumentumokban megfogalmazott célokat, beavatkozásokat.

Aszód Város Önkormányzatának gazdasági programja, 2014 – 2019
Aszód Város Önkormányzatának 5 éves gazdasági programja az az átfogó dokumentum, amely a választási
ciklusra való terveket, szándékokat rögzíti.
A szoros együttműködésben készülő gazdasági program és stratégia egymás figyelembevételével készült,
összhangja biztosított.

Hulladékgazdálkodási terv
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §-a rendeli el a helyi
hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a Hgt. 37§ (4) és (5)
bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi
követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet tartalmazza. A Hulladékgazdálkodási terv a
térségre készült, magába foglalja a lakosság és az önkormányzat kötelességeit és feladatait a fenntartható
környezeti gazdálkodás érdekében.
A Hulladékgazdálkodási terv alapelvei az ITS-sel összhangban vannak, a megvalósítás során a terv elemei
biztosítandók.

Fenntarthatósági terv
Aszód Város Képviselő-testülete 154/2011 (VI.30.) számú Ökt. határozatával fogadta el a Fenntarthatósági
tervet, amely alapvető célja, hogy az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság
tevőleges támogatásával olyan programot dolgozzon ki és valósítson meg, amely a fenntartható fejlődés
elvére épül. A terv társadalmi, környezeti és gazdasági célokat és alapelveket fogalmaz meg.
A társadalmi akcióterv az alapellátás szolgáltatásait, a munkahelyteremtést, nemzeti és etnikai kisebbségek
jogai érvényesítésének biztosítását, és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését
tartalmazza. A környezeti stratégia az épített és természeti környezet védelmét, az infrastruktúra
fejlesztést, a helyi tömegközlekedést, köztisztaság és településtisztaság fenntartását és közreműködést a
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helyi energiaszolgáltatásban határoz meg. A gazdasági stratégia a helyi gazdaság ágazatainak adottságaira
épített gazdaságpolitika mellett a támogatási és forrásszerzési lehetőségekre való felkészülést szolgálja.
A Fenntarthatósági terv célrendszere és alapelvei az ITS-sel összhangban vannak.

Aszód Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Aszód Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A 2013-2018
évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot Aszód Város Önkormányzata 106/2013 (VII.4.) ÖKT.
számú határozatával fogadta el. Az intézkedési terveiben felsorolt feladatok elemei: a mélyszegénységben
élők és a romák esélyegyenlősége, a gyermekek esélyegyenlősége, a nők esélyegyenlősége, az idősek
esélyegyenlősége, a fogyatékkal élők esélyegyenlősége.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célrendszere és akcióprogramjai az ITS célrendszerével összhangban
vannak, az ITS projektjavaslatai a Program megvalósulásához hozzájárulnak.
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4.2. A stratégia belső összefüggései
Jelen fejezet célja, hogy a stratégiai célkijelölés belső összefüggéseit alapvetően három szempontból
vizsgálja. Egyrészt azt mutatja be, hogy a stratégiai fejezetben meghatározott célok a helyzetelemzésben
valóban feltárt problémák megoldására fókuszálnak és az adottságokra építve kerülnek meghatározásra.
Másrészt bemutatja, hogy az egyes célok hogyan erősítik egymást, milyen hatást gyakorolnak egymásra.
Harmadrészt a tematikus stratégiai célok és a városrészi célok közötti tartalmi kapcsolódásokat hivatott
bemutatni.
Tekintve, hogy a 2.2 fejezet már tárgyalja a tematikus stratégiai célok és a városrészi célok kapcsolatát,
jelen fejezetben az első két kérdés kerül bemutatásra.
A következő táblázat bemutatja az ITS tematikus céljainak illeszkedését a helyzetelemzésben feltárt
problémák megoldására és a város adottságaira:
Tematikus célok

erős

A Beazonosított problémák

T1: Intézményi
infrastruktúra,
közszolgáltatás,
közellátás fejlesztése

Járási oktatási központi szerep, magas
színvonalú oktatási intézmények általános és
középfokú oktatás területén is (jelentős
oktatási potenciál, térségi vonzás)
A hivatali ügyintézés kényelmes
Új bölcsőde, felújított óvoda, felújított idős
szociális ellátó
Kielégítő egészségügyi ellátás
Színvonalas közművelődési intézmények

Bentlakásos szociális ellátási formák hiánya
(hajléktalan ellátás, idősellátás)
Iskola ebédeltetés megoldatlansága, iskolai
tornaterem rossz állapota
Közművelődési intézmények alacsony
kihasználtsága, művelődési ház/települési
rendezvények megvalósítására alkalmas
épület hiánya
Sportlétesítmények, uszoda hiánya
A közintézmények és közterületek
akadálymentesítése nem teljes körűen
megoldott
Idősek otthona, ápolóház hiánya

T2: A tudásipar
fejlesztése, a
magasan kvalifikált
munkaerő
megtartása, vonzása
és képzése

Magasan képzett munkaerő
Kedvező foglalkoztatottsági mutatók,
alacsony munkanélküliségi ráta

Jelentős munkahelyi ingázás következtében
csökkenő helyi kötődés

T3: Aktív, egészséges,
befogadó, erős,
művelt, nyitott,
motivált társadalom
megerősítése, : a
gyermek és idős
korúak védelme

Átlagosnál fiatalabb lakónépesség, gyerekes
családok magas aránya
Vidékies élettér, de városi szolgáltatások

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok:
enyhén csökkenő népességszám, lakosság
lassú elöregedése

T4: Közösségformáló,
kulturális, szabadidős
és rekreációs célú
fejlesztések

Civil szervezetek jelenléte a sport, kultúra és
szociális gondoskodás területén
Sok helyi rendezvény

Települési rendezvények megvalósítására
alkalmas épület hiánya
Berek és Kiserdő nem kiépített rekreációs
terület

T5: Gazdasági
területek fejlesztése
(korszerű, hatékony,
fejlődő ipar)

Járási központi szerep mellett a főváros
elérhető távolsága kedvező munkavállalási
lehetőséget nyújt
Szakképzés magas színvonala
Meglévő ipari infrastruktúra, két ipari
terület, jó közlekedési kapcsolatok
Fejlesztésre alkalmas önkormányzati
tulajdonú ingatlanok nagy száma

Kiépítetlen ipari infrastruktúra
Egyes fejlesztési területek nem megfelelő
közlekedési adottsága
Iparterület közlekedési területeinek rossz
műszaki állapota

T6: Idegenforgalom,

Sikeres projektek (Kondorosi Piactér

Turizmus hiánya
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Tematikus célok
turisztika fejlesztése

erős
bővítése, Szenti István park kiépítése)
Turisztikai potenciál (kastélyok)
Termálvíz található a településen
Építészeti értékek (hagyományos Galga
menti építészet)

A Beazonosított problémák
Idegenforgalmi, kereskedelmi szálláshelyek
hiánya

T7: Kereskedelem,
szolgáltatás
fejlesztése

A forgalmas főutca erősíti a kereskedelmi
forgalmat

Vendéglátó egységek hiánya

T8:
Gazdaságfejlesztés
támogatása soft
programokkal (Helyi
vállalkozások
ösztönzése, innovatív
technológiát
alkalmazó cégek
támogatása stb.)

Gazdasági program (2015-2019)
Elkezdődött egy vállalkozásokkal folytatott
párbeszéd, helyi fejlesztési fórumokon
egyezteti a település a fejlesztéseit

Kis tőkeerejű vállalkozások
A vállalkozások nem a nagy hozzáadott
értékű szektorokban működnek

T9: Közterületek
műszaki és minőségi
fejlesztése

A hosszan elnyúló városi „főút” területe és
környezete
Közterületi hálózati rendszer
Piactér területe és környezete

Közösségi terek, közparkok hiánya
Rossz állapotú járdák
A közterületek akadálymentesítése nem
teljes körűen megoldott

T10: Belvárosi
rehabilitáció,
értékőrző megújítás,
tömbfeltárások,
alulhasznosított
ingatlanok aktiválása

Megőrzésre érdemes utcaszerkezet, egyedi
történeti településmag
A belvárosban értékes építészeti együttesek
Építészeti értékek (hagyományos Galga
menti építészet)

Városi funkciók hiányosságai
Hasznosítatlan műemléki és idős
épületállomány, rossz műszaki állapotban

T11: Arculat
meghatározás,
karakter és
városképvédelem,
minőségi,
biztonságos kisvárosi
környezet

Elindult a településmarketing (logó tervezés,
jelmondat a helyi termékekre)

A város arculatának meghatározásának a
hiánya
Kiserdő, temetőalja, Mély út környéke,
pincék szegregálódó területek

T12: Zöldterületek,
zöldfelületek
megóvása,
megújítása, előbbiek
funkcióbővítő
fejlesztése

Nagy a fasorral kísért közterületek aránya
Magas a zöldfelületi ellátottság
Városi virágosítás program

A városi zöldfelületi rendszer hiányosságai,
kevés zöldterületi zöldfelület, közpark,
ellátottsági problémák
A város környezeti és zöldfelületi fejlesztését
megalapozó dokumentációk részleges
hiánya

T13: Természeti
területek hatékony
területhasználatának
ösztönzése,
fenntartható és
értékmegőrző
fejlesztések

Változatos táji környezet, karakteres völgyi
tájszerkezet, Galga völgyi fekvés, mozaikos
tájhasználat
Kedvező morfológiai, tájképi adottságok

A természetvédelmi területek hiánya
A kistáji átlagnál alacsonyabb erdősültség
A védett területek nem meghatározóak
tájszerkezeti szempontból
Berek és Kiserdő nem kiépített rekreációs
terület

T14: Közlekedési
(gépjármű, gyalogos,
kerékpáros) és
tömegközlekedési
hálózat fejlesztése

Jó tömegközlekedés
Jó főközlekedési hálózati kapcsolatok (M3,
80. sz. vasút)

A vasútállomás területi elhelyezkedése
(távol van lakóterületektől) műszaki állapota
Nincs kiépített kerékpárút

T15:
Közlekedésbiztonság
és közlekedési mód

A potenciális átmenő-forgalom nagy
hányada a települést elkerülő autópályán
halad

A belterület egyetlen városközponton
átvezető kapcsolata a 3. sz. főút
A Galgamácsa felé vezető útszakasz nagyon
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Tematikus célok
váltás elősegítése

erős

A Beazonosított problémák
terhelt (elkerülő út hiánya)
Rossz közlekedési biztonság (zebrák hiánya,
lakótelepen (Szécheny u.) veszélyes gyalogos
közlekedés )

T16: Parkolási
problémák feloldása

Központi helyen, az önkormányzati
tulajdonú üzletek mögötti elhelyezkedő
parkolóvá alakítható udvarok

A települést parkolónak használják a
térségben ingázók
Az önkormányzati intézmények, iskolák
környékén nehéz parkolni
Közterületi parkolók hiánya (nem a főút
mellett)
P+R parkolók hiánya
Parkolási koncepció hiánya

T17: Fenntartható
közműellátás

Teljeskörű közmű kiépítettség, amely a
távlati igényeket is ki tudja szolgálni
Kistérségi koordináció működik (Viziközmű,
térségi szervezettségű kommuniális hulladék
szolgáltatás)
A kommunális hulladékgyűjtés megfelelően
megoldott, a szelektív hulladékgyűjtés
aránya növekvő tendenciát mutat

Megújuló energia hiánya
Vízvezeték nagy része /regionális fővezeték/
régi építésűek, anyaguk elavult

T18: Veszélyeztetett
területek kezelése
(vízrendezés,
állékonyság
biztosítása)

Település vízellátó hálózat kiépítettsége 100
%-os
Vízmű rendszer a távlati igényeket is
biztosítani tudja

Vízbázis érzékenysége, sérülékenysége
Csapadékvíz-elvezetés sok helyen nem
megoldott, árkok hiánya
Hidak átereszeinek keresztmetszete sok
helyen nem megfelelő

T19:
Energiatakarékos
területhasználás,
energia-hatékony
építések és
városüzemeltetés

Differenciált területfelhasználási rendszer
Kedvező morfológiai adottságok

Intézmények műszaki állapota,
épületenergetikai felújítás hiánya

T20:
Szemléletformálás,
életmódváltás

Közösségi rendezvények, események, a helyi
civil társadalom jelenléte

Illegális hulladéklerakások előfordulása

T21: A környezet (víz,
a levegő, a talaj és a
klíma) védelme

A környezeti állapot minősége jó
Nincs jelentős környezetszennyező ipar-.
üzemi létesítmény

Aszód jelentős része a felszín alatti víz
állapota szempontjából fokozottan érzékeny
területen fekszik
A főút mentén magas zaj és légszennyezés
A csapadékvíz elvezetése nem megoldott
egyes területeken
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A középtávú átfogó célok és a tematikus városi célok koherenciáját az alábbi táblázat mutatja:
Jövőkép

Aszód iskolaváros, amely térségi szinten igazgatási, intézményi, oktatási és
hitéleti központtá válik, megtartva kisvárosi karakterét, sikeresen fejlesztve és
erősítve gazdaságát. Aszód élhető környezetben magas életminőséget nyújt ahol
biztonságban van a múlt, a jelen és a jövő.

Középtávú átfogó célok
Gazdasági
potenciál
erősítése

Az épített és
term. környezet
harmonikus,
összehangolt
fejlesztése, az
értékes elemek
megóvásával

A lakosság
életminőségének
javítása, energiahatékonyság

T1: Intézményi infrastruktúra,
közszolgáltatás, közellátás fejlesztése

+

+

++

T2: A tudásipar fejlesztése, a magasan
kvalifikált munkaerő megtartása, vonzása
és képzése

++

Városi funkciók
erősítése, humán
erőforrás fejlesztés,
biztonság
Középtávú tematikus városi célok

+

T3: Aktív, egészséges, befogadó, erős,
művelt, nyitott, motivált társadalom
megerősítése, a gyermek és időskorúak
védelme

+

++

T4: Közösségformáló, kulturális, szabadidős
és rekreációs célú fejlesztések

+

+

T5: Gazdasági területek fejlesztése
(korszerű, hatékony, fejlődő ipar)

+

T6: Idegenforgalom, turisztika fejlesztése

+

+

T7: Kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése

+

++

T8: Gazdaságfejlesztés támogatása soft
programokkal (Helyi vállalkozások
ösztönzése, innovatív technológiát
alkalmazó cégek támogatása stb.)
T9: Közterületek műszaki és minőségi
fejlesztése

+
+

+

T10: Belvárosi rehabilitáció, értékőrző
megújítás, tömbfeltárások, alulhasznosított
ingatlanok aktiválása
T11: Arculat meghatározás, karakter és
városképvédelem, minőségi, biztonságos
kisvárosi környezet

+

T12: Zöldterületek, zöldfelületek
megóvása, megújítása, előbbiek
funkcióbővítő fejlesztése

+

+

++

+

+

+

+

++

T13: Természeti területek hatékony
területhasználatának ösztönzése,
fenntartható és értékmegőrző fejlesztések

++

T14: Közlekedési (gépjármű, gyalogos,
kerékpáros) és tömegközlekedési hálózat
fejlesztése

+

+

+

T15: Közlekedésbiztonság és közlekedési
mód váltás elősegítése

++

+

+
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+

+

+

T18: Veszélyeztetett területek kezelése
(vízrendezés, állékonyság biztosítása)

+

T19: Energiatakarékos területhasználás,
energia-hatékony építések és
városüzemeltetés
T20: Szemléletformálás, életmódváltás

++

T21: A környezet (víz, a levegő, a talaj és a
klíma) védelme

+

+

+

+
+

Jelmagyarázat:
++
+

+

Erős kapcsolat
Közepes kapcsolat
Gyenge kapcsolat
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI
A stratégia megvalósításának kockázatait három nagy csoportba soroltuk: előkészítéshez, végrehajtáshoz,
valamint fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok.

5.1.

Előkészítési, tervezési, kockázatok
Engedélyeztetések, szabályozási terv-módosítás folyamatának csúszása

Az építési beruházások megvalósításához építési engedély megszerzésére van szükség, amelynek
beszerzése jelentős időráfordítást igényel. Az engedélyeztetés elhúzódása jelentősen késleltetheti a
nagyobb beruházásokat. Össze kell állítani azon projektelemek listáját, amelyek engedély kötelesek.
Valamennyi projekthez engedélyezési és megvalósítási ütemtervet kell készíteni, amelynek alapján a
beruházás terv szerinti ütemezése biztosítottnak tekinthető.

Közbeszerzési eljárások sikertelensége, elhúzódása
A közbeszerzési eljárások jelentős mértékű elhúzódása különösen az építési beruházásokat érintheti
érzékenyen. Az elhúzódó procedúra következtében felborulhat az előre eltervezett ütemezés, a kivitelezés
ezáltal átcsúszhat téli időszakokra. A téli munkakezdés műszaki szempontból nagyon kedvezőtlen lehet, a
vállalkozói szerződésben rögzített szerződéses árhoz képest jelentős többletköltségeket okozhat (pl. fűtési
többletköltség), illetve jelentősen megnövelheti a kivitelezés időszükségletét.
A kockázat nagyban csökkenthető azzal, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak bírálati
szempontjai közé beépít meghiúsulási valamint késedelmi kötbért. Szintén kockázat csökkentő tényező az
ún. „feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása”. A közösségi támogatással megvalósuló beszerzések
esetében, ugyanis a törvényi szabályozás lehetővé teszi a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Ennek lényege, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzététele időpontjában még nem rendelkezik az
eljárás megindításához szükséges anyagi fedezettel, de támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, vagy
fog benyújtani.

Európai uniós forrásokhoz való hozzájutás sikertelensége
A szűkösen rendelkezésre álló uniós pályázati források rákényszerítik az Önkormányzatokat a minél
hatékonyabb pályázásra (a nyerési esélyek maximalizálására). A minőségi pályázatok elkészítése érdekében
az Önkormányzat szükség esetén akár külső szakértőt is bevonhat a pályázat és a kapcsolódó
dokumentumok elkészítésébe.
A tervezett beavatkozások egy részének megvalósulására - a stratégiában rögzítettek szerint - Aszód
Önkormányzatnak nincsen ráhatása (sem a megvalósításuk időpontjáról, sem a tervezett műszaki
tartalmáról, sem pedig a szükséges források nagyságáról, nem áll rendelkezésre információ). Ezek olyan
projektek, amelyek esetében nem az Önkormányzat lesz a projektgazda, azonban a település
szempontjából kiemelt jelentőségűek.

Lakossági elégedetlenség a tervezett beruházásokkal szemben, különböző
célcsoportok érdekellentétei
Mindegyik akcióterület esetében cél, hogy megvalósuló beruházások minél szélesebb társadalmi rétegek
számára eredményezzenek életminőség-javulást. Ennek ellenére is a különböző célcsoportok között
érdekellentétek keletkezhetnek. Megfelelő tájékoztatással, konzultációs lehetőséggel (lakossági fórumok,
civil fórumok, vállalkozási fórumok, stb.) biztosítani lehet, hogy az esetlegesen adódó problémák,
érdekellentétek már a beruházások megkezdésekor felszínre kerüljenek. Aszód Város Önkormányzata az
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése során, partnerségi tervében foglaltaknak megfelelően
folyamatosan biztosította ezeket a lehetőségeket: a véleménynyilvánításba bevonta a város civil és
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vállalkozói rétegeit, valamint az egész lakosság számára lehetővé tette, hogy beleszólhassanak a
városfejlesztési elképzeléseibe.
Az Önkormányzat a továbbiakban (stratégia végrehajtásának időszaka) is elkötelezett a széles körű
partnerség iránt. Az elkészülő tervek és látványtervek minden aszódi lakos számára hozzáférhetőek lesznek.

5.2. Végrehajtáshoz kapcsolódó kockázatok
Kivitelezések időbeli csúszása, ütemezés elhúzódik, a projekt költségvetése
megnő
A tervezéshez hasonlóan a beruházás során is előfordulhatnak olyan nem várt nehézségek, melyek
megnövelik a projektek megvalósítási idejét, illetve költségvetését. A kockázat bekövetkezte alapos
tervezéssel jelentősen csökkenthető. Ennek érdekében kellő időben és megfelelő ütemezéssel meg kell
kezdeni a tervdokumentációk kidolgozását. Ugyanakkor mind a költségvetés, mind az ütemezés
tervezésénél számolni kell a legrosszabb verzióval is. A kockázat jelentősen csökkenthető a megfelelő
kivitelezők kiválasztásával, garanciák beépítésével, kötbérezéssel.

Lakossági elégedetlenség a kivitelezési munkálatok okozta kellemetlenségek
miatt
Az infrastrukturális beavatkozások mindegyike átmenetileg kellemetlenségeket (zaj- és légszennyezettség
növekedése, közlekedési fennakadások stb.) okozhat a beruházások közvetlen környezetében lakóknak.
Megfelelő kommunikáció és folyamatos tájékoztatás segítségével biztosítható, hogy az átmeneti
fennakadásokat a helyi lakosok türelemmel viseljék.

Kifizetéshez kapcsolódó problémák: az igényelt támogatási részletek átutalása
időben csúszik
Előfordulhat, hogy az igényelt támogatási részlet nem érkezik meg időben az Önkormányzat számlájára. A
probléma kiküszöbölésének három fontos biztosítéka van:


Megfelelő projektmenedzsment struktúra kiépítése, településfejlesztésben jártas, jól felkészült
szakértői állománnyal;



A projekt-előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek szakszerű elkészítése;



Folyamatos együttműködés az irányító hatósággal és közreműködő szervezettel.

5.3. Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok
Alultervezett fenntartási, üzemeltetési költségek
Az új beruházások által létrehozandó kapacitások sok esetben együtt járnak megnövekedett üzemeltetési,
fenntartási költségekkel. Az Önkormányzat már a projekttervezési időszakban hangsúlyt fektet a
fenntartásához kapcsolódó költségek meghatározására, és szakértői becslésekre támaszkodik. Ezen
intézkedések sem lehetnek azonban elegendőek, hogy minden kockázatot kizárjunk. Új jogszabályi
kötelezettségek valamint a gazdaság stagnálása vagy esetleges recessziója elindíthat olyan folyamatokat,
amelyek megnövelhetik az üzemeltetési költségeket.

Az indikátorok teljesítése nem lehetséges
A 2014-2020-as VEKOP-hoz kapcsolódó indikátorok jelentős része csak súlyos erőfeszítések árán
teljesíthető. Az indikátorértékek meghatározásában jelentős szerepe volt az Európai Unió Bizottságának.
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Várható, hogy az OP indikátorok teljesítése érdekében, már a kedvezményezettekkel szemben is nehezen
teljesíthető feltételeket fog támasztani az irányító hatóság. Probléma kezelése:


az Önkormányzat számára teljesíthetetlen indikátorok vállalását még a forrásokhoz való hozzájutás
lehetősége sem legitimálja. A forrásvesztés / forrás visszafizetés elkerülése érdekében kizárólag
olyan pályázati forrásokból megvalósuló projektek végrehajtásában vesz részt, ahol az indikátorok
reálisak és teljesíthetőek;



minden projekt esetében teljesíthető indikátorok meghatározása;



rendszeres visszacsatolások a monitoring adatok alapján.

A megújított közterek állapota a gyakori rongálások miatt gyors ütemben
romlik
Vandalizmus, rongálás következtében előfordulhat, hogy a frissen felújított közterek gyors ütemben
romlásnak indulnak. A probléma kiküszöbölése érdekében az önkormányzatnak a rendvédelmi szervekkel
és bűnmegelőzési civil szervezetekkel folyamatos, hatékony együttműködésre kell törekednie.

Kihasználatlan kapacitások
A létrehozandó kapacitások (közterületek, parkok, közösségi terek, stb.) esetében kiemelt cél, hogy
használatba vegyék azokat, élettel teljenek meg. Minden új beruházás során fennáll a veszélye annak, hogy
nem sikerül aktivizálni a helyi lakosságot, civil és kulturális valamint gazdasági szereplőket a létrehozott
kapacitások valamint új szolgáltatások igénybevételére. A probléma kezelésére az Önkormányzat az alábbi
megelőző lépéseket teheti:


Megfelelő kommunikáció a projekt teljes életciklusa során;



A helyi lakosság aktivizálása és bevonása a projekt előkészítésébe;



A célcsoport igényeinek és elvárásainak pontos felmérése.
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Kockázatok értékelése és kezelése a stratégia megvalósítása során
Bekövetkezés
valószínűsége

Kockázatok

Hatás
mértéke

Kockázat
kezelési stratégia

Előkészítés, tervezés
Engedélyeztetések, szabályozási terv-módosítás folyamatának csúszása

Valamennyi projekthez engedélyezési és megvalósítási ütemterv készül

Közbeszerzési eljárások sikertelensége, elhúzódása

Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárásainak bírálati szempontjai közé beépíti a meghiúsulási kötbért
Feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása

Európai uniós forrásokhoz való hozzájutás sikertelensége

Szükség esetén külső szakértő bevonása a pályázat és a kapcsolódó dokumentumok elkészítésébe

Lakossági elégedetlenség a tervezett beruházásokkal szemben,
különböző célcsoportok érdekellentétei

Megfelelő kommunikáció és folyamatos tájékoztatás
Végrehajtás
Alapos tervezés
A megfelelő kivitelezők kiválasztása
Garanciák beépítése, kötbérezés

Kivitelezések időbeli csúszása, ütemezés elhúzódik, a projekt
költségvetése megnő
Lakossági elégedetlenség
kellemetlenségek miatt

a

kivitelezési

munkálatok

okozta

Megfelelő kommunikáció és folyamatos tájékoztatás
Megfelelő projektmenedzsment struktúra kiépítése
A projekt-előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek szakszerű elkészítése
Folyamatos együttműködés az irányító hatósággal és közreműködő szervezettel

Kifizetéshez kapcsolódó problémák: az igényelt támogatási részletek
átutalása időben csúszik

Fenntartás
Alultervezett fenntartási, üzemeltetési költségek

Üzemeltetési költségek szakértői becslése már a projekttervezés időszakában

Az indikátorok teljesítése nem lehetséges

Csak olyan pályázatokban való részvétel, amelyek esetében a kiíró teljesíthető indikátorokat vár el
Minden projekt esetében teljesíthető indikátorok meghatározása
Rendszeres visszacsatolások a monitoring adatok alapján.

A megújított közterek állapota a gyakori rongálások miatt gyors
ütemben romlik

A rendvédelmi szervekkel és bűnmegelőzési civil szervezetekkel folyamatos hatékony együttműködés

Kihasználatlan kapacitások

Megfelelő kommunikáció a projekt teljes életciklusa során
A helyi lakosság aktivizálása és bevonása a projekt előkészítésébe
A célcsoport igényeinek és elvárásainak pontos felmérése.

Jelmagyarázat:

Kicsi
Közepes
Nagy

1. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a stratégia megvalósítása során A fent bemutatott kockázatok projektenként eltérhetnek, valamint azok kezelési módjában

is lehet eltérés.
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE
6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati
tevékenységek
A fejezet azon önkormányzat által végzett tevékenységeket foglalja össze, amelyek segítik, támogatják az
integrált településfejlesztési stratégiában, valamint más, stratégiai jellegű dokumentumokban megjelölt
fejlesztési célok elérését. A város biztosíthatja ezt a megfelelő keretek előteremtésével, valami szabályozó,
rendeletalkotó tevékenységével. Ideális esetben ez a két típusú tevékenység együtt jelenik meg és az elérni
kívánt célok irányába egyszerre hatnak. Az alábbiakban a lehetséges tevékenységeket promóció,
szabályozó, gazdasági partnerség és hatékonyságnövelés csoportosításban mutatjuk be.

Városmarketing
A város az integrált településfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokkal, valamint azok
eszközrendszerével összhangban, az ebben szereplő célok elérése érdekében hajtja végre
marketingtevékenységét. Ehhez kapcsolódik a marketingkommunikáció, mint eszköz a magánbefektetők
bevonására, a lehetséges, kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítására, valamint a
létesítmények kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé tételét, a város
által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását szolgálja. A településfejlesztési
koncepcióban és az ITS-ben is célként került megfogalmazásra, hogy a városnak jelentős marketing
tevékenységet és PR akciókat kell indítania az új gazdasági irányok, a turisztikai vonzerők, kínálat célzott
megismertetésére

Szabályozó tevékenységek, eszközök
A megalapozó vizsgálatban bemutatásra kerül az önkormányzat gazdálkodása, ezen belül döntési
jogkörénél fogva kialakítja:


Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét és intézményrendszerét



Gazdaságfejlesztési tevékenységét



Foglalkoztatáspolitikát



Lakás- és helyiséggazdálkodást



Intézményfenntartást



Energiagazdálkodást

A helyzetelemzésben leírt tevékenységek, mechanizmusokat az önkormányzat gazdaságfejlesztési
kulcsprojektjéhez kapcsolódó koordinációs és marketing tevékenysége egészíti ki, amely a következő évek
nem beruházási jellegű, de hangsúlyos területfejlesztési tevékenysége lesz.
Emellett, a tlepülésfejlesztési döntések megvalósítását az alábbi intézményrendszerek biztosítják, segítik:


Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor



Az önkormányzat állami vagy állami vállalatok tulajdonában nem használt területek ingyenes átvétele
a városfejlesztési célok megvalósítására



Helyi adó- illetékkedvezmények



Helyi vállalkozások támogatása

Gazdasági partnerség eszközei
Az aktív városfejlesztési stratégia elsődleges eszköze az önkormányzat számára a városfejlesztési
akcióterületeken tervezett beruházások végrehajtása a közszféra és a magánszféra együttműködésében. A
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köz- és a magánszféra együttműködésének formájára nincs kötelező, meghatározott szabály. A projekt
nagyságától, komplexitásától és sajátosságaitól függően különböző szintjei valósulhatnak meg:


informális, szerződéses szabályozás nélküli („kézfogásos”)



hosszú távú „stratégiai szövetség”, szerződés helyett szándéknyilatkozat



településrendezési szerződés – közfeladatok átvállalása a fejlesztésben érdekelt szereplők által a
folyamat gyorsítása érdekében



projekttársaság – a harmonizált, gördülékeny folyamat érdekében



közös fejlesztési társaság alapítása, az együttműködés intézményesítése, tulajdoni és gazdasági
érdekek egyesítésével

Az első kettő jogi kötöttséget, kapcsolatot nem jelent, így azokra az ITS nem tér ki.

Településfejlesztési Megállapodás/Településrendezési Szerződés
A településrendezési szerződés lehetővé teszi, hogy egyes nagy beruházások esetén, amely a település
területén zajlik le, a beruházó és a települési önkormányzat között olyan szerződés kötessen, amely
mindkét fél számára előnyös és rögzített fejlesztési feladatokkal bír.
A településrendezési szerződés fogalmát 1997. évi LXXVIII. törvényt (Építési törvény vagy Étv.) módosító
2006. évi I. törvény vezette be. A jogintézmény 2006. május 1-től alkalmazható. Közvetlen előzménye az ún.
hatósági szerződés volt. Ezt a hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól. szóló 2004. évi CXL. törvény vezetett be azzal a jogalkotói szándékkal, hogy megteremtse a
hatósági eljárásokban az ügyfél és a hatósági alá-, és fölérendeltségi kapcsolat helyett egy
mellérendeltségen alapuló, polgári jogi jogviszonyokhoz hasonló ügyvitel lehetőségét.
A településrendezési szerződés lényege, hogy az önkormányzatok szabályozási tevékenységében a
magántőke olyan módon vállal részt, hogy a településrendezés közhatalmi, önkormányzati feladatait
részben a beruházni, fejleszteni szándékozó befektetők végzik el az Építési törvényben foglalt feltételek
szerint. Ilyen módon az egyébként az önkormányzatokat – és egyébként az önkormányzati költségvetést –
terhelő településrendezési feladatok előkészítését nem az önkormányzat, hanem az egyes érdekelt
résztvevők végzik el.
A hatósági szerződésektől abban különbözik a településrendezési szerződés, hogy a településrendezési
szerződés nem az ügyfelek jogait és kötelezettségeit közvetlenül szabályozó, hanem a hatósági ügy
megindulását megelőző helyi jogszabályi környezet megteremtésére irányul. Erre tekintettel a
településrendezési szerződés feltételei tágak, a jogszabály a szerződés feltételeit, tartalmát rendkívül
megengedően szabályozza.
A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat a
szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített
tanulmányterv alapján a szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül
megindítja. A szerződésben kikötött, illetőleg vállalt kötelezettségek, és a megvalósuló településrendezési
cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie.
A településrendezési szerződés megkötésének lehetősége számottevő előnnyel járt mind a közszféra mind
a magánszféra számára. Lehetővé válik, hogy az önkormányzatok tőke bevonásával rövidebb időn belül
megalkothassák, átalakíthassák a vonatkozó szabályrendszert lehetővé teszi továbbá, hogy a
várostervezéshez elengedhetetlenül szükséges és költséges szakértői vizsgálatok közpénzek igénybevétele
nélkül elkészülhessenek. Másrészről viszont a településrendezési szerződés intézménye lehetőséget nyújt a
beruházni kívánó fejlesztőknek, hogy kezdeményezhessék az ingatlanukra vonatkozó szabályozás
megteremtését, illetve szükség esetén annak módosítását fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében.
A településrendezési szerződés jogintézményét a szabályozási tervek előkészítési feladatainak
finanszírozására találta ki a jogalkotó, azonban annak keretein belül komplex városfejlesztési elképzelések is
megvalósíthatóak.
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Megfelelően kidolgozható a jogok és kötelezettségek rendszere beleértve a finanszírozás szabályrendszerét
is.

Projekttársaság
Egy cél megvalósítására, ahol szoros koordinációra és együttműködésre van szükség, javasolt
projekttársaságot létrehozni a beruházást megvalósító – praktikusan a településrendezési szerződést
megkötő – Felek között.
A projekttársaság feladata a fejlesztési programban szerepelő infrastrukturális projektelemek
megvalósításának koordinálása, lebonyolítása. Hatáskörébe tartozik az infrastrukturális fejlesztési program
kommunikálása, megismertetése az érintettekkel (befektetők, lakosság, közműszolgáltatók stb.), a
fejlesztési program monitoringja és rendszeres tájékoztatás a program állásáról, valamint a szükséges
településrendezési szerződések előkészítése.

Projektfejlesztő társaság
A projekttársaság kibővített változata ennél többet jelent, komplexebb beruházások előrehaladásának és
megoldásának lehetőségét kínálja, különösen olyan területen, ahol az önkormányzat tulajdonnal és hiányos
forráslehetőségekkel, a magánfejlesztő pedig tőkével (tulajdonnal és tőkével) venne részt egy fejlesztés
megvalósításában.
A projekttársaság aktív résztvevője a fejlesztési folyamatnak, a program koordinátora, szervezői és
lebonyolítói feladatokat is ellát. Végzi az előkészítést, közreműködik a szerződések megkötésében, a
kivitelezők közbeszerzés útján történő kiválasztásában, valamint ellenőrzi és elszámoltatja a kivitelezőket,
szállítókat. A társaság a terület tulajdonosainak tulajdonközössége, így a közösségi érdekkörbe tartozó
infrastrukturális projektelemek mellett a kapcsolódó üzleti funkciók, azok kutatásfejlesztési irányba való
elmozdulása is.
A projektfejlesztő társaság társasági szerződéssel hozható létre, a szerződésben ki kell térni különösen:


a tulajdonostársak tulajdoni részarányára a pénzben vagy apportként bevitt ingatlanok piaci és
jövőbeli piaci értékeinek arányában, számolva a fejlesztés és működés feltételét képező
infrastruktúrafejlesztési elemek megvalósításának ill. ezekhez való hozzájárulásának értékével,



a településrendezési tervek, a telekviszonyok rendezésére vagy megváltoztatására irányuló tervek
megvalósításának feltételeire,



a fejlesztést követő tulajdonjogi rendezés (közlekedésüzemi területek, közutak és közterületek,
közintézményi területek, magántulajdonú területek, közművek) részleteire,

A projektfejlesztő társaság társasági szerződésében valamint a társasági szerződésben meghatározott
jogokat és kötelezettségeket meghaladó többletvállalásokat tartalmazó kiegészítő megállapodásban
valamennyi szükséges kérdés rendezhető.

Hatékonyságnövelő eszközök
Helyi klímastratégia
Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható hatásainak szempontjából globális
és európai mércével mérve is jelentős. Vizsgálatok támasztják alá, hogy az országon belüli, a klímaváltozás
hatásaival szembeni térségi sérülékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A klímaváltozás kiváltó okainak
megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, ugyanakkor a várható negatív hatásokra való
hatékony felkészülés – lokális tervezést és helyi megoldásokat kíván. Ezért fontos az éghajlatváltozás
hatásaira való felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő, a települési szintű klímastratégiák és programok
kidolgozása.
Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP)

101

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió Ügynökség – Városkutatás

Aszód Integrált Településfejlesztési Stratégia

Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása az elmúlt 25 évben mintegy 40 százalékkal csökkent,
elsősorban a nehézipar leépülése és az agrártermelés visszaesése miatt. A globális éghajlat-változási
folyamat azonban tovább gyorsult és ezek a hatások a medence-jelleg miatt Magyarországot
erőteljesebben érintik, mint Európa más földrajzi térségeit. A szakértői vizsgálatok szerint az ipar és a
mezőgazdaság területén már csak kis dekarbonizációs lehetőség mutatkozik Magyarországon, ugyanakkor
az energiatermelésben és -elosztásban, valamint az épületenergetika, továbbá a közlekedés területén van
még mód az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi csökkentésére.
Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében, főleg ha figyelembe
vesszük, hogy az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 80%-a városi tevékenységhez kapcsolódik. Az
Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-ban történt elfogadását követően az Európai Bizottság
által létrehozott Polgármesterek Szövetsége támogatja a helyi önkormányzatok fenntartható
energiapolitika megvalósítása során tett erőfeszítéseit és a helyi és regionális szereplőket az uniós
célkitűzések teljesítése érdekében mozgósítja.
A Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projekteket
tartalmaz. Az energia-megtakarításon kívül a SEAP egyéb eredményeket eléréséhez is hozzájárul, mint
például:


helyváltoztatást nem igénylő szakmunkák és stabil munkahelyek létrehozása;



egészségesebb környezet és életminőség;



jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb függetlenség.

A SEAP lehetőséget biztosít az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásával az ipar, az
állattenyésztési ágazatok és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi
önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a megújuló
energiaforrások fokozott hasznosítására azért, hogy Magyarország összességében elérje az Európai Unió
által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentését.
A SEAP alapján a TOP támogatást biztosít az önkormányzati tulajdonú épületállomány energiahatékonyság
központú rehabilitációjára és a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az energiamenedzsmentet pedig
önkormányzati kedvezményezett esetén a TOP támogatja.
Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP)
A fenntartható városi mobilitási terv olyan új koncepció, amely alapvetően az EU által meghatározott
klímavédelmi és energiahatékonysági célokat segíti. Az újdonságot a korábbi közlekedéstervezési
gyakorlathoz képest az jelenti, hogy:


nagyobb hangsúlyt helyez a lakosság és a különböző érdekcsoportok bevonására;



a különböző szakpolitikai területek összehangolására (pl. közlekedés, területfejlesztés,
gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, szociális ügyek, egészségvédelem, közbiztonság, energetika,
stb.);



a térségi/agglomerációs kooperációra.

A városi mobilitási terv legfontosabb hozzáadott értéke a költségmegtakarítás az önkormányzat és a városi
szereplők számára, a személyre szabott közlekedési megoldások a várost használó csoportok számára,
valamint a jobb, élhetőbb városi környezet. A fenntartható városi mobilitástervezés során mód van akár
egyének (iskolások, mozgáskorlátozottak, idősek, stb.), akár vállalkozások számára a multimodális, ajtótól
ajtóig való közlekedési megoldások kidolgozására. A mobilitástervezés a közúti infrastruktúra fejlesztése
helyett olyan kiegyensúlyozott intézkedéscsomagban gondolkodik, amelyben jelentős szerepet kapnak a
mérsékelt költségvonzatú közlekedésszervezési intézkedések. Az integrált tervezési megközelítés segíti a
környezetbarát ágak, megoldások felé való átrendeződést, ami azért is fontos, mert a városnak sokszor
egymásnak versengő jogi kötelezettségnek kell megfelelniük (pl. levegőminőség javításával, zajterhelés
csökkentésével, stb. kapcsolatos országos és EU-s elvárások.) A Fenntartható Városi Mobilitási Terv
funkcionális városban gondolkodik, a tervezés az együttműködésre alapoz.
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Kerékpárosbarát település kerékpárosbarát fejlesztései
Az ITS számos olyan beavatkozást javasol, amely elősegíti a kerékpáros közlekedést mind települési, mind
térségi szinten. Javasolható a „kerékpárosbarát település” brandhez csatlakozás. A Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) célja a magyarországi kerékpározás fejlesztése az alábbiak
alapján:


kerékpárral közlekedők, továbbá a kerékpárt egészségmegőrzési, sportolási, rekreációs, prevenciós
céllal használók számának, arányának növelése;



bel- és külföldi kerékpáros turisták számának, tartózkodási idejének növelése;



Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának és elismertségének növelése;



települések közt létrejövő együttműködések számának növelése;



intermodalitás, a kerékpáros- és más közlekedési módok kapcsolódási lehetőségeinek növelése;



kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések kezdeményezése, elősegítése.

6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti
kereteinek meghatározása
A stratégia helyzetfeltáró munkarészének foglalt 1.6.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége,
intézményrendszere c. fejezetében bemutatott intézményi összefüggések, a stratégiaalkotási fázisban nem
változnak.
Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet Aszód Város Képviselő-testülete jelenti. Fontosabb
feladatuk:


Az ITS megvalósításának nyomonkövetése, elvárt eredmények, hatások értékelése.



Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak
meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése.

Aszód Város Önkormányzata létrehozta Városfejlesztési Bizottságát. A Képviselő-testületi ülésre
előterjesztett, településfejlesztés és településrendezési témaköröket érintő napirendi pontokat tárgyalja,
szakmapolitikai szerepe van. A bizottsági tagok nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek
településfejlesztési kérdésekben.
A döntés előkészítési feladatokat a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei végzik, melyet a város jegyzője
vezet. A várospolitikai elvárásokkal való összhangot a főépítész és a Polgármesteri Kabinet irányítja.
Fontosabb feladatok:


A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak beépítése
az ITS-be.



A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel kisérése, a
célokra gyakorolt hatások elemzése.



ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete.



Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció előkészítése.

Aszód város átgondolt településüzemeltetési politikát folytat. Az önkormányzat a városüzemeltetési
rendszerét átalakította, feladatait a Polgármesteri Hivatalba integrálta, ahol a városüzemeltetés ellátására
és a fejlesztések megvalósítására Műszaki és Városüzemeltetési Osztály jött létre. A kialakított struktúra jól
működő, megfelelően funkcionális, a továbblépés lehetősége a költségracionalizálásban rejlik. Fontosabb
feladatok:
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ITS partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre.



A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS vonatkozó projektelemeinek megvalósításáról, a
változó külső, belső tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról.



ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk összeállítása, évente
legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is.

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során fontos szempont volt a széleskörű partnerség
megteremtése, valamennyi a településen érdekelt gazdasági, társadalmi szervezet, közigazgatási, civil szerv,
illetve a lakosság irányában.
A tervezési folyamatban a partnerekkel folytatott egyeztetések, fórumok, munkacsoportok
megbeszéléseinek időpontját, fontosabb mérföldköveket a partnerségi terv időbeli ütemezését, a
Partnerségi Terv 1. sz. melléklete tartalmazta, melynek kisebb korrekciójára a tervezési folyamat közben
szükség volt.
A tervezési folyamatban felállított mechanizmus tudja képezni a gördülékeny és sikeres feladatmegvalósítás
szervezeti alapját. A döntéshozói szint (képviselő-testület, bizottság) munkáját az operatív szinten a
Stratégiai Munkacsoport (SMCS) és az önkormányzati Hivatalon belüli projekt menedzsment (PM) segíti.
Cél, hogy az ITS felülvizsgálata során létrejött partnerségi egyeztetések, élő kapcsolatok megmaradjanak
hosszú távon is. Az SMCS elsősorban a helyi szereplők folyamatos kommunikációját biztosítja, amely az
Önkormányzat számára folyamatos visszacsatolást ad az eredmények nyomon követéséről. Célszerű
negyedévente a Polgármesternek partnerségi egyeztetést kezdeményezni az összeszokott SMCS, valamint a
Bizottsági tagok bevonásával. Kiemelt szerepe van a Stratégiai Munkacsoportnak (SMCS), amely tagjai az
aszódi közélet fontosabb szereplői, véleményformálói. Összehívása során elsősorban olyan helyi civil és
szakmai szervezetek, fontosabb intézmények vezetőire számítottunk, akik helyismeretükkel, sajátos
nézőpontjukkal segítették a tervezői munkát. A testület nem politikai grémium. Létszámát az operatív
működés megtartása érdekében 15-20 főben korlátoztuk.

6.4. Monitoring rendszer kialakítása
6.4.1. A monitoring rendszer feladata és módszertana
A monitoring rendszer egy folyamatos adatgyűjtésen alapuló ellenőrző tevékenység annak érdekében, hogy
az Önkormányzat információkhoz jusson az adott tevékenységek – jelen esetben az integrált
településfejlesztési stratégiában foglalt célkitűzések, és projektek megvalósításával – kapcsolatban, és
szükség esetén, akár menet közben is befolyásolhassa azok alakulását. A monitoring lényege az információk
folyamatos visszacsatolása, és beépítése az éppen aktuális elemek, projektek, programok végrehajtásába.
A monitoring működéséhez először alapadatokat, kiinduló értékeket tartalmazó adatbázis felépítése
szükséges. Az ITS egy integrált szemléletmódú dokumentum, amely nem csak a projekteket, hanem az
egyes ágazati célokat és azok összefüggéseit is figyelembe veszi. Ezért a monitoring rendszer mérési alapja
nem kizárólag a projektek megvalósulása, hanem az egyes célok teljesülése. A rendszer hatékony
működéséhez elengedhetetlen egy szakmailag megalapozott indikátorkészlet meghatározása. A hosszú
távú célok – projektekben realizálódó – megvalósulását hatás és eredmény indikátorok, az egyes projektek
fizikai megvalósulását output indikátorok megadásával mérjük. A mérés alapja a kiinduló évben
meghatározott bázis érték, melyhez a program végére elérendő célértéket kell meghatározni. A bázisérték
meghatározására elsősorban szükséges az adatbázis kiépítése, az alapadatok beszerzése majd az évenkénti
(indokolt esetben több évi) felülvizsgálatokhoz szükséges adatszolgáltatási rendszer kiépítése. A célértékek
és az indikátorok pontosan csak akkor azonosíthatók és számszerűsíthetők, amennyiben az operatív
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programcsomagok véglegesen elfogadásra kerülnek, illetve a projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége
eljut arra a szintre, hogy a hozzájuk kapcsolódó indikátorok mérhetők legyenek. Amíg ezen feltételek nem
teljesülnek, addig elsősorban az alapelvek tisztázására és javasolt monitoring mutatók meghatározására
kerülhet sor jelen dokumentum készítése során.

6.4.2. A monitoring rendszer működtetési mechanizmusainak meghatározása
A monitoring rendszer működtetési mechanizmusa az EU-s társfinanszírozású projektek esetében a
közösségi és a hazai jogszabályoknak megfelelően történik, az érintett Közreműködő Szervezet felelős a
megvalósulás és a fenntartás során vállalt célértékek kezeléséért. A projekt szinteken vállalt célértékeket
nagyobb célok mentén egyszerűsíteni és összegezni kell, ennek figyelemmel kísérése a helyi városfejlesztési
szereplők feladata. Az ITS megvalósulását a képviselőtestület fogadja el, megvalósulását a szakosztályokon
(illetve a városfejlesztési társaságon) keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri. Rendszerbe épített módon
a stratégia felülvizsgálatára évi gyakorisággal kerülhet sor. Az indikátorok célértékeinek időarányos
teljesülését a képviselőtestület folyamatosan értékeli.
Az ITS keretében megfogalmazott és kitűzött célok megvalósulásának nyomon követése, az eredmények
visszacsatolása, és az azokból levonható következtetések leszűrése érdekében monitoring rendszer
kialakítására van szükség.
A monitoring rendszer működését két feladatra lehet lebontani:
1.

Megvalósulást mérő indikátor rendszer kidolgozása és az adatok időközi összegyűjtése

2.

ITS időszakos felülvizsgálata, a kitűzött célok megvalósulásának időközi értékelése

A stratégiában megfogalmazott célkitűzések teljesülése a fejlesztésekkel kapcsolatban meghatározott
monitoring mutatókkal (indikátor) válik mérhetővé. Az eredményes megvalósítás érdekében szükség van az
indikátorok éves vizsgálatára.
A monitoring tevékenység rendszeres elvégzése elsősorban az Önkormányzat hatáskörébe és feladatai közé
tartozik. Az ITS-ben szereplő projektek megvalósítója nem kizárólag Aszód Város Önkormányzata, hanem az
állami, gazdasági és non profit szektor szervezetei is. Az adatszolgáltatás ennek következtében több helyről
érkezik a városhoz. A megfelelő szintű adatok hozzáférése fontos a folyamatos kapcsolattartás a
fejlesztéseket megvalósító összes szervezettel.
Az ITS felülvizsgálata támaszkodik a monitoring mutatók éves értékelésére, de a fejlesztések teljességét
bemutató jelentésekre is. A 3-5 évente történő felülvizsgálat lehetőséget biztosít a kijelölt akcióterültek
határainak módosítására, a meghatározott célkitűzések módosítására, a megvalósulást mérő indikátor
rendszer bővítésére és esetleges átdolgozására.
A felülvizsgálat elvégzésének felelőse Aszód Város Önkormányzata.
A monitoring tevékenység során keletkező adatokat az önkormányzat rendszeresen megjelenteti saját
honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn.
Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldheti az ITS kialakításában aktívan közreműködő
partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosíthat az ITS
előrehaladása tárgyában.
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6.4.3. A hosszú távú célok teljesülését mérő javasolt eredmény és hatásindikátorok

Indikátor

Indikátor
típusa

Me.

Tervezett változás

Mérés módja

Intézményi infrastruktúra,
közszolgáltatás, közellátás fejlesztése

Szolgáltatások minősé-gének és
elérhetősé-gének javulása

hatás

Mutatórendszer

nő

önkormányzat,
lakossági felmérés

A tudásipar fejlesztése, a magasan
kvalifikált munkaerő megtartása, vonzása
és képzése

Felsőfokú végzettségűek a 25
éves és idősebbek arányában

hatás

%

nő

KSH

Lakossági elégedettség

hatás

Mutatórendszer

nő

önkormányzat,
lakossági felmérés

eredmény

személy

300

önkormányzat

hatás

ha

nő

önkormányzat

Hosszú távú célok

Városi funkciók erősítése,
humán erőforrás fejlesztés,
biztonság

Gazdasági potenciál
erősítése

Az épített és természeti
környezet harmonikus,
összehangolt fejlesztése, az
értékes elemek megóvásával

Aktív, egészséges, befogadó, erős,
művelt, nyitott, motivált társadalom
megerősítése, a gyermek és idős korúak
védelme
Közösségformáló, kulturális, szabadidős
és rekreációs célú fejlesztések

Programba bevont személyek
száma

Gazdasági területek fejlesztése (korszerű,
hatékony, fejlődő ipar)

Beruházás fogadására alkalmas
terület nagysága

Idegenforgalom, turisztika fejlesztése

Az éves helyi idegenforgalmi
adóbevétel növekedése

eredmény

%

10%

önkormányzat

Kereskedelem, szolgáltatás fejlesztése

Éves kiadott működési
engedélyek száma a belvárosi
területen

eredmény

%

10%

önkormányzat

Gazdaságfejlesztés támogatása soft
programokkal (Helyi vállalkozások
ösztönzése, innovatív technológiát
alkalmazó cégek támogatása stb.)

Helyi iparűzési adó bevétel
növekedése

eredmény

%

15%

KSH

Közterületek műszaki és minőségi
fejlesztése

Megújított közterületek

eredmény

m2

10000

önkormányzat

Belvárosi rehabilitáció, értékőrző
megújítás, tömbfeltárások,
alulhasznosított ingatlanok aktiválása

Hasznosított épületek száma

eredmény

db

3

önkormányzat

Arculat meghatározás, karakter és
városképvédelem, minőségi, biztonságos
kisvárosi környezet

Kidolgozott arculati kézikönyv
száma

eredmény

db

1

önkormányzat
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Zöldterületek, zöldfelületek megóvása,
megújítása, előbbiek funkcióbővítő
fejlesztése

Megújult zöldfelületek

eredmény

m2

10000

önkormányzat

Természeti területek hatékony
területhasználatának ösztönzése,
fenntartható és értékmegőrző
fejlesztések

Megújult természeti területek

eredmény

ha

10

önkormányzat

Közlekedési (gépjármű, gyalogos,
kerékpáros) és tömegközlekedési hálózat
fejlesztése

Közlekedés minősége és
elérhetősége iránti lakossági
elégedettség

hatás

Mutatórendszer

nő

önkormányzat,
lakossági felmérés

Közlekedésbiztonság és közlekedési mód
váltás elősegítése

Közlekedési balesetek számának
csökkenése

hatás

%

-10%

Rendőrkapitányság

Parkolási problémák feloldása

Parkolással kapcsolatos
lakossági elégedettség javulása

hatás

Mutatórendszer

nő

önkormányzat,
lakossági felmérés

Fenntartható közműellátás

Ivóvíz- és szennyvízhálózatba
bekapcsolt lakások aránya

eredmény

%

100%

önkormányzat

Veszélyeztetett területek kezelése
(vízrendezés, állékonyság biztosítása)

Kiépített vagy felújított
csapadékvíz‐elvezetési rendszer
hossza

eredmény

m

5000

önkormányzat

Energiatakarékos területhasználás,
energia-hatékony építések és
városüzemeltetés

Elfogadott energia- vagy
klímastratégia száma

eredmény

db

5

önkormányzat

Szemléletformálás, életmódváltás

Lakossági energia felhasználás
csökkenése

eredmény

%

-15%

Lakossági
adatszolgáltatás

A környezet (víz, a levegő, a talaj és a
klíma) védelme

Elfogadott vagy felülvizsgált
környezetvédelmi program
száma

eredmény

db

1

önkormányzat
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6.4.4. Az ITS akcióterületi projektjeinek megvalósulásának mérésére javasolt output indikátorok

Főtér

Akcióterület megnevezése és kapcsolódó projektek
ATP11

Szabadság tér rendezése

ATP12

Parkolási problémák megoldása

ATP13

Polgármesteri Hivatal helyzetének
rendezése

ATP14

ATP15

Gazdasági
terület

Piac

ATP16
ATP21

Volt Tiszti Klub helyzetének a rendezése

Feltáró út megvalósítása (József Attila
köz)
Közlekedési csomópont megvalósítása
Piac bővítése

ATP22

Közösségi tér és funkció kialakítása

ATP23

Közterületek rendezése

ATP24

Breda-patak mederrendezése

ATP25
ATP31
ATP32

Erdőterülettel funkcionális kapcsolat
kialakítása
Terület előkészítése
Útfejlesztés

ATP33
ATP34

Vízrendezés
Egyéb infrastruktúra fejlesztés

Output indikátor neve
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Kiépített vagy felújított parkolóhelyek
száma
Városfejlesztés: Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy kereskedelmi
épületek
Városfejlesztés: Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy kereskedelmi
épületek
Az újraépített vagy felújított út hossza
Városfejlesztés: Városi területeken épített
vagy renovált köz- vagy kereskedelmi
épületek
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Városfejlesztés: Városi területeken
létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Kiépített vagy felújított
csapadékvíz‐elvezetési rendszer hossza
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza
beruházás fogadására alkalmas
alapinfrastruktúrával ellátott terület
nagysága
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Me.

Bázisértéke

Célérték

Adatforrás

M2

0

2500

kedvezményezett

db

0

50

önkormányzat

M2

0

800

kedvezményezett

M2

0

800

kedvezményezett

m

0

100

kedvezményezett

M2

0

500

kedvezményezett

M2

0

1500

kedvezményezett

M2

0

2000

kedvezményezett

m

0

1500

önkormányzat

0

5

kedvezményezett

0

350000

önkormányzat

km

ha

PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

Aszód Város Önkormányzata
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6.4.5. A beruházási jellegű hálózatos projektcsomagok megvalósulásának mérésére javasolt output indikátorok
Hálózatos programcsomagok megnevezése
H1

Önkormányzati bérlakások műszaki
felújítása

H2

Forgalomtechnika

Output indikátor neve

Me.

Városfejlesztés: Helyreállított lakóegységek városi
területeken

lakóegység

Bázisértéke

Célérték

Adatforrás

0

10

kedvezményezett

Az újraépített vagy korszerűsített utak területe

M2

0

17480

önkormányzat

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények területe

M2

0

8195

kedvezményezett

H3

Közműfejlesztés

Kiépített vagy felújított csapadékvíz‐elvezetési
rendszer hossza

m

0

5000

önkormányzat

H4

Zöldfelületi hálózat fejlesztése

Megújult fasorok hossza

m

0

1500

önkormányzat

H5

Vasútfejlesztéshez kapcsolódó
közlekedési fejlesztések

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított
települések száma

db

0

1

kedvezményezett

6.4.6. A nem beruházási jellegű hálózatos – „soft” – projektcsomagok megvalósulásának mérésére javasolt output indikátorok
„Soft” programcsomagok megnevezése
S1
S2
S3
S4

Output indikátor neve

Városi arculat meghatározása, kialakítása

Kidolgozott kézikönyv száma

Podmaniczky-Széchenyi napok

A projektbe bevont intézmények,
szervezetek száma
A projektbe bevont kézművesek száma
A projektbe bevont civil szervezet száma

Kézműves vásár rendezvény-sorozat
Helyi civil szervezetek megerősítése

Aszód, 2015. július

109

Me.

Bázisértéke

Célérték

Adatforrás

db

0

1

önkormányzat

db

0

5

önkormányzat

db
db

0
0

20
20

önkormányzat
önkormányzat

