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Bevezetı 
 
Jelen dokumentum Mátészalka Városközpont városrész Északi Városközpont (Vk1) akcióterületéhez kapcsolódó akcióterületi terve.  

 

Az akcióterületi terv célja, hogy a fejlesztéseket megalapozó településrendezési és -fejlesztési tervekre építve bemutassa a tervezett 

rehabilitációs tevékenységet. Az akcióterületi terv a megvalósítás komplex forgatókönyveként szolgál és a megvalósítás alapjává válik az 

Önkormányzat képviselıtestületének jóváhagyása után.  

 

Az Önkormányzat 2008. június 16-án nyújtotta be a „Mátészalka városközponti akcióterület funkcióbıvítı rehabilitációja” címő pályázatát az 

Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) 5.1.1/D jelő pályázati kiírásának elsı fordulójára. A pályázati dokumentáció részét képezte az elızetes 

Akcióterületi Terv (EATT), melyet Mátészalka Város Képviselıtestülete 2008.06.12-én, 105/2008. (VI.12.) Kt. számú határozatával elfogadott.  

 

A benyújtott elsı fordulós pályázat a Közremőködı Szervezet, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség a 2008. december 9-én 

kézhez vett levele alapján 999 125 333 Ft támogatásban részesült feltételesen, mely támogatói döntés a projektfejlesztési útvonaltervben 

meghatározott feladatok, a Bíráló Bizottsági feltételek teljesítése, valamint a második fordulós pályázati dokumentáció benyújtását követıen 

válhat véglegessé.  

 

A projektfejlesztésre a Projektgazdának, azaz Mátészalka Város Önkormányzatának a döntés kézhezvételétıl számított 12 hónap áll 

rendelkezésére, s ez idıszak alatt köteles az elızetes Akcióterületi Tervet véglegesíteni, részletesebben kidolgozni, szükség esetén átdolgozni.  

 

A feltételes támogatói döntés után az elızetes Akcióterületi Terv a fentiek alapján jelentıs átdolgozáson, módosításon ment keresztül, melynek 

indokai a következık:  
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1. a Közremőködı Szervezet, illetve a Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága több fejezet kapcsán módosította, illetve pontosította a 

fejezetek korábbi tartalmát, melyet a projektfejlesztés során a Projektgazdának a részletes, végleges akcióterületi tervben meg kell jelenítenie;  

2. az elızetes támogatói döntés olyan Bíráló Bizottsági feltételek teljesítéséhez volt kötve, melyek közül többet szintén jelen dokumentumban 

részletezünk.  

3. a projektfejlesztés során szükségessé vált az Akcióterület pontosítása a jobb adatszolgáltatás elérése céljából. Az újonnan lehatárolt 

akcióterületre az Önkormányzat újból adatokat kért a Központi Statisztikai Hivataltól, így az elızetes Akcióterületi Tervvel ellentétben jelen 

dokumentum nem csak a városrészre, hanem az akcióterületre vonatkozó adatokat is tartalmazza.  

4. az Önkormányzat tervezetten pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Operatív Program EAOP-2009-5.1.1/G jelő, „Funkcióbıvítı integrált 

települési fejlesztések a komplex programmal segítendı LHH kistérségekben” címő pályázati kiírásra is. Az ÉAOP-2009-5.1.1/G jelő pályázat 

kiírása arra kötelezi a Projektgazdát, hogy Integrált Városfejlesztési Stratégiát készítsen, a készülı Stratégiához való illeszkedést ezért szintén 

tárgyalja a dokumentum. 

 

Az Akcióterületi Terv szerepe nem csak az, hogy lehetıvé tegye a város számára az európai uniós források megszerzését fejlesztési céljainak 

megvalósításához. A városvezetés eszköze, középtávú, integrált, stratégiai dokumentum, mely az érintettek széleskörő megkérdezésével, 

bevonásával, velük partnerségben készült. Feladata a város térségszervezı szerepének újragondolása, annak elısegítése, hogy a 

Mátészalkán megvalósuló beruházások gazdaságélénkítı hatásai „begyőrőzzenek” a kistérség településeire, hozzájárulva ezzel az egyik 

komplex programmal segített leghátrányosabb helyzető kistérség felzárkózáshoz.  
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1. Vezetıi összefoglaló 
 
Jelen akcióterületi terv Mátészalka Város Önkormányzata ÉAOP-5.1.1/D-2008-0021 azonosítószámú, „A mátészalkai északi városközponti 

akcióterület funkcióbıvítı rekonstrukciója” címő pályázatához készült. Célja az akcióterületi fejlesztések rendszerezése, ütemezése, illetve az 

európai uniós forrásból megvalósítani tervezett projekt részletes bemutatásával segíteni a döntéshozók munkáját. Jelen vezetıi 

összefoglalóban vázoljuk a projekt legfontosabb ismertetıjegyeit. 

 
Összefoglaló adatok 
  
Projekt címe  A mátészalkai északi városközponti akcióterület funkcióbıvítı 

rehabilitációja 
Pályázat azonosítószáma ÉAOP-5.1.1/D-2008-0021 
Projektgazda Mátészalka Város Önkormányzata 
Támogatásban részesülı partnerek  Városi Mővelıdési Központ 
A megvalósulás helyszínei Képes Kulturális és Civil Centrum (2594/3) 

Madách tér (2594/2) 
Kazinczy és Kölcsey utcák (2706, 2559/3, 2787/1) 
Kistérségi Igazgatási Központ (2592; 2593) 

A projekt tervezett kezdete: 2010.03.01. 
A projekt tervezett befejezése 2011.06.30. 
A projekt futamideje  16 hónap 
A projekt összköltsége 1 436 386 458 Ft 
Az igényelt támogatás nagysága 
Önrész nagysága 
Megj: Az önrészt az ÁFA-kompenzáció összege csökkentheti 

998 146 710 Ft 
     438 239 748 Ft 

 
Támogatási intenzitás (átlagos)  69,49 % 
Projektet lebonyolító szervezet neve Mátészalkai Városfejlesztési Kft. 
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INDOKOLTSÁG  

Mátészalka a róla elnevezett kistérség központja, hozzávetılegesen 18 ezer fıs lakosságával a magyarországi közepes mérető városok közé 

tartozik. A Mátészalkai kistérség a komplex programmal segítendı leghátrányosabb helyzető kistérségek közé tartozik, így a központi szerepet 

ellátó település fejlesztése kulcsfontosságú a térség egészének felzárkózása szempontjából. Mátészalka a hasonló mérető városokhoz képest 

jóval több városi funkciót, térségi feladatkört lát el. A város Önkormányzata fenntart 8 db alapfokú és 4 db középfokú nevelési-oktatási 

intézményt,2 db egészségügyi, szociális intézményt. A térség kulturális és gazdasági életének központja. Ipari parkja közel 3.500 fınek teremt  

munkát az itt megtelepedett vállalkozások révén, a tevékenységi körök közül legjelentısebb az optomechatronikai ágazat. Mátészalka 

adottságai alapján a térség kereskedelmi, logisztikai központja.  

 

Annak ellenére, hogy számos kedvezı adottsággal rendelkezik, sok ismert, jó minıségő terméket gyártanak itt, a városról kialakult kép mind 

lakói körében, mind a külsı megítélés alapján rendkívül rossz. Népességének száma stagnáló-csökkenı tendenciát mutat, ennél is jelentısebb 

probléma a fiatal értelmiségiek elvándorlása a városból, ami miatt a városi lakosság összetétele mind kor, mind képzettség és jövedelem 

szerinti bontásban is egyre kedvezıtlenebb képet mutat.  

 

A város öt városrészre bontható: Északi, Déli, Keleti, Nyugati és Városközpont. A városrészek közül a fejlıdés meghatározó színtere a 

Városközpont. Lakossága 5.983 fı. Itt találhatóak az igazgatási funkciót ellátó hivatalok (Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda), a kulturális élet 

meghatározó intézményei (Színház és Mővelıdési Ház) valamint a legtöbb kereskedelmi egység, vendéglátó- és szórakoztatóhely. A 

Városközpontban kijelölt akcióterületek közül az Északi Városközponti akcióterület (Vk 1.) képezi a jelen projekt keretében megvalósuló 

tevékenységek, fejlesztések színhelyét.  

 

Az Északi Városközpont területe 35 ha, lakossága 1.516 fı. Az akcióterület a város magja, a vendéglátóhelyek, éttermek, cukrászdák, kisebb 

boltok, bankfiókok nagy része itt található. Itt rendezik meg a legfontosabb városi ünnepségeket, fesztiválokat is. A terület azonban jelenleg 
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nem alkalmas a városközpont, városmag szerep betöltésére, hiszen sem közterületeinek állapota, sem a jelentıs átmenı forgalom nem teszi 

ezt lehetıvé.  

 

CÉLRENDSZER 

Az Akcióterületi Terv Stratégiai Fejezete által megfogalmazott célrendszer három szintő. A város egészére vonatkozó átfogó cél: 

 

„Mátészalka, mint komplex programmal érintett leghá trányosabb helyzet ő kistérség kistérségi központjának felzárkóztatása,  

kereskedelmi-logisztikai központtá válása, a gazdas ági fejl ıdés, a közszolgáltatások modernizálása, valamint es ztétikus városkép 

kialakítása révén a várost sújtó népességfogyás las sítása” 

 

A fenti átfogó cél elérését az alábbi, 7-8 évre szóló középtávú célkit őzések  révén kívánjuk elérni: 

 

• Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés 

• Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása 

• Felzárkózó kistérség, meger ısödött kistérségi központ 

• Esélyteremt ı város 

 

Minden célkitőzéshez rövid távú, 2-3 évre szóló célokat  is rendel az ATT vonatkozó fejezete.  

 

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja :  
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„Az Északi Városközpont funkciób ıvítı fejlesztése révén Mátészalka népességmegtartó erej ének fokozása, térségi szerepkörének 

erısítése; az itt él ık jólétének és a térség gazdasági versenyképességén ek növelése; városi, közösségi, gazdasági funkciók 

fejlıdése; városi vonzer ı növekedése, t ıkebefektetések növekedése; magasan képzett lakosság  városban tartása.” 

 

A fejlesztés részcéljai megegyeznek az Akcióterületi Terv Stratégiai Fejezetének részcéljaival, azaz jelen fejlesztés teljes mértékben 

összhangban van a város által meghatározott célrendszerrel: 

 

CÉL 
Az ÉAOP-5.1.1/D-2008-0021 pályázat keretében megval ósítandó 

fejlesztés 

Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés Belvárosi közterület-rendezés, Civil Centrumban kávéház és 

rendezvényterem kialakítása, Kölcsey és Kazinczy utca 

forgalomcsillapított övezetté alakítása 

Esélyteremt ı város Civil Centrum kialakítása, partnerség, szociális foglalkoztatás 

Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása - Madách tér kertészeti rendezése 
- Kölcsey és Kazinczy utcák forgalomcsillapított övezetté alakítása 
- térfigyelı rendszer kiépítése az akcióterületen 
- szelektív hulladékgyőjtés 
- parlagfő irtási akciók 

Felzárkózó kistérség, meger ısödött kistérségi központ - Polgármesteri Hivatal átköltöztetése a Kölcsey téren elhelyezkedı 
Szatmár Alapfokú Mővészeti Intézet épületébe, az épület bıvítése. 
Az így kialakított új intézményben kap helyet a: Polgármesteri 
Hivatal; Gyámhivatal; Szociális Csoport; Kistérségi Igazgatási 
Központ 
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ÖSSZHANG A STRATÉGIAI TERVEKKEL  

A projektfejlesztés idıszaka és az Akcióterületi Terv átdolgozása során megteremtettük az összhangot jelen fejlesztési dokumentum, valamint a 

város szabályozási terve, Településfejlesztési Koncepciója és készülı Integrált Városfejlesztési Stratégiája között. A tervezett projekt 

eredményei hozzájárulhatnak az Észak-alföldi Operatív Program céljainak megvalósulásához, illetve támogatják a kistérség fejlesztési 

célkitőzéseinek elérését is.  

 

A CÉLOKHOZ VEZETİ TEVÉKENYSÉGEK  

A projekt céljainak elérését az alábbi tevékenységek szolgálják:  

1. Gazdasági funkció er ısítését szolgáló tevékenységek 

1.1 Képes Kulturális és Civil Centrumban rendezvényterem kialakítása 

1.2 Képes Kulturális és Civil Centrumban kávéház kialakítása  

2. Közösségi funkció er ısítését szolgáló tevékenységek 

2.1 Képes Kulturális és Civil Centrumban folyóiratolvasó és galéria kialakítása (és terület-elıkészítés)  

3. Közszféra funkció er ısítését szolgáló tevékenységek 

3.1 Kistérségi Igazgatási Központ kialakítása (és terület-elıkészítés)  

4. Városi funkció er ısítését szolgáló tevékenységek 

4.1 A Madách tér központi rendezvénytérré történı átalakítása (és terület-elıkészítés) 

4.2 A Kazinczy és Kölcsey utcák forgalomcsillapított utcákká történı átalakítása, közterület rendezés (és terület-elıkészítés)  

4.3 Energiatakarékos közvilágítás kialakítása 

4.4 Térfigyelı rendszer kialakítása 

5. Soft elemek 

5.1 Várostörténeti verseny szervezése az általános és középiskolások számára 

5.2 A Képes Kulturális és Civil Centrumban operett elıadások, színházi estek, kulturális programok rendezése 

5.3 Parlagfőért virágot akció 
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5.4 Tematikus környezetvédelmi napok szervezése 

5.5 Partnerségi beszélgetı-estek szervezése 

5.6 Közfoglalkoztatás 

5.7 Szelektív hulladékgyőjtı szigetek kialakítása a területen 

5.8 Városmarketing akciók, városról szóló tematikus kiadványok és akciók szervezése  

6. Projekt el ıkészítés tevékenységei 

6.1 Tervezés (tanulmánytervek, engedélyes tervek és kiviteli tervek)  

6.2 Közbeszerzés 

6.3 Elızetes és Részletes akcióterületi terv készítése 

7. Projekt megvalósulását segítı szolgáltatások 

7.1 Mőszaki ellenıri tevékenység 

7.2 Rendezvényszervezés 

7.3 Tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység 

7.4 Könyvvizsgálat 

8. Projektmenedzsmenti tevékenység 

 

A TEVÉKENYSÉGEKET MEGVALÓSÍTÓ SZEREPL İK, PARTNEREK , PROJEKTSZERVEZET  

A projekt megvalósításáért a városfejlesztési akció végrehajtására, és hosszú távon a városfejlesztési tevékenységek koordinálására és 

irányítására létrehozott Mátészalkai Városfejlesztési Kft. felel. A projektszervezet több tagját külsı projektmenedzsmenti szakértık biztosítják, 

akiknek kiválasztása – egy több projektet  és pályázati opciókat is érintı – közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A projektszervezet élén 

a városfejlesztı társaság igazgatója, Kovács József áll. A projektmenedzsment szervezet minden tagja európai uniós pályázatok 

lebonyolításában tapasztalatot szerzett szakember. Támogatásban részesülı partnerként a Város Önkormányzata a Városi Mővelıdési 

Központtal kötött konzorciumi megállapodást. A Városi Mővelıdési Központ feladata a projekt bizonyos soft elemeinek megvalósítása.  
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A külsı szállítók a projektben: építési kivitelezı, mőszaki ellenır, közbeszerzési szakértı, könyvvizsgáló, tervezık, tájékoztatási és 

nyilvánossági, illetve rendezvényszervezési feladatok ellátásáért felelıs szállítók, soft elemek megvalósítására kiválasztott civil szereplık.  

 

A TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI  

A projekt költségvetése alapján az egyes tevékenység-csoportokra fordított költségek a következık:  

 

Tevékenység neve Költsége 

I. Projekt elıkészítés költségei 75 751 834 

II. Projektmenedzsment költségek 50 000 000 

III. Kivitelezési költségek 1 151 722 963 

- Gazdasági funkció 48 912 893 

- Közösségi funkció 130 056 250 

- Közszféra funkció 513 625 000 

- Városi funkció 459 128 820 

IV. Soft elemek költségei 20 290 000 

V. Terület-elıkészítés 108 621 661 

VI. Szolgáltatások 30 000 000 

Összesen 1 436 386 458 

Ebbıl támogatás 438 239 748 

 

A PROJEKT VÁRT EREDMÉNYEI ÉS HATÁSAI  

A projekt eredményeit az alábbi indikátortábla foglalja össze:  
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Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Megvalósítás  1. éve Megvalósítás 2. éve  
Fenntartási 

idıszak 5. éve 
(vége)  

A fejlesztések által érintett 
lakosság létszáma fı 1516 1516 1516 1516 

A fejlesztéssel érintett terület 
nagysága ha 35 35 35 35 

A fejlesztés eredményeként 
teremtett munkahelyek száma fı 0 0 10 10 

Új városi funkciók 
betelepedése/a fejlesztés 
nyomán elérhetı (köz- és 
profitorientált) szolgáltatások 
száma a projekt által érintett 
településrészen 

db 0 0 4 4 

Lakossági elégedettség 
(reprezentatív minta alapján) % 0 0 75 75 

Projektelem megvalósításához 
kötıdı foglalkoztatás fı 0 20 0 0 

Megújult köz- és profitorientált 
szolgáltatások száma db 0 0 2 2 

A támogatással érintett 
területen telephellyel 
rendelkezı vállalkozások 
számának növekedése 

db 0 0 0 2 

A konstrukció által teremtett 
munkahelyek száma – nık fı 0 0 3 3 

A konstrukció által teremtett 
munkahelyek száma – 
hátrányos helyzetőek 

fı 0 0 0 0 

 

 



 17 

A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁGA  

A projekt fenntarthatóságát több oldalról megvizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:  

Gazdasági fenntarthatóság : a projekt gazdasági elemei profitábilisan mőködtethetık a költség-haszon elemzés alapján, a városi, közszféra és 

közösségi funkciók esetén pedig az Önkormányzat biztosítja a fenntartáshoz, mőködtetéshez szükséges fedezetet.  

Társadalmi fenntarthatóság : a projekt megvalósítása hozzájárul a társadalmi partnerség erısítéséhez, a civil szervezetek közösségépítı 

szerepének erısödéséhez, a hátrányos helyzető lakosság részére munkahelyet teremt, a megvalósult beruházások révén pedig javul a város 

vonzereje mind az itt lakók, mind az ide látogatók szemében. A település népességmegtartó ereje fokozódik, így csökken, lelassul a jelenleg 

kedvezıtlen elvándorlási tendencia. A projekt több eleme (akadálymentesítés, soft elemek) esélyegyenlıségi szempontokat is szolgálnak.  

Környezeti fenntarthatóság:  a projekt hozzájárul az épített városi környezet megújulásához, zöldterületek megújításához és növeléséhez, a 

szelektív hulladékgyőjtés feltételeinek megteremtésével, valamint a környezeti ismeretek átadását szolgáló soft elemeken keresztül pedig a 

természeti környezet megırzéséhez is.  

Intézményi fenntarthatóság: a projekt révén létrejövı városfejlesztı társaság az integrált városfejlesztési elképzelés gyakorlati megvalósítója 

lehet a jövıben, gazdájává válik a készülı IVS, további ATT-k programozásának, végrehajtásának és felülvizsgálatának, az Önkormányzattal 

együttmőködve, de piaci szereplıként pedig sikeresebben mozgósítja a magánbefektetık forrásait a városi fejlesztések érdekében.  

 

2. Mátészalka Város fejlesztési stratégiája – Az Ak cióterületi Terv Stratégiai Fejezete 

 

Mátészalka állandó lakossága a KSH 2006-os adatai alapján 18.035 fı. Ennek alapján a város nem köteles Integrált Városfejlesztési Stratégiát 

készíteni, ezt az Akcióterületi Terv Stratégiai Fejezete helyettesíti.1 

 

                                                 
1 Megjegyezzük, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia jelenleg készülıben van, ugyanakkor annak elfogadása jelen akcióterületi terv elfogadásáig nem várható. A 
projektfejlesztési idıszakban azonban úgy dolgoztuk ki a részletes akcióterületi tervet, hogy annak tartalma, cél- és eszközrendszere minden tekintetben összhangban legyen 
a késıbb elfogadásra kerülı, magasabb szintő dokumentum, az IVS célkitőzéseivel.  
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A stratégiai fejezet a város tágabb térszerkezeti szerepétıl szőkítve egészen az akcióterületek és szegregátumok gazdasági, társadalmi és 

szociális helyzetének bemutatásáig terjed, összképet alkotva a városfejlesztés céljairól, stratégiájáról, arról, hogy a pályázatban megvalósuló 

projekt milyen összhangban van a város hosszú és középtávú terveivel. Ezen a fejezeten belül kapnak helyet a város által tervezett pályázati 

úton, önerıbıl, illetve magántıke bevonással megvalósítani kívánt, vagy már megvalósult beruházások, fejlesztések. 

 

2.1. A város és a projektgazda bemutatása 

2.1.1. Nagytérségi kapcsolatok, Mátészalka súlya a tágabb térszerkezetben 

 

Mátészalka és térsége nem tartozik az ország urbanizált térségei közé. Hozzá legközelebb Nyíregyháza-Debrecen városiasodott térsége 

található. Mátészalka nagytérségi kapcsolati rendszerét elsısorban az határozza meg, hogy két fontos nemzetközi folyosó  – amely egyúttal 

fejlıdési tengelyt is képez – keresztezıdésének közelében helyezkedik el, amelyek fejlesztı hatását ki tudja használni. 

A két folyosó:  

- az V. számú Helsinki folyosó részét képezı Trieszt – Budapest – Nyíregyháza – Vásárosnamény vonal, amelynek itt érintett részét 

lényegében az M3 autópálya képviseli, és  

- a Baltikum és a Balkán között TINA folyosóhoz kapcsolódó Szatmárnémeti és Nagykároly irányok, amelyek újraéledése várható.   

 

Míg az V. számú Helsinki folyosó, illetve az M3 jelő autópálya, illetve a hozzá megvalósítani tervezett M49 számú gyorsforgalmi út a városhoz 

viszonylag közeli térségben fog kiépülni (illetve az M49 tervezett nyomvonala érinti a város közigazgatási területét) addig a TINA folyosó 

viszonylag távolabb fog húzódni, így a fent említett potenciális kapcsolódási adottságok jelenthetnek térségfejlesztı erıt.  

 

Az ország keleti részében megvalósuló autópálya program részeként már kiépült az M3 jelő autópálya Nyíregyházáig, majd a tervek szerint 

2015-ig Vásárosnaményon keresztül eléri az ukrán határt.  

Mátészalka városából az ország nyugati irányába az M3 jelő autópálya Nagykálló, illetve Nyíregyháza városából közelíthetı meg, illetve az 

Ukrán határig tartó szakasz a Mátészalka-İr csomópont szakaszról lesz megközelíthetı.  
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A tervezett M49 számú gyorsforgalmi út, amely az M3 autópályához közvetlenül csatlakozik, Mátészalka déli közigazgatási határán húzódik és 

Csengersima térségében éri el a keleti országhatárt. A TINA folyosó Mátészalkától nyugatra szintén kiépülı hazai gyorsforgalmi szakaszok 

(M30, M35, M47) felhasználásával alakul ki, amelyhez a szatmárnémeti és nagykárolyi perspektivikus, illetve újraéledı fejlıdési irányok 

kapcsolódhatnak.  

Ezen hálózat kiépítése csak hosszútávon túli idıszakban várható.  

Az elıbbi közlekedési folyosók elısegítik, elısegíthetik az ország és ezen belül a keleti országrész urbanizációs tengelyeinek, térségeinek 

fejlıdését.  

 

Mátészalka, amely jelentısnek mondható kistérségi vonzással rendelkezik, tágabb térségében azonban (részben az elıbb említett urbanizált 

térség, részben az országhatár irányában) periférikus helyzetben lévı, fejlıdésben elmaradó, foglalkoztatási problémákkal küzdı területek 

húzódnak, így a városnak alapvetı érdeke a fejlıdési tengelyek által potenciálisan jelentkezı fejlesztést elısegítı, továbbgyőrőzı és 

többszörözı hatások minél jobb kihasználása.  

 

A nagytérségi regionális térszervezı tevékenységek közé sorolható a Kárpátok Euro-Régió  megalakulása is. Ebben öt ország (Magyarország, 

Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia) egyes területi egységei vesznek részt. Az együttmőködés szakmai területei egyelıre – 

elsısorban a szervezeti különbségek következtében – nehezen bontakoznak ki, de a jövı szempontjából az Euro-Régiós együttmőködésnek 

perspektivikus jelentıséget kell tulajdonítani. Különösen lényeges ez a tevékenység, amikor az Európai Unió úgynevezett schengeni határa 

Magyarország e területén húzódik.  

 

Szintén nagytérségi kapcsolódás lehetıségét nyújtja a Záhonyi Vállalkozási Övezet , amelyhez Mátészalka szerencsés esetben 

beszállítóként, foglalkoztatás növelési céllal kapcsolódhat.  

Mátészalka kistérségének határán kívül, de viszonylagos földrajzi közelségben húzódik a Felsı-Tisza szakasz üdül ıkörzet és a Szatmár-

Beregi Tájvédelmi körzet , amelyek az idegenforgalmi adottságokat bıvítik.  
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Mátészalka gazdasági fejlıdését nagymértékben elısegítette az Ipari Park, amely az országban az elsık között létesült. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében mind a gazdasági, mind az ellátási tevékenységek erısen Nyíregyházán koncentrálódnak. Nyíregyháza után – igaz bizonyos 

szegmensekben nagyságrenddel kisebb mértékben – Mátészalka képezi a következı centrumot. A különbözı mutatók többségénél Mátészalka 

Nyíregyházát követi, vagy azon települések között van, amelyek a megyeszékhely után következı csoportot képezik. 

 

2.1.2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország észak-keleti részén fekszik, az Alföld részeként alapvetıen síkvidék jellegő terület. Magyarország 6. 

legnagyobb kiterjedéső megyéje, 5937 km2-es területen három országgal – Ukrajnával, Romániával és Szlovákiával – határos.  

Népességszám alapján az ország harmadik legnagyobb lélekszámú megyéje, lakosainak száma 2005. év elején 581 ezer fı, amely az ország 

lakosságának 5,8%-át teszi ki.  

 

A megye területén 229 település található, a népesség 47%-a a megye 24 városában él. A legnagyobb város a 118 ezer fıs lakosú 

megyeszékhely, Nyíregyháza.  

 

2004. év elejének hasonló adatához viszonyítva megállapítható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népessége az elmúlt év során csökkent. 

A tényleges fogyás 1000 lakosra vetítve meghaladta az országos átlagot, bár a népességfogyás üteme az országos trendhez hasonlóan 

lassult. A belföldi vándorlási veszteség Szabolcs-Szatmár-Be reg megyében a legmagasabbak közé tartozik országos  szinten, ami 

különösen azért hat negatívan a társadalmi-gazdaság i környezetre, mert az elvándorlók jellemz ıen a fiatal, képzett szakemberek 

közül kerülnek ki.   

A megye munkaképes korú népességének gazdasági aktivitása az elmúlt évek során folyamatosan csökkent, a foglalkoztatottak népességen 

belüli aránya 2006-ban alig haladta meg a 49%-ot, a munkanélküliségi ráta pedig 13,6%-ra emelkedett.  
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Összességében a megye foglalkoztatási aránya az országos átlagtól 9%-kal elmaradva a három legalacsonyabb között van a megyék között, 

az aktivitási arány 49,7%. Az elmúlt évek során mind az ipar és építıipar, mind a mezıgazdaság foglalkoztatási szerepe szőkült. 2006. évben 

51.051 gazdasági szervezet mőködött szabolcs-szatmár-bereg megyei székhellyel, amelynek több mint 90%-a vállalkozás.  

 

A vállalkozások mintegy 64%-a egyéni vállalkozásként tevékenykedett, amelyek több mint 99%-a önfoglalkoztató volt, vagy 1-9 fıt alkalmazott. 

A közel 37%-ot kitevı társas vállalkozásoknak több mint 90%-a szintén 10 fınél kevesebb létszámmal mőködött, a megyében tehát 

kifejezetten dominálnak a mikro- és kisvállalkozáso k.  

 

A megye gazdaságában az országos átlagnál nagyobb súlyt képvisel a mezıgazdaság,  amelyen belül különösen jelentıs az idıjárási 

jellemzık éves alakulására meglehetısen érzékenyen reagáló növénytermesztési ágazat.  

 

A megyei ipari termelése országos viszonylatban alacsony – összesen 460,2 milliárd Ft 2006-ban – , az egy lakosra jutó ipari termelési érték az 

országos átlag felét, a régiós átlag 80%-át sem éri el. A fenti adatok alapján egyértelmően levonható az a következtetés, hogy a megye 

társadalmi, gazdasági versenyképességének javításához elengedhetetlen a gazdasági aktivitás fokozása és a munkahelyteremtés.   

 

A megye hátrányos helyzete hosszú idı óta nem változott. A megyék közti sorrendben továbbra is élen jár a mu nkanélküliség, s az 

utolsók között van a jövedelemtermel ı képesség (1 f ıre jutó GDP, SZJA, kereseti viszonyok) tekintetében .  Az egy fıre jutó GDP 

alapján pl. a megyék között 2006-ban a 19. helyen áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, átlagban 70,90%. 

 

A képzett fiatalok elvándorlása folytatódik, a népesség átlagos iskolai végzettsége változatlanul a legalacsonyabb az országban, 

összességében sajátos kett ısség jellemzi a megyét:   

− egyfelıl nem versenyképes gazdasági szerkezet, alacsony szintő termelési és közgazdasági infrastruktúra, szerény és szinte csak a 

megyeszékhelyen megmutatkozó innovációs tevékenység, többségében tıkehiányos gazdálkodók, elszegényedı lakosság, a rendkívül 

magas munkanélküliség, s mindezekkel együtt negatív arculat,  
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− másfelıl kedvezı földrajzi adottságok, stratégiai területi (határmenti) elhelyezkedés, kiváló természeti tényezık, képezhetı, nagy tömegő 

potenciális munkaerı állomány, egyes ágazatokban nagy termelési tapasztalatok, valamint vállalkozói kedv – ezek olyan tényezık, 

amelyekre alapozható a gazdasági fejlıdés.  

 

2.1.3. Kistérségi szerepkör ismertetése 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 10 kistérség található, amelyek közül mind nagyságrendje, mind fejlettségi szintje alapján a nyíregyházi 

kistérség emelkedik ki. Mátészalka kistérsége a településszám alapján a 4., a lakosság alapján a 3. a sorrendben. Mátészalka és kistérsége a 

termelı ágazok és foglalkoztatás fajlagos mutatói alapján átlag feletti, a szolgáltatások, az ellátottság és a jövedelmi viszonyok alapján átlag 

alatti mutatókkal rendelkezik. Mátészalka térségi kihatása elsısorban az egészségügy, valamint az oktatás terén jelentıs. 

 

A Mátészalkai kistérség 26 településbıl áll. Területe 625 km2, lakónépessége 67 241 fı, a központ (Mátészalka) mellett Nagyecsed is városi 

rangú, de csupán 1997-ben nyerte el a címet. Az északkelet-alföldi régióra (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére és a Bodrogközre) alapvetıen 

az apró- és kisfalvas településszerkezet jellemzı, ebben a kistérségben viszont döntıen közepes mérető (1000-5000 fıs) falvakat találunk. A 

közel 20 ezer fıs lélekszámú Mátészalkán így csupán a kistérség népességének 27%-a él. 

 

Társadalmi-gazdasági szempontból 8 település elmaradott a kistérségben. Országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

településbıl 24 található itt. A kistérség a 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet szerint társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térség, 

továbbá a komplex programmal segítend ı leghátrányosabb helyzet ő kistérségek  közé tartozik. 

 

A kistérségi kapcsolatokat egyrészt a különbözı térségi szervezetek, önkormányzati szövetségek, másrészt a tényleges településközi 

együttmőködési szinten értékelhetjük. Az egyes kistérségi funkciók esetében Mátészalka a kapcsolódási pont az itt élık számára szükséges 

szolgáltatások elérésében. 
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A város több megyei és kistérségi feladatokat is el lát: 

− megyei: gyermekváros, gyógypedagógiai iskolai ellátás. Szatmári Múzeum 

− kistérségi: Kistérségi Iroda, okmányirodai funkciók, turisztikai, gyógyfürdı, bevásárló központ, közlekedési csomópont, egészségügyi 

központ, rendırkapitányság, bölcsıde mővészeti oktatás, kulturális központ (színház). 

 

2.1.4. Kistérségi kapcsolatok 

 

Mátészalka kistérsége 26 településbıl áll, amelybıl 2 város (Mátészalka és Nagyecsed), a többi (Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, 

Gyırtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mérk, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ökörítıfülpös, 

İr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj) pedig községi jogállású. A települések lakosságszáma a 

következıképp alakult2: 

 

# Településnév f ı 

1 Fábiánháza 1.870 

2 Fülpösdaróc 319 

3 Géberjén 546 

4 Gyırtelek 1.695 

5 Hodász 3.436 

6 Jármi 1.326 

7 Kántorjánosi 2.258 

8 Kocsord 2.999 

9 Mátészalka 18.084 

                                                 
2 Forrás: Váti: Kistérségi helyzetkép 2006. 
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10 Mérk 2.312 

11 Nagydobos 2.282 

12 Nagyecsed 6.706 

13 Nyírcsaholy 2.225 

14 Nyírkáta 1.835 

15 Nyírmeggyes 2.700 

16 Nyírparasznya 938 

17 Ópályi 3.045 

18 Ököritófülpös 1.966 

19 İr 1.433 

20 Papos 836 

21 Rápolt 160 

22 Szamoskér 437 

23 Szamosszeg 2.030 

24 Tiborszállás 1.045 

25 Vaja 3.765 

26 Vállaj 993 

1. sz. táblázat  

Forrás: Váti: Kistérségi helyzetkép 2006.  

 

Ezen önkormányzatok a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a rendelkezésre 

álló források minél teljesebb, célszerőbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttmőködés hosszú távú biztosítása 

érdekében, a tagok összehangolt feladat ellátása, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése céljából 

létrehozták a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulást  (továbbiakban: Társulás), mátészalkai székhellyel. 
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A Társulás a résztvev ı önkormányzatok közigazgatási területén m őködik, s a területfejlesztési feladatok ellátása te rén – többek 

között – az alábbi feladatokat végzi: 

− ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait (1996. évi XXI. tv.); 

− vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 

− kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját illetve ennek figyelembe vételével készített területfejlesztési programját, 

ellenırzi azok megvalósítását; 

− elısegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását; 

− közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében. 

 
2.2. Városkörzet, agglomeráció bemutatása 

 

A települések közül az átlagjövedelem és a munkanélküliség tekintetében kedvezıbb helyzetben vannak a Mátészalkához közeli települések 

(Jármi, Nyírmeggyes, Kocsord), a határmenti, sváb lakosságú Vállaj és a viszonylag kis népességő Géberjén, ráadásul ez utóbbi település az 

elmúlt években dinamikusabban is fejlıdik. A rangsor alján a nehezebben elérhetı, mellékutak mentén elhelyezkedı településeket találjuk 

(Hodász, Nyírkáta, Kántorjánosi és a legmagasabb munkanélküliséggel sújtott Nyírparasznya), illetve a két kis zsákfalut, Rápoltot és Papost. E 

települések helyzete hagyományosan rossz. A kistérség másik városa, Nagyecsed nem képvisel jelentısebb gazdasági erıt, a jövedelmi és 

munkanélküliségi viszonyok tekintetében is a rangsor második felében találjuk, gazdasági relatív mutatói folyamatosan romlanak. 

 

A 18. századi német telepítéső község – Mérk – a Trianoni békeszerzıdés után kiszakadt Nagykároly vonzáskörzetébıl (Mátészalka és 

Nyírbátor vette át a központ szerepét), aminek következtében a zárt sváb települési egység felbomlott, nagy részük Romániához került. Ez a 

sváb kultúra hanyatlását indította el. Mérk lakosságának 45 %-a ma is sváb (25 %-a cigány). Ópályi jelentıs zsidó lakossággal rendelkezett a 

múlt század elején. Rabbiképzı iskolája volt, ahová a Felvidékrıl is jártak tanulni. Az épület azóta elpusztult. Most a cigányság súlya 30%. A 

periféria településeinek általában kedvezıtlen helyzete nem annyira a településhálózati helyükbıl adódik, hanem a perifériális helyzetbıl. Az itt 
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élık többszörösen a perifériára szorultak, hiszen az országon belül már évtizedek óta elmaradott térségnek számít az egész megye, a 

munkaerı-fölösleget távolsági ingázással vezették le. Az ingázásból fakadó társadalmi-gazdasági gondok a rendszerváltozás elıtt is 

jelentkeztek, alapvetıen agrárjellegő maradt a vidék (Mátészalkán kívül a foglalkoztatottaknak még ma is 11% a mezıgazdaságban dolgozik, 

szemben az 5,5%-os országos szinttel); ipartelepítésre is csak a jelentısebb városokban (itt Mátészalkán) került sor. Az 1990-es években a 

távolsági ingázók elbocsátása, a mezıgazdasági termelés visszaesése és többek között a kedvezıtlen iskolázottság azt eredményezte, hogy 

még a szőkebb környezeten (kistérségen) belül is egyre erısödött a periferizálódás. A ’90-es években növekvı jövedelemegyenlıtlenségek 

felét a centrum-periféria különbségek teszik ki. 

 

2.3 Mátészalka város bemutatása 

 

A város térsége már a történelem elıtti idıkben is lakott hely volt. Mátészalka területén találtak többek között a neolitikus korból származó 

régészeti emlékeket is. Az elsı írásos emlék 1231-bıl származik.  

A mai település eredetileg két falu Máté és Szalka összenövésébıl alakult ki, amely a XIV. század folyamán fokozatosan ment végbe.  A 

település vásártartási jogot 1384-ben kapott és 1498-tól mezıvárosi rangra emelték. A török hódoltság alatt, valamint az azt követı 

szabadságharcok idején többször lerombolták. Az 1800-as években Mátészalka elsısorban a környékbeli másfél-kéttucatnyi település áru és 

termékcsere színhelye volt, de ekkor már a 250 szatmári település között az elsı 20-25 legnépesebbik között tartották számon. 

 

Az 1820-as években nemesei az eddig döntıen protestáns lakosságú mezıvárost megnyitották az ide betelepülni vágyó zsidók elıtt, melynek 

hatására erısödött a kézmőipar, a kereskedelmi élet, majd 1869-ben a város iparosodása is megindult. Szalkai Gyártelep és Mezıgazdasági 

Rt. néven létrejött a város elsı ipari vállalkozása, mely eleinte szeszfızdébıl, késıbb mellette gépjavító mőhelybıl, olajütıbıl, gızmalomból 

állt. 

Itt jött létre az országban elıször olyan áramfejlesztı, melyet elıször saját célra, de késıbb 1880-tól egészen 1927-ig a város közvilágítására is 

használtak. 1875-tıl a település választott szolgabíróval járási székhely lett. 
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A város elsı vasúti vonala 1887-ben létesült Nyíregyházától, 57 km-es szakasszal.  

 

A város életét a századforduló elıtti évtizedben, majd a századfordulón a megerısödı ipar, kereskedelem és polgári fejlıdés jellemezte. 

Régi és újabb városközpontjában ekkor épültek fel a ma is itt álló olyan fontos közösségi épületek, intézmények, mint a bíróság, a börtön, a 

bank, a községháza, a városháza, a polgári fiúiskola. 

 

Mátészalka tradicionális mez ıváros , amely a 19. sz-tól Trianonig a polgári városiasodás korszakát élte. 1924-40 és 1945-50 között a 

Trianoni békeszerzıdésben elcsatolt Szatmár-Ugocsa-Bereg közigazgatásilag ideiglenesen egyesített vármegye Magyarországhoz tartozó 

részének nagyközség rangú központja volt, akkor mintegy 6.500 lakossal. Tekintettel arra, hogy a település hirtelen a csonka Szatmár megye 

székhelye lett, a megyei hivatalok átkerültek Mátészalkára. 1932-ben épült fel a megyei feladatokat is ellátó kórház és a fiú polgári mellett új – 

leány polgári és téli mezıgazdasági – iskola is épült. A két világháború között Mátészalka városi rangját elvették. 1945-50 között Szatmár-

Bereg megye székhelye. Ezt a szerepét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megalakulásával 1950-ben elvesztette. Legutóbbi várossá 

nyilvánítása 1969-ben történt. Ezt követıen a település rohamos fejlıdésnek indult, a szocialista városfejlesztésben elsısorban iparát 

bıvítették, a városi funkciók gyarapítása elmaradt. Igazgatási szerepkörét megosztotta Vásárosnaménnyel és Fehérgyarmattal. Jelenlegi 

lakosainak száma meghaladja a 18 ezer fıt, és a mintegy 65-70 ezer fıs térség gazdasági és ellátási centruma.  

 

A gazdasági váltás következtében visszaesett foglal koztatási szint és munkanélküliség jelent ıs problémákat okozott, a város 

mégsem vált depressziós térségi központtá.  A lakossági jövedelmek alig maradnak el az országos átlagtól, a vállalkozássőrőség csak a jogi 

személyiségő vállalkozások tekintetében alacsonyabb, a munkanélküliek 100 adózóra jutó száma sem jelent drasztikusan nagy értéket az 

átlagoshoz képest. A várost más vizsgálatok rangsoraiban sem találjuk a sereghajtók között3. 

 

                                                 
3 A Mátészalkai kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja (2005.) 
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A város nyugati oldalán kb. 100 hektáros teljes infrastruktúrával ellátott ipari terület található, melynek területén üzemel többek között a Carl 

Zeiss Hungária Optikai Kft,a FLABEG Rt, a HOYA Rt., a MOM Vízméréstechnikai Rt., a Sandra-Form Bútoripari Rt., a Szalka Kárpitos Rt. 

Képzési Centrum, Citroen autószalon.  

Az Önkormányzat 1998 tavaszán nyerte el a területre vonatkozóan az "Ipari Park"  címet. A terület észak-déli határoló útja és az Ipari Parkot 

kelet-nyugati irányban kettéosztó út mellett teljes infrastrukturális kínálat már kiépített. Itt mintegy 25-30 telephely alakítható ki zöldmezıs 

beruházásra, olyan ipari tevékenység végzésére, amely nem káros a környezetre, figyelemmel arra is, hogy a szomszédságban három optikai 

multinacionális cég is üzemel. A leendı befektetık számára az Önkormányzat kedvezı telekárat biztosít. A városban még mindig magas a 

munkanélküliség, (mintegy 8 %) a városkörnyékkel együtt számolva 12%. Magas a pályakezdık, szakmával rendelkezık aránya közöttük, de 

természetesen az alacsonyan képzettek alkotják a többséget, ami az olcsó, tömeges munkaerıt biztosíthatja. 

 

A térségen belül Mátészalka az egyetlen gazdasági centrum. A vállalkozások többsége itt tömörül, a gazdasági értéktermelésben döntı 

szerepet játszó jogi személyiségő vállalkozások száma pedig dinamikusan nı. A helyi vállalkozások jelent ıségét még inkább kiemeli, hogy 

a kistérségbe települt cégek fele jelenik meg a vár osban, viszont a helyi adók négyötöde Mátészalkán ö sszpontosul.  Ez a tény még 

akkor is felkelti a figyelmet, ha tudjuk, hogy a helyi adó nem csupán a vállalkozások által befizetett adókat tartalmazza. A város 

munkaerımérlege pozitív, a 2001. évi Népszámlálás adatai szerint másfélszer több munkahelyet kínál, mint a helyben lakó foglalkoztatottak 

száma, a környez ı települések lakosai közül sokan találnak itt megél hetési lehet ıséget. A lakossági jövedelmek átlagosan 45%-a ezen a 

településen jelentkezik, az egy fıre jutó adóköteles jövedelmek kétszeresen múlja felül a kistérség többi településén regisztrált értéket. Ezzel 

párhuzamosan a munkanélküliség egyre inkább a perifériát sújtja: közel háromszor nagyobb a munkanélküliek 100 adózóra jutó száma a 

környezı településeken. 

Mátészalka típusa a foglalkoztatási szerepkör alapján mezıváros, ipari (optikai, bútoripari, mezıgazdasági) vállalkozásokkal. 
 

Jelen fejezetben a város egészére vonatkozó rövid á ttekintést adunk, részletesebb elemzést a városrész ekkel foglalkozó 2.5-ös 

fejezetben adunk. 
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2.3.1 Alapadatok a városról 

 

Belterület nagysága: 960 ha 

Külterület nagysága: 3 200 ha 

A település összterülete: 4 140 ha 

Lakosok száma:  18 757 fı 

Lakások száma: 6 700 db 

Bölcsıdék száma: 1 db 

Óvodák száma 4 db 

Általános iskolák száma: 3 db  

Középiskolák száma 4 db 

 

2.3.2 Demográfiai folyamatok 

 

A város népességszámának alakulását szemlélteti a következı táblázat, melybıl megállapítható, hogy a város lakossága az elmúlt 20 évben 

csökkenı tendenciát mutatott. A 2000. évtıl kezdıdıen a trend valamelyest megfordult, szerény növekedés volt tapasztalható: 

 

Év Népességszám Változás az el ızı 
évhez viszonyítva Változás 1980-hoz képest 

1980 17 804     

1981 18 640 104,70% 104,70% 

1982 19 020 102,04% 106,83% 

1983 19 394 101,97% 108,93% 

1984 19 681 101,48% 110,54% 
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1985 19 773 100,47% 111,06% 

1986 19 610 99,18% 110,14% 

1987 19 676 100,34% 110,51% 

1988 19 515 99,18% 109,61% 

1989 19 062 97,68% 107,07% 

1990 19 069 100,04% 107,11% 

1991 18 878 99,00% 106,03% 

1992 18 803 99,60% 105,61% 

1993 18 711 99,51% 105,09% 

1994 18 386 98,26% 103,27% 

1995 18 305 99,56% 102,81% 

1996 18 245 99,67% 102,48% 

1997 18 191 99,70% 102,17% 

1998 17 878 98,28% 100,42% 

1999 17 816 99,65% 100,07% 

2000 17 816 100,00% 100,07% 

2001 18 749 105,24% 105,31% 

2002 18 558 98,98% 104,24% 
 

2. sz. táblázat: Népességszám alakulása 1980-2000 k özött 
Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 

A város fejlıdését elısegíti, hogy a '90-es években jelentkezı csökkenı tendencia a lakosságszámban az utóbbi években stagnálást mutat, 

illetve a település lélekszáma kisebb mértékben növekedett. A növekedésnek a születések és halálozások pozitív egyenlege mellett elsısorban 

a pozitív vándorlási egyenleg volt az oka, vagyis a beköltözık száma meghaladta az elköltözık számát.  Az utóbbi években e tendencia 

megfordulni látszik. Bár a természetes népmozgalom még pozitív  (ami természetes növekedést jelent, vagyis a halálozások száma még nem 

haladja meg az élve-születésekét), a vándorlási egyenleg már negatív, s e folyamaton b elül különösen kedvez ıtlenül hat a fiatal, 

kvalifikáltabb nemzedék elvándorlása . E tendencia az elöregedési folyamatot táplálja, illetve kedvezıtlen befolyással van a város 
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lakosságának jövedelmi helyzetére, életszínvonalára is. A megye hasonló nagyságú és szerepkör ő városaihoz képest Mátészalka 

népességének csökkenése volt a legnagyobb.  A népsőrőségi mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy a város átlagos népsőrősége 232 

fı. 

 

Mátészalka város regisztrált születési, házasságköt ési, halálozási adatai 

 

Mátészalkán 2005-ben 1028, 2006-ban 925, 2007-ben 886 születést regisztráltak. Ez a szám tartalmazza Mátészalka és vonzáskörzetének 

újszülötteit is. A statisztikai adat - összehasonlítva az elmúlt évek születési adataival - csökkenést mutat. (A házasságkötések száma 2005-ben 

99, 2006-ban 122, 2007-ben 66 volt.) A halálozási statisztikák szerint 2005-ben Mátészalkán 426-an hunytak el, 2006-ben 444-an, 2007-ben 

450-en. Mindhárom évben pozitív a természetes szaporulat, ami a város népességének stagnáló-enyhén növekvı alakulását igazolja.  

 

A városból való elköltözések száma azonban meghaladja a beköltözések számát, a vándorlási különbözet:-16,6/1000 lakos4 

 

A város népességének korcsoportonkénti megoszlása 

 

Mátészalka korcsoportonkénti megoszlása a megyénél valamelyest kedvezıbb. Összehasonlításul az alábbi táblázat szolgál:  

Korcsoport/Arány (%) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye M átészalka 

0-14 éves 20,6 18,0 

15-59 éves 61,7 68,2 

60 év fölöttiek  17,7 13,8 

3. sz. táblázat 

Forrás: KSH  

                                                 
4 Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 
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Megállapítható, hogy a város korcsoportonként összetétele a megyéénél valamelyest kedvezıbb: nagyobb a fiatalkorúak, illetve aktív korúak 

aránya. A korcsoportok nemek szerinti alakulását vizsgálva Mátészalkán is az országos arányok köszönnek vissza: a fiatalabb korcsoportokban 

a férfiak, idısebb korcsoportokban a nık száma dominál. 
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4. sz. ábra 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 
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Iskolai végzettség szerinti megoszlás 

 

A város lakónépességének iskolai végzettség szerinti megoszlása a megyei mutatókhoz hasonlóan alakul. Kissé alatta van a fıiskolai-egyetemi 

oklevél nélküliek aránya a megyei mutatónak, de magasabb az oklevéllel rendelkezık száma, mint a megyei átlag (6,3% illetve 10,9%). 

Jelent ısen magasabb az érettségizettek aránya a városban ( 25,6%), mint a megyei mutató (15,6%).  A Mátészalkai kistérség hasonló 

adatai azonban messze alatta vannak mind a megyei, mind a városi adatokénak. Valószínősíthetıen a városban laknak a kistérség egyéb 

településeinek magasabban iskolázott foglalkoztatottjai is. A fiatal értelmiségnek a városból történı elvándorlása a népesség iskolai 

végzettségének mutatószámára kedvezıtlenül hat. 

 

Mutató megnevezése 
Mátészalka 

összesen 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezık aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%) 

22,9 

Felsıfokú végzettségőek a 25 éves és 

idısebb népesség arányában (%) 
14,7 

5. sz. táblázat 

Forrás: KSH 

 

2.3.3  A gazdasági helyzet jellemzése 

 

A társadalmi-gazdasági fejlettség területi képe az 1990-es évek közepérıl az ezredfordulóra alig módosult, de 2000 után egyes, a területi 

különbségekre ható folyamatok felerısödtek. A gazdasági növekedés fontos színterei a debreceni és a nyíregyházi térségek sávja volt.  
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Országosan az egy fıre jutó GDP területi különbségeinek tekintetében 2002-höz képest 2003-ban kisebb mértékő kiegyenlítıdés figyelhetı 

meg, azonban ez lényegesen nem változtat a kialakult fejlettségi különbségeken. Az ipari termelés továbbra is rendkívül koncentrált 

legnagyobb részét a debreceni és nyíregyházi térségben állítják elı, ide összpontosulnak a külföldi tıkebefektetések is. 

 

Vállalkozások, gazdálkodó egységek 

 

2005. évi adatok alapján elmondható, hogy Mátészalk án összesen 1.900  mőködı vállalkozás volt. Ezek közül kiskereskedelmi üzlet  

503, vendéglátó egység 128. A szálláshelyeken igény be vehet ı összes fér ıhely 133 db . Éves vendégforgalom 3.495 f ı volt, ebb ıl 450 

külföldi. Összesen 5658 vendégéjszakát töltöttek el  Mátészalkán, ebb ıl külföldiek 618-at. 

Az alábbi táblázat az egyes kereskedelmi egységek, üzletegységek számának alakulását szemlélteti: 

  Mátészalka összesen  
(db) 

Piac 2 
Kiskereskedelmi üzletek 503 

Élelmiszerüzlet 125 
Textillel foglalkozó bolt 108 

Bankok, pénzügyi szolgáltatók 10 
Ipartelep 2 
Logisztikai központ 1 
Innovációs központ 1 
Irodaház 1 
Panzió, szálloda 5 
Vendéglátó egységek száma 128 
Összesen 886 

6. sz. táblázat 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 
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A foglalkoztatási helyzet jellemzése 

 

A foglalkoztatottsági helyzet a megyei és a kistérségi hasonló adatokhoz viszonyítva kedvezıbb, azonban az ország átlagához képest 

kedvezıtlen. A fiatal értelmiség elköltözése mellett a második legveszélyesebb visszahúzó er ınek a munkahelyek hiánya tekinthet ı. 

2001-ben a foglalkoztatottak aránya a városban 34,3%, míg a megyében 27%, a kistérségben 23,9%. A munkanélküliek aránya a városban 

5,1%, a megyében 6,1% és a kistérségben 6,2%, mely adatok természetesen jelentısen eltérnek a valós adatoktól, tekintettel arra, hogy a 

regisztrált munkanélküliek száma mindig alatta marad a ténylegesen munkahellyel nem rendelkezık számának. Az inaktív keresık aránya a 

városban 30,8%, a megyében 35,1%, a kistérségben 38,0%. 

 

A KSH adatszolgáltatása alapján:  

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 50,4 

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

17,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 47,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,3 
 

7. sz. táblázat 

Forrás: KSH 

 

A fenti adatok tükrözik a város nehéz helyzetét foglalkoztatás, munkahelyteremtés terén. Különösen magas a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkez ık több, mint 50% -os (!) aránya az aktív korúakon b elül.  
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A mezı- és erdıgazdaságban a foglalkoztatottak 2%-a (a megyei 5,9%, és a kistérségi 7,5% -kal szemben), az ipar-építıiparban 32% (a 

megyei 31% és a kistérségi 33,7% hasonló adataival szemben) a szolgáltató ágazatokban 66% (a megyei 63,1% és a kistérségi 58,8%-al 

szemben) dolgozott 2001-ben. 

 

Becslések szerint viszonylag magas az alacsony presztízső foglalkoztatási csoportban dolgozók városi aránya (59%). 2008-as önkormányzati 

adatok alapján a városban 483 fı tartósan és 1.313 fı nem tartósan munkanélküli él. 

 

Mátészalkán 341 f ı aktív korú (15-59 éves) segélyezett él, akiknek jö vedelmük kizárólag központi, vagy helyi önkormányza ti 

támogatásból származik. Emellett az önkormányzat ál tal elosztott rendszeres támogatásokból 294 f ı részesül a városban. 

 

Az alábbi táblázat a legfontosabb, hatályos KSH adatok szerinti megoszlást vizsgálja: 

 

A fentiekb ıl megállapítható, hogy Mátészalka foglalkoztatási s zempontból országos viszonylatban is kedvez ıtlen helyzet ő település, 

gazdasági helyzetének javítása az Ipari Park révén,  valamint a város fekvése által meghatározott keres kedelmi-logisztikai központ 

szerep er ısítése révén lehetséges.  

 

Mindenképpen szükséges azonban megállítani a városb ól történ ı elvándorlás tendenciáját is, mely gyakorlatilag az  aktív korú, magas 

iskolai végzettséggel rendelkez ı fiatal munkavállalókat érinti. Ez a folyamat hossz ú távon lehetetlenné teszi komolyabb értékteremt ı 

tevékenységek, innovációval, K+F-fel foglalkozó cég ek letelepedését a város környezetében.  

 

A munkahelyteremtés mellett tehát kulcsfontosságú a z élhetı város megteremtése: a fiatalok számára el ı kell segíteni a lakáshoz 

jutást, meg kell teremteni, újjá kell éleszteni a v áros kulturális kínálatát, közösségi terekre, rende zett, biztonságos közterekre, 

megújult városi identitásra van szükség. 



 37 

 

2.3.4 Közmővek, lakásállomány 

 

Lakásállomány  

 

Mátészalka lakásállománya 2001-ben összesen 6.719 db volt. Négy különbözı jellegő beépítés jellemzı Mátészalkán: családi-, kertes-, társas- 

és panelházak. Ez utóbbiak zömét az 1950-es évektıl építették. A lakások között magasnak mondható az alacsony komfor tfokozatúak 

aránya  (12,8% 860 db). A teljes lakásállomány 15%-a önkormányzati tulajdon, mely lényegesen nıtt, amikor a város 2003-2004-ben – a 

Széchenyi terv keretében – bérlakásokat vásárolt. A lakótelepeknél a több-családos lakóépületek tulajdonlási formája (társasház, 

lakásszövetkezet) 50-50%-ban oszlik meg, melyek energiatakarékosság szempontjából nagyon korszerőtlenek, ezért az önkormányzat 

folyamatosan keresi a pályázati forrásokat a panelprogram nyújtotta lehetıségeknek megfelelıen. 

  

A városban 100 lakásra 259 lakó jut. A lakások átlagos alapterülete Mátészalkán 74,2m2 volt 2005-ben. 2003-as adatok szerint az épített 

lakások aránya alacsony, 10.000 lakosra jut 36,4 db lakás, ezeknek 56,7%-a 4 vagy több szobás. A városban végbemegy azonban egy 

természetes lakásfogyás is, 100 épített lakásra 38,8 megszőnı lakás jut. 2003-ban a kezelt lakóépületek javítására fordított összeg: 25 millió Ft 

összegő volt, ami 236 karbantartott lakásra oszlott el.  
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Közmővek 

 

Az alábbi táblázat a városi infrastruktúra, közszolgáltatások kiépítettségét mutatja:  

 

Városi infrastruktúra és bekapcsoltak aránya: 

Ivóvíz ellátás 90% 

Szennyvíz ellátás 66% 

Vezetékes gáz 65% 

Távfőtés 27% 

Kábeltelevízió 40% 

Vezetékes telefon 67% 

Burkolt úthálózat 75% 

8. sz. táblázat 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 

 

Mint az a fenti adatokból látható, nem megoldott mé g a teljes kör ő csatornázás, a szennyvízelvezetés- és kezelés, és befejezésre vár a 

belvízelvez ı rendszer kiépítése is.  A kommunális hulladék elhelyezése és kezelése az EU elıírások szerint regionális szeméttelepen 

belátható idın belül kormányprogram alapján az igazgatási terület déli részén megoldódik. 

 

Mátészalkán a lakások 90%-a (6.032 db) rendelkezik vezetékes ivóvízzel, az ivóvíz hálózat hossza 71,1 km, a hálózat lefedettsége 98%-os, a 

rákötési lefedettség 95%-os. A háztartások csupán 66%-a (4.423 db) van a városi közüzemi szennyvízhálózatra – 72,215 km – csatlakoztatva, 

a szennyvízlefedettség 94%-os, de a rákötési arány csupán 72%. 
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A vízhasználatnak csupán az 50%-át teszi ki a lakossági vízfogyasztás, 30%-át az önkormányzati, 20%-át az ipari vízfogyasztás adja. A teljes 

éves vízfogyasztása a városnak 1.417.200 m3. A városban az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás 31,6 m3 . 

 

Vezetékes gázt a háztartások 65%-a (4.356 lakás) tud használni, míg a távfőtés a lakások 27%-ába van bekapcsolva. A helyi kábeltelevíziós 

hálózat lefedettsége 60%-os, de folyamatosan fejlesztik. A telefonvonal a háztartások 67%-ába van bekötve. 

 
A szolgáltatott villamos energia 19.252 MWh, az elektromos hálózatra a lakások 99,8%-a van bekötve. A városban összesen 9.427 db 

elektromos áram vételezési hely van, ebbıl közvilágítási 2.500 db. 

 

2.3.5 Természeti és épített környezet 

 

Mátészalkán 8 db épület áll örökségvédelmi szempontból országos, illetve helyi védettség alatt.  

 

Városi szinten 386.000 m2 közhasználatú zöldterület található, ebbıl belterületi park 294.000 m2, illetve belterjesen gondozott 1000 m2, a 

parkoknak a nagysága 382 m2-tıl 1000 m2-ig terjed. A városban 12 – átlagos, 500 m2 területő – játszótér is található, amelyeknek összterülete 

eléri a 6000 m2-t. 

 

A város egy természetvédelmi szempontból védett területtel rendelkezik, mely a Natura 2000 hálózat tagja és a Városközponti városrészben 

található. 
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2.3.6 Közszolgáltatások, közbiztonság  

 

Közszolgáltatások 

 

Mátészalkán alap- és középfokú oktatás, valamint a szociális ellátások különbözı formái vehetık igénybe az alábbiak szerint:  

 

– Óvodások száma (fı)......................................................................................................................................... 598  

– Óvodai férıhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) ........................................................................ 598 

– Általános iskolások száma (fı) ........................................................................................................................ 1288 

– Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) ............................ 1288 

– Középiskolai tanulók száma (fı) ...................................................................................................................... 3729 

– Nappali tagozatos egyetemi és fıiskolai szintő képzésben résztvevı hallgatók száma a felsıfokú oktatási intézményekben 

(kihelyezett tagozatok szerint) ......................................................................................................................... 1950 

– Szociális ellátás fıbb formáiban részesülık aránya összesen (%)  

� Szociális rászorultak étkeztetése: (fı) ...................................................................................................... 83 

� Házi segítségnyújtás (fı).......................................................................................................................... 47 

� Fogyatékosok támogató szolgálata szolgáltatás igénybevevıi (fı)........................................................... 44 

� Fogyatékosok nappali intézete (fı)........................................................................................................... 24 

� Jelzırendszeres házi segítségnyújtás (fı)................................................................................................ 50 

� Nappali ellátást nyújtó idısek klubjainak kihasználtsága (%) ................................................................... 90 

� Átmeneti szállás: 35 fı regisztrált; 33 fı igénybevevı 
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A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a város  egyértelm ően a kistérség oktatási, egészségügyi központja, me ly méretéhez 

képest jóval több feladatot lát el, szolgáltatást b iztosít lakói, illetve a kistérség lakossága számár a.  

 

Közbiztonság 

 

A Mátészalkai rendırkapitányság 2007-es évi beszámolója alapján a bőncselekmények száma a következıképp alakult a városban:  

 

 

Év/db Személy elleni b őncselekmény Vagyon elleni b őncselekmény Közrend elleni  bőncselekmény  

2005 221 1.225 576 

2006 175 1.245 437 

2007 190 1.304 469 

9. sz. táblázat 

Forrás: Mátészalka, Városi Rend ırkapitányság 

 

Az ismerté vált bőncselekmények száma összesen 2006-ban 2.064 db, 2007-ben 1.887 db volt.  

A fenti adatok kedvezıtlenül magas b őnügyi statisztikára utalnak, megállapítható, hogy a  Mátészalkán elkövetett b őncselekmények 

többsége vagyon ellen irányul,  azaz a probléma rövid távú megoldását fokozottabb rendırségi jelenlét, térfigyelı kamerás rendszerek 

kiépítése jelentheti a közterületeken, tartós kezelése viszont csak a terület leszakadásának megállításával, a szegregátumok felszámolásával 

lehetséges. 
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2.3.7 Közlekedés 

 

A város belterületi útjainak  hossza összesen 71 km, ennek 80%-a szilárd burkolatú, ezeknek azonban 70%-a felújításra szorul. Az utak 60%-

án kiépített a csapadékvíz elvezetés. 

 

Közlekedésforgalmi szempontból a legproblémásabb területek az Alkotmány út - Rákóczi csomópont, és a Dózsa György. U - Ecsedi u. 

csomópont. Mivel a Rákóczi út a város legforgalmasabb utcáját, az Alkotmány utat – 49. sz. fıút – a belvárosban keresztezi, nagy zaj- és 

szennyezıanyag-terhelést ró a városközpontra, és meglehetısen nehezíti a folyamatos és gyors közlekedést. Ez az egyik olyan csomópont, 

ahol a legtöbb baleset is történik. 

A Dózsa György út és az Ecsedi úti csomópont is hasonló helyzető, ugyan ez már a Keleti városrészben helyezkedik el. Itt a Fehérgyarmatra 

vezetı fıutat és a vasútvonalat kell a közlekedıknek közvetlenül egymás után keresztezni, ami rendszeresen lassítja és szinte lehetetlenné 

teszi a folyamatos és dinamikus közlekedést. A várost kettéosztó 49. sz. fıút miatt a városon átmenı forgalom mértéke nagy. 

 

A balesetek helyszíneit vizsgálva az alábbi csomópontokban történt a legtöbb személysérüléses baleset az elmúlt 5 évet vizsgálva:  

- Meggyesi/Kinizsi út (471. sz. út) – Zöldfa utca: 16 baleset  

- Alkotmány u. (49. sz. fıút) – Rákóczi utca: 13 baleset  

- Zöldfa u. – Szalkay László utca: 6 baleset  

- Jármi út (49. sz. fıút) – Ipari út: 4 baleset  

Ezek mellett 10 baleset történt a Zöldfa utca 471 sz. fıúttól délre esı belterületi szakaszán.  

 

Mátészalka közúthálózatán 5 jelzılámpás csomópont található, melyek közül mindegyik a városon átvezetı 49 sz. fıút csomópontjain van 

elhelyezve. Ezek a csomópontok az 

- Erkel Ferenc utca 

- József Attila utca 
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- Bajcsy-Zsilinszky utca 

- Szalkay László utca 

- Tesco áruház 

keresztezıdéseiben találhatók. 

 

A város jelenleg nem rendelkezik olyan valódi város központtal, városmaggal, ahol sétálóutca vagy forga lomcsillapított övezet 

kialakításával az átmen ı személygépkocsi-forgalmat csökkentenék, s mind a v áros lakói, mind az ide látogatók számára vonzó 

környezettel szolgálna. Ez problémát jelent a Város központban m őködı üzletek, boltok, vendéglátóhelyek tulajdonosai szá mára is, 

hiszen jelent ıs forgalomnövelést eredményezne, ha a Városközpont alkalmas lenne hosszabb tartózkodásra is.  

A város határát egész nap összesen közel 38 ezer jármő lépi át, melynek 19%-a nehézgépjármő-forgalom. A belvárosban nincs az egész 

területre vonatkozó egységes teherforgalmi korlátozás, és az egyes utcákra vonatkozó vonali korlátozások is különbözıek. A tehergépjármővek 

részére a behajtás tiltása bizonyos helyeken teljes körő, más esetekben a célforgalom számára megengedett, míg máshol súly és 

idıkorlátozással van kiegészítve.  

 

A város nem rendelkezik kiépített kerékpárút hálózattal,  a meglévı kerékpárút jelenlegi hossza 2,2 km. Ebben az évben az Észak-alföldi 

Operatív Program nyertes pályázata révén megkezdıdhetett az újabb – Mátészalkát és Nyírcsaholyt összekötı – kerékpárút-szakasz 

megépítése.  

 

A városban az 1970–es évek óta mőködik a helyi járatú autóbusz tömegközlekedés.  Ezt a tevékenységet hosszú évekig közszolgáltatási 

szerzıdés alapján a Szabolcs Volán Zrt. végezte. Beszámolójukból kiderül, hogy a korábbi tendenciákhoz hasonlóan fokozatosan csökken a 

szállított utasok száma. (Utasszámlálás elvégzése alapján 2007-ben 71 ezer utas, és 252 ezer km volt.)  

Az önkormányzat vállalkozói szerzıdéses megbízás keretében látja el a tömegközlekedés közszolgáltatást, az ehhez szükséges összeget – 

alanyi jogon járó – normatív támogatásból finanszírozza. A szerzıdéses összeg a szerzıdött idıtartamra bruttó 310 Ft/km. Ezáltal a 

szolgáltatást igénybe venni kívánók számára az utazás ingyenes , a szolgáltatás költségeit teljes egészében az önkormányzat biztosítja. Mivel 
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az – ingyenes – buszjáratok vonalai mindegyik szegregátumot érintik, jelentısen hozzájárul az ott élık integrálásához és megkönnyíti a 

hozzáférést az összes városi funkcióhoz. 

 

Mátészalka helyi tömegközlekedési hálózata 4 autóbusz viszonylatból áll. A viszonylatok a nagyobb lakóterületek, a belváros és az Ipari út 

mentén koncentrálódó munkahelyek között teremtenek kapcsolatok. 

 

A négy viszonylat összes hossza – az egyes viszonylatok által bejárt összes útszakasz körülbelül 32 km. Az egyes viszonylatoknak közös 

útszakaszai is vannak, ezért a tömegközlekedés által bejárt útszakaszok hossza ennél alacsonyabb, 18 km. A helyi viszonylatok megállóinak 

száma 33, melyek közt egyaránt vannak két- és egy irányt kiszolgáló megállóhelyek. 

Minden viszonylat érinti az Autóbusz-pályaudvart, keresztülhaladnak a Szalkay László utcán, illetve az Ipari út északi vagy déli szakaszán 

halad. Az 1 számú viszonylat szolgálja ki Cinevég, a 2-2Y az Északi Lakótelep, a 4 pedig a Keleti Lakótelep forgalmi igényeit. A 2Y – kis 

nyomvonalbeli eltéréstıl eltekintve – a 2 viszonylat betétjárata. 

A Tesco áruház 2006. október végi nyitásával egyidejőleg vásárlói számára szerzıdéses járatot indított. A járat nyomvonala érinti a fontosabb 

lakó- és a belvárosi területeket. 

 

A buszvonalak forgalmáról tájékoztat a következı táblázat:  

 

Viszonylat száma 
Napi 

utasforgalom (f ı) 

1 290 

2-2Y 78 

4 115 

Tesco (268) 
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összesen 483 

Összesen (Tesco-

busszal együtt) 
751 

10. sz. táblázat 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 

A helyközi buszpályaudvar, melyen minden Mátészalkára érkezı illetve a városon áthaladó viszonylat érint, a vasútállomás elıtti téren 

található. A várost 17 helyközi autóbuszvonal járatai érintik. 

 

A gyalogos közlekedés feltételei a város nagy részén adottak, azonban hiányzik egy a város arculatát is meghatározó promenád, 

sétálóutca .  

 

A helyzetelemz ı fejezet összefoglalásaként megállapítható, hogy Má tészalka városa egy rurális térségben elhelyezked ı középváros, 

melynek gazdasági szerkezetében els ısorban a mez ıgazdasági, és egyre dominánsabban a tercier szektor  dominál. Az ipari 

ágazatok közül els ısorban a finommechanika, optomechatronika fontosak,  ezeket az Ipari Parkban m őködı cégek honosították meg. 

A város demográfiai viszonyai kedvez ıtlenek: a 2000-res évek elején megjelen ı pozitív trend visszafordulni látszik, az elvándorl ás 

elsısorban a magasabb végzettség ő, aktív korú lakosságot érinti. A város gazdaságána k élénkítése, a foglalkoztatási helyzet 

javítása els ıdleges fontosságú a népességfogyás megállítása szem pontjából. Ez els ısorban az Ipari Parkban megtelepedett 

cégeken keresztül, beszállítói hálózat kialakításáv al lehetséges. Mátészalka jelenleg is térségi közpo nti szerepet tölt be oktatási, 

egészségügyi szolgáltatások terén.  Városképét, vár osszerkezetét tekintve megállapítható, hogy hiányoz nak a település arculatát 

meghatározó terek, sétálóutcák, pihenésre, közösség i rendezvények megtartására alkalmas parkok. A belv árosi forgalmat át kell 

szervezni, megoldandó a parkolóhely-hiány is. A sze lektív hulladékgy őjtés a városban nem teljes kör ően megoldott. A b őnügyi 

statisztikák javítását, a lakossági bizalom növelés ét eredményeznék a köztereken elhelyezett térfigyel ı rendszerek. 
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2.4. Önkormányzat pénzügyi, szervezeti alapadatai 
 
Pénzügyi adatok 

 

Ebben a fejezetben a projektgazda önkormányzat legfontosabb szervezeti és pénzügyi adatait ismertetjük. Az alábbi táblázat a város 

gazdálkodási adatait tükrözi a legutolsó három lezárt pénzügyi évre visszamenıen:  

 

 
Mátészalka város gazdálkodási adatai  

 2006. év 2007. év 2008. év 

Sajátos mőködés bevétele: 1.906.376.000 Ft 2.114.914.000 Ft 1.439.966.000 Ft 

Vagyonmérleg 14.827.712.000 Ft 14.918.313.000 Ft 16.127.532.000 Ft 
Mérlegfıösszeg: 

Pénzügyi mérleg 9.481.886.000 Ft 10.862.209.000 Ft 12.689.360.000 Ft 

Módosított pénzmaradvány: 81.046.000 Ft - 149.441.000 Ft 45.454.000 Ft 

Tartalékba helyezhetı pénzösszeg: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Önhibáján kívül hátrányos helyzető: Igen igen igen 
11. sz. táblázat 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 

Míg a bevételek terén az elmúlt 3 évben változó volt a bevételek összege, a vagyonmérleg és a pénzügyi mérleg mérlegfıösszege azonban 

folyamatosan növekedett.   

A település gazdasági és társadalmi szempontból is hátrányos helyzető.  
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Szervezeti adatok 

 

Mátészalka Város polgármestere Szabó István, munkáját alpolgármesterként Dr. Szászi István segíti. A város jegyzıje Dr. Takács Csaba. A 

mátészalkai képviselıtestület létszáma 18 fı. A városban két kisebbségi önkormányzat mőködik, a német és a cigány kisebbségi önkormányzat 

5-5 fıvel. 

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatalának  szervezeti diagramját jelenítettük meg a következı ábrán: 

 
12. sz. ábra 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 
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A fenti szervezeti egységek létszámai a következık:  

• A polgármester, alpolgármester (1-1 fı) munkáját egyfıs Polgármesteri Kabinet segíti. 

• A Jegyzıi Hivatal a jegyzıbıl és 1 aljegyzıbıl áll. A Jegyzıi Kabinet 8 munkatárssal dolgozik. Ide tartozik még a Belsı Ellenırzési 

Iroda, melynek létszáma 6 fı. 

• A Pénzügyi Iroda 5 fıs, a két alá tartózó csoport – Adó Csoport és Költségvetési Csoport – 6-6 munkatárssal mőködik. 

• A Közigazgatási és Okmányirodán 33-an – Igazgatási Csoport 4 fı, Szociális és Gyámügyi Csoport 9 fı, Okmányiroda 20 fı – 

dolgoznak. 

• Az Intézményi, Közmővelıdési és Sport Iroda 4, a Mőszaki Iroda 10, az Építésügyi Hatósági Iroda 6, az Önkormányzati és Jogi Iroda 

11, a Gyámhivatal pedig 8 munkatársat foglalkoztat 

 

A Mátészalka Város Önkormányzata által fenntartott intézmények  a következık:  

− Egyesített Óvodai Intézmények: 

o Négy Évszak Óvoda 

− Egyesített Szociális Intézmények 

− Általános Iskolák:  

o Képes Géza Általános Iskola. 

o Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztı és Általános Iskola. 

o Széchenyi István Általános Iskola 

o Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Elıkészítı Szakiskola 

o Kálvin János Református Általános Iskola 

o Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola 

− Középiskolák: 

o Baross László Mezıgazdasági Szakképzı Iskola 

o Déri Miksa Szakközépiskola 
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o Esze Tamás Gimnázium 

o Gépészeti Szakközépiskola 

− Egyéb Intézmények 

o Gyermek és Ifjúsági Otthon 

o Idısek Kertje 

o Mátészalkai Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság 

o Szatmári Kistérségi Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka 

o Területi kórház Mátészalka 

o Városi Mővelıdési Központ 

o Képes Géza Városi Könyvtár 

o Szatmári Múzeum 

o Városi Intézmények Gazdasági Szervezete 

A nem az önkormányzat által fenntartott városi hiva talok a következ ık: 

− Városi Bíróság 

− Városi Ügyészség 

− Városi Rendırkapitányság 

− Körzeti Földhivatal 

− ÁNTSZ városi hivatala 

− Földmővelési és Vidékfejlesztési Hivatal 

− Állat- és növény egészségügyi állomás 

− APEH városi kirendeltsége 

− Munkaügyi központ 

− Felsı-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) 
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A hivatal szervezeti egységén belül a városfejlesztés területén felelıs szervezet a Mőszaki Iroda. Ez két részbıl tevıdik össze, egy 

Városfejlesztı és egy Városüzemeltetı Csoportból. 

 

A város a városfejlesztési feladatok ellátására, a városfejlesztést meghatározó dokumentumok, stratégiák elkészítésére, végrehajtására és 

felülvizsgálatára, a városfejlesztés hatékony, piaci szemlélető megvalósítására létrehozta a Mátészalkai Városfejlesztési Kft-t, mely a város 

városfejleszt ı társaságaként m őködik a továbbiakban . A városfejlesztı társaság bemutatásával, feladatainak részletezésével a 

projektmenedzsmentet tárgyaló fejezet foglalkozik.  

 

2.5. A fejlesztend ı városrészek azonosítása és helyzetelemzése 

 

Mátészalka önkormányzata a várost öt városrészre, illetve egy külterületi városrészre osztotta. Tekintettel arra, hogy funkcióbıvítı 

városrehabilitációs projekt esetén statisztikai adatokon alapuló jogosultságot nem kell igazolni, a városrészek kijelölése elsısorban jelenleg 

ellátott funkcióik, a városi szövet jellege alapján történt, figyelembe véve a korábbi organikus fejlıdés eredményeként létrejött egységek 

„természetes határait”, valamint a tervezett beavatkozásokat. A fentiek alapján a kijelölt városrészek a következık: 

 

I. Városközpont 

II. Északi városrész 

III. Keleti városrész 

IV. Déli városrész 

V. Nyugati városrész 

 Külterület (A külterület, mivel nem szerves része a városnak, nem került utcaszintő lehatárolásra) 

 

Ezek utcaszintő lehatárolása a következıképp történt: 
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I. Városközpont 

 

A városrész utcái: 

Vasvári Pál u., Móricz Zsigmond Köz, Móricz Zsigmond u. 2-60; 1-47, Toldi Miklós u., Somogyi B. u., Damjanich u., Kórház u. 2-34; 1-23, Attila 

u., Lehel u., Puskin u., Árpád u., Seregély u., Tompa Mihály u., Gyár u., Károlyi köz, Zöldfa u. 1-99; 2-68, Zöldfa köz, Rákóczi Ferenc u., Iskola 

köz, Nagykárolyi u., Eötvös u., Bercsényi u., Ady Endre u., Kisfaludy köz, Kisfaludy u., Kazinczy u., Kazinczy köz, Wesselényi u., Kölcsey u., 

Kölcsey tér, Városház köz, Hısök tere, Kálvin tér, József Attila u. 1-73;  2-64, József Attila köz, Forrás u., Széchenyi u. 2-20;  1-55, Váci M. u. 

1-23, Bajcsy-Zsilinszky u. 14 – páros oldal; 5 – páratlan oldal, Szalkay L. u., Alkotmány u., Kossuth L. u., Kossuth tér, Templom ltp., Hild J. park 

 

A városrész utcaszint ő lehatárolása: 

vasúti pályatest – Jármi út – Forrás köz – Széchenyi út – József Attila köz – Zrínyi utca – Váci Mihály út – E-ON ZRT nyugati telekhatára –  

Szalkatávhı KFT nyugati telekhatára – Templomkert lakópark – Budai Nagy Antal út – Dózsa György út csatlakozása – Görög katolikus 

templom és plébánia ingatlan déli telekhatára – városi kertészet és strandfürdı keleti telekhatára – önkormányzati zöldterület déli határa – 

Alkotmány út – vasúti pályatest 

 

II. Északi városrész 

 

A városrész utcái: 

Vittoria u., Zevenaar u., Nyírjes u., Délibáb u., Búza u., Tél u., Kalmár u., Kalmár köz, Kalmár sor, Nyár u., Tavasz u., Kertész u., İsz u., Északi 

krt., Akácfa u., Katona J. u., Csillag u., Erkel F. u., Bánk Bán u., Szılıskert u., Szél köz, Ifjúság tér, Vásártér, Kodály Z. u., Mosolygó u., 

Széchenyi köz, Széchenyi u. 120 - ; 71 -, Mátyás király u. 1 – páratlan oldal, József A. u. 77-93, Táncsics M. u., Dobó I. u., Szamos u., 

Fekesszegi u. 
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A városrész utcaszint ő lehatárolása: 

Jármi út északi oldalától – Széchenyi út (Ópályi felé) – Mátyás király út északi oldalától  

 

III. keleti városrész 

 

A városrész utcái: 

Széchenyi u. 22-118; 57-65, Mátyás kir u. 2 – páros oldal, Zrínyi u., Zrínyi köz, Csokonai u., Csokonai köz, Bencsi köz, Széchenyi sor, Hajdú u., 

Hajdú köz, Balassi B. u., Balassi B. köz, Lajos u., Kézy L. u., Szokolay Ö. u., Bánki  D. u., Munkácsi M. u., Munkácsi M. köz, Fellegvár u., 

Fellegvár köz, Kraszna u., Budai N.A. u., Dózsa Gy. u., Dózsa Gy. Köz, Ártézi kút u., Ártézi köz, Vágóhíd u., Vágóhíd köz, Ecsedi u., Ecsedi 

köz, Szegfő u., Viola u., Dankó P. u., József A. u. 70-86, Bajcsy-Zs. u. 2-12; 1-3, Váci M. u. 2 – 12,  

 

A városrész utcaszint ő lehatárolása: 

Alkotmány út – József Attila út csomóponttól – Széchenyi út keleti oldalától – Mátyás király út déli oldalától – város keleti oldali közigazgatási 

határa – déli oldalon a 49. számú fıközlekedési úttal bezárólag – Cigánytelep 

 

IV. Déli városrész 

 

A városrész utcái: 

Kocsordi u., Kinizs Pál u., Meggyesi u., Zöldfa u. 86-; 111-, Tóth Á. u., Kosztolányi D. u., Arad u., Zöldmezı u., Blau tag,  

 

A városrész utcaszint ő lehatárolása: 

Meggyesi út déli oldal – Kinizsi út – 49. számú fıközlekedési út déli oldala 
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V. Nyugati városrész 

 

A városrész utcái: 

Jármi köz, Képes G. u., Deák F. u., Deák F. köz, Irinyi J. u., Almáskert u., Móricz Zs. u. 62 - ; 49 - , Mikszáth K. u., Babits M. u., Gárdonyi G. u., 

Szív u., Kórház u. 36 - ; 25 - , Ipari u., Hodászi u., Báthory tér, Októbert 23 tér, Korona tér, Nádor tér, Corvin tér, Rózsa u., Nagybányai u., 

Szatmár u., Hunyadi u., Hunyadi köz, Jókai M. u., Petıfi u., Petıfi köz, Petıfi tér, Martinovics u., Gábor Á. u., Vörösmarty u., Bartók B. u., Bacsó 

B. u., Esze T. u., Baross L. u., Arany J. u., Arany J. sor, Arany J. köz, Vágóház-tanya, Nagyszılı, Újfalussy tag, Jármi u. 1 - ; 8 –, Zöldfa u. 109; 

74-84,  

 

A városrész utcaszint ő lehatárolása: 

A város nyugat felıli közigazgatási határa Meggyesi út északi oldalától – vasúti pályatest vonala – Jármi út – Jármi út északi határával 

szomszédos gazdasági területek. 

 

Az alábbi térkép a városrészi szintő lehatárolást mutatja:  
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2.5.1. A városrészek gazdasági szerkezete, tényadat ai 

 

A KSH adatszolgáltatása alapján a gazdálkodó szervezetek megoszlása városrészenként a következıképpen alakul:  

 

  Város Városközpont  
Északi 

városrész 

Keleti 

városrész  

Déli 

városrész  

Nyugati 

városrész  

Kiskereskedelmi üzletek 503 269 117 82 15 20 

Élelmiszerüzlet 125 48 32 18 7 15 

Textillel foglalkozó bolt 108 58 35 11 1 3 

Egyéb (mőszaki, iparcikk, 

vegyi) 
270 163 50 53 7 2 

It társadalom 10 5 1 1 1 2 

K+F 3     3 

Turizmus 6 3  2  1 

13. sz. táblázat 

Forrás: KSH 

A fenti táblázatból egyértelmően kitőnik, hogy a városrészek közül a Városközpont jelenti a gazdaság i szempontból legfejlettebb 

egységet . Az Északi és Keleti városrész szintén több kereskedelmi egységnek ad otthont, egyedül a Déli városrész tekinthetı e szempontból 

funkciószegénynek. A Nyugati Városrész esetén a számok nem tükrözik a városrész jelentıségét Mátészalka életében: itt található ugyanis az 

Ipari Park, azaz a betelepült cégek e területen általában jóval nagyobb tıkeerıt képviselnek, nagyobb a szerepük a foglalkoztatottság terén is, 

illetve itt koncentrálódnak a város tudásintenzív iparágai is, melyet a K+F-re vonatkozó mutató is jelez. 
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2.5.2. A városrészek helyi társadalmának jellemz ıi, tényadatai 

 

Az alábbi mutatók az egyes városrészek demográfiai, foglalkoztatási adatait tartalmazzák hatályos KSH adatok szerint: 

 

Mutató megnevezése Mátészalka 
összesen 

I. 
Városközpont  

II. Északi 
városrész 

III. Keleti 
városrész 

IV. Déli 
városrész 

V. Nyugati 
városrész Külterület  

Lakónépesség száma 18 553 5 983 3 453 4 059 545 4 221 292 
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 18,0 16,8 18,7 18,5 21,1 17,9 22,6 
Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya 68,2 68,5 70,0 67,0 62,0 68,4 64,7 

Lakónépességen belül 60- x évesek 
aránya 13,9 14,7 11,3 14,6 16,9 13,7 12,7 

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

22,9 18,2 24,5 24,8 28,7 24,6 42,3 

Felsıfokú végzettségőek a 25 éves és 
idısebb népesség arányában 14,7 16,8 16,6 14,6 8,5 11,8 0,6 

Lakásállomány (db) 6 719 2 424 1 135 1 512 189 1 363 96 
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 12,8 10,9 14,1 9,4 30,2 13,7 52,1 
Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezık aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

50,4 46,9 50,0 50,8 55,9 53,5 67,7 

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

17,7 13,2 19,9 19,9 23,7 18,7 30,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 47,4 51,0 47,8 46,5 42,5 44,2 30,8 
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Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,3 36,4 32,3 41,5 53,3 35,4 51,7 
Állandó népesség száma 18 757 6 033 3 689 4 233 564 3 942 296 

14. sz. táblázat 

Forrás: KSH 

A fenti táblázat alapján kimutatható, hogy a legnagyobb lakosságszámmal rendelkezı település rész a Városközpont, így a lakásállomány 36%-

a itt található. A korosztályok megoszlása nem nagyon tér el a városi átlagtól, de az elmondható, hogy mindenképpen a legfiatalabb városrész 

a fejlesztéssel érintett terület. Itt él a legkevesebb munkanélküli is. A felsıfokú végzettségőek száma is itt a legmagasabb, ez a mutató 

meghaladja a városi átlagot. 

 

2.5.3. A városrészek természeti és épített környeze tének ismertetése   

 

Városközpont: Történelmi városrész az 1920-as évektıl kezdve, folyamatos átépülés a legrégebbi épületek itt találhatóak. Ebbıl helyi 

védettség alatt áll 9 db. 

Északi Városrész: Sőrő építéső, családi házas- lakóövezet, kicsi elıkertekkel. Folyamatos modern fejlıdés jellemzi a 90-es évektıl, a város 

északi irányba erre terjeszkedhet. Jelentıs az új építések száma. Minimális a vállalkozások száma, a kereskedelmi, és vendéglátóhelyek 

kevéssé jellemzıek, ezen a területen ipari tevékenységet végzı vállalkozás nincs. Összefüggı jelentısebb zöldfelülete a Jubileumi 

tér/játszótér/. 

Nyugati Városrész: A terület a 70-es években jelentısen iparosodott, az Ipari Park és egyéb ipari vállalkozások találhatóak itt. Több, a 60-70-es 

években épült felújított téglaépület található itt, 2 emeletes lakótelepi elrendezésben, jelentıs lakótelepi garázssorral. Ezen a területen található 

a Városi parkerdı is, valamint több kisebb nagyobb közpark. A mai napig is Újtelepnek nevezett, több utcás városrész falusias földszintes 

beépítéső. 

Déli Városrész: A lakóépületek többsége a kertes családi házak közé sorolható, egy részük felújított, újjáépített. A 60-as évek óta, folyamatosan 

fejlıdı lakásállomány jellemzi. Jelentısebb zöld felület a piactér. Elsısorban lakófunkciókat szolgál. 
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Keleti Városrész: A város központjától keletre lévı területen magas beépítettség jellemzı. 70-es évek végén 80-as évek elején épült 

tömblakások találhatók itt, és kertes családi házak övezete sőrőn lakott terület.  

 

A város a fenti mutatók és leírások alapján nagyjából azonos nagyságú, azonos fejlettségő területekre, városrészekre oszlik. Kivételt egyedül a 

Déli Városrész képez, mely méretét, lakosságszámát, de fejlettségi szintjét tekintve is alatta marad a városi átlagnak. A legfejlettebb területnek 

a Városközpont tekinthetı. A város városrészeit elsısorban funkcióik, illetve jellegük, nem annyira fejlettségük alapján lehet elhatárolni 

egymástól.  

 
 
2.6 Városszerkezet, ingatlanállomány bemutatása   

 

Városszerkezet 

 

A Mátészalkát alkotó falvak neveinek legkorábbi említése – ahogyan azt a korábbiakban bemutattuk – a XIII. századból származik, 1231-bıl 

Máté, 1268-tól Zalka, Külszalka, Belszalka, 1362-bıl Bedetelke maradt fenn. E várjobbágyok által alapított falvak a XIV. században nıttek 

össze, amikor azonos földesúr, a jobbágysorból kiemelkedı Máté család birtokába került.  

 

A települést a középkortól kezdıdıen falusias beépítési mód jellemezte, amely idıszakból a régebbi birtokos neveit ırzı városrész-nevek 

maradtak fenn pl. Lovashegyi szılı, Fogarassy tanya, Bordáncs, Kis-mezei dőlı, Egeri dőlı, Katona-dőlı, Újfalusi tanya, Komoróczi tag, 

Cserepes hegy. 

 

1918-ig az ún. történelmi belvárost az alábbi utcák, terek alkották: Széchenyi utca - Kossuth Lajos utca - Kossuth tér - Dózsa György út, József 

Attila utca - Zöldfa utca, Rákóczi utca, Városház köz, Bajcsy-Zsilinszky utca, Csokonai utca, Nagykárolyi utca. 

 



 59 

Az 1920-as évek után alakult, beépült, az építészeti örökség szempontjából fontos utcák, terek: Hısök tere, Kölcsey utca, Kölcsey tér, Eötvös 

utca, Kazinczy köz, Kisfaludy utca. Ebben az idıszakban került sor a nagyközségen átmenı „törvényhatósági út” kövezésére, mélyfúrású kutak 

és járdák létesítésére. 

1923-ban 250 házhelyet osztottak a Meggyesi és Hadasi utak között, a vasút túloldalán. Az új városrészt a városközpontból – új elemként – 

csak vasúti felüljáróval lehetett megközelíteni. 

 

Az 1970-es években épült ki a város legrégebben kialakult és beépült két észak-déli irányú utcája, a Kossuth Lajos utca - József Attila utca 

közötti tömbökön keresztül az az új vonal – Alkotmány út, egyben 49 számú fıút –, amely nem csak a tradicionális, történelmi városszerkezetet 

és városképet tette tönkre, de sivár kialakításával a város közepébe bevezetett nagy forgalmával, középsı szakaszának panelházas, lakótelepi 

beépítésével a várost tulajdonképpen kettévágta. 

 

Részben az 1970-es nagy tiszai árvíz miatti nagyszámú beköltözı, másrészt több, a város akkori léptékét meghaladó új gyárak létesülése – 

MOM, Bútorgyár, Szabolcstej ide települése – a város történelmi fejlıdésében immár másodszor is olyan helyzetet teremtett, amely ugrásszerő 

változást, fejlıdést eredményezett, s ez mély nyomot hagyott a településszerkezeten is. A megnövekvı lakásigények miatt a négyemeletes 

lakótelepek mellett földszintes, családi házas városrészekkel is nıtt a város beépített területe (Keleti-lakótelep, Északi lakótelep). 

 

Ingatlanállomány 

 

Az alábbi táblázat Mátészalka ingatlanállományát hasonlítja össze a megye városainak mutatóival, illetve a megyei átlag adatokkal. 

 
Megnevezés 100 lakásra  

jutó lakos 
Épített lakás  
1.000 lakosra  

Az épített lakásokból 4 
és többszobás 

%. 

Az épített lakások  
átlagos alapterülete  

m2 
Mátészalka 264 1,7 13,3 84,2 
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Városok átlaga 
Sz-Sz-B Megyében 274 3,4 14,8 89,0 

Megyei átlag 275 3,0 10,5 84,0 
15. sz. táblázat 

Forrás: KSH, 1998 
 

A fenti adatokból megállapítható, hogy 100 lakásra jutó lakos tekintetében Mátészalka helyzete kedvezıbb, mint a vizsgált területeké, az épített 

lakások átlagos alapterülete is a megyei átlaghoz közelít. Ugyanakkor a megyei városokhoz képest Mátészalka rosszabb mutatókkal 

rendelkezik a lakásállomány terén.  

Ami a lakáshoz jutók helyi támogatási keretének felhasználását, a támogatottak számát illeti, megállapítható, hogy az elmúlt években a 

mátészalkaiak elsısorban vásárláshoz kértek támogatást, ehhez képest körülbelül a harmada az építéshez igényelt támogatás. 

 

Év Vásárláshoz Építéshez Összesen  A támogatás teljes 
összege 

1996 24 8 32 2.400.000 

1997 15 4 19 3.000.000 

1998 24 2 26 3.000.000 

1999 27 2 29 5.000.000 

2000 26 6 32 6.000.000 
16. sz. táblázat 

Forrás: Mátészalka Város lakáskoncepciója 2001-05 
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2.7. A város szegregátumainak ismertetése  
 

Jelen Akcióterületi Tervben lehatárolásra kerültek a városi szegregátumok is, tekintettel arra, hogy a Város fejlesztéseinek megalapozásához 

szükséges a jelentısen leromlott városi szövettel rendelkezı területek azonosítása.  

 

A lehatárolás a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott úgynevezett szegregációs mutató alapján történik. A Kézikönyvben foglaltak 

szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2001-es 

népszámlálási adatokból állítható elı) 

 

Az alábbi térkép azt mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40% feletti, tehát még nem éri el a küszöbértéket, de 

erısen leromlott területnek számít. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következı színek jelölik: 0-39%=türkizkék, 

40-49%=fekete, 50-100%=pink) 
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17. sz. ábra 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 

A szegregátumok a következ ıképp határolhatók le: 

1. szegregátum: Dankó u. - Viola u. - Szekfő u. 

2. szegregátum: Jármi u. - Képes Géza u. - Móricz Zsigmond u. - vasútvonal 

3. szegregátum: vasútvonal - Kalmár u. - Kalmár köz - vasútvonal - Széchenyi u. - Széchenyi köz - Mosolygó u. - Ifjúság tér - Szél köz - Vásár 

tér 

4. szegregátum: Csokonai köz - Mátyás király u. - Bencsi köz - Csokonai u. - Balassi Bálint u. 
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A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk 

miatt mégsem tekinthetık valódi szegregátumoknak. Szegregátumnak minısülne még a város nyugati külterületén fekvı Vágóház-tanya, mivel 

azonban ez külterületen helyezkedik el és nem szerves része a városnak, így nem jelölhetı ki szegregátumként 

Az alábbi táblázat a szegregátumok különbözı demográfiai, szociális és társadalmi adatait szemlélteti: 

Mutató megnevezése 

1. 
szegregátum  

Dankó u. - 
Viola u. - 

Szekfő u.) 

2. 
szegregátum 

(Jármi u. - 
Képes G.u. - 
Móricz Zs.u. - 
vasútvonal) 

3. szegregátum 
(vasútvonal - 

Kalmár u. - Kalmár 
köz - vasútvonal - 

Széchenyi u. - 
Széchenyi köz - 
Mosolygó u. - 

Ifjúság tér - Szél 
köz - Vásár tér) 

4. szegregátum  
(Csokonai köz - 
Mátyás király u. 
- Bencsi köz - 
Csokonai u. - 
Balassi B.u.) 

Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezık aránya a 15-59 
éves népesség körében 95,9 62,7 60,0 52,5 

Felsıfokú végzettségőek aránya a 25 év feletti népesség körében 0,0 3,4 8,8 4,3 

Alacsony presztízső foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 100,0 66,7 41,5 50,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi 
lakónépességen belül 92,3 71,7 69,1 73,6 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 71,0 37,2 36,9 33,3 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós 
munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 0,0 20,9 19,1 15,2 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a 
jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt 40,2 26,5 35,7 33,8 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 67,4 55,1 62,4 38,5 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 33,7 32,7 40,0 30,8 
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Mutató megnevezése Mátészalka 
összesen 

1. 
szegregátum  

Dankó u. - 
Viola u. - 

Szekfő u.) 

2. 
szegregátum 

(Jármi u. - 
Képes G.u. - 
Móricz Zs.u. - 
vasútvonal) 

3. szegregátum 
(vasútvonal - 

Kalmár u. - Kalmár 
köz - vasútvonal - 

Széchenyi u. - 
Széchenyi köz - 
Mosolygó u. - 

Ifjúság tér - Szél 
köz - Vásár tér) 

4. szegregátum  
(Csokonai köz - 
Mátyás király u. 
- Bencsi köz - 
Csokonai u. - 
Balassi B.u.) 

Lakónépesség száma 18 553 402 152 272 125 
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 18,0 42,5 25,0 21,0 25,6 
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 68,2 54,5 54,6 68,0 64,0 
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 13,9 3,0 20,4 11,0 10,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 22,9 95,9 62,7 60,0 52,5 

Felsıfokú végzettségőek a 25 éves és idısebb 
népesség arányában 14,7 0,0 3,4 8,8 4,3 

Lakásállomány (db) 6 719 90 54 94 39 
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 12,8 67,8 55,6 62,8 38,5 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 50,4 95,9 68,7 71,4 72,5 

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

17,7 92,2 53,0 56,2 50,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 47,4 4,0 29,4 27,0 25,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,3 90,3 58,5 61,5 65,9 
Állandó népesség száma 18 757 402 153 276 130 

18. sz. táblázat 

Forrás: KSH 

Ami az egyes szegregátumok jellemzı tulajdonságait illeti:  
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A Cinevég  

 

• Már megvalósult beruházás: a telepen élık számára biztosították az ingyen használható buszjáratot, ami segíti az ott élıket, a napi 

munkába-, iskolába járásban valamint a hivatalos ügyek intézésében. A város számukra gyorsabban, biztonságosabban 

megközelíthetıvé vált. 

• A telepen többnyire őrgödrös árnyékszékek találhatók, ez a fertızésveszély kockázatát növeli.  Az önkormányzat a mély fekvéső 

területek vízrendezésével törekszik a belvizek megszüntetésére, az elöntések megakadályozására. 

• A Cinevégen élıkre nagyobb figyelmet fordít a város a munkaügyi központ és a közmunka programokkal létrejövı pályázatokhoz 

kapcsolódó foglalkoztatások során. Elınybe helyezi a munkavállalás kapcsán az ott élı munkavállalókat, ezzel is segítve a 

felzárkózásukat. 

 

Jármi u. - Képes Géza u. - Móricz Zsigmond u.- vasú tvonal (Ezen a területen találhatóak a vasút mellet ti kis lakások, id ıs egyedülálló 

lakókkal, valamint a "Gyermekváros "és az "Id ısek háza"): 

• A területen található önkormányzati bérlakások komfortfokozatának javítására törekszik az önkormányzat  

 

Kalmár u. - Kalmár köz - Szél köz - Vásártér: 

• A területen többek közt a város szociális bérlakásai találhatóak meg, ezek felújítását, modernizálását pályázati forrásokból tervezi az 

önkormányzat, amivel csökkenthetı lenne a leszakadása az ott élı embereknek, hiszen ezáltal egy felfrissült, infrastruktúrával jól ellátott 

része lenne a városnak. 

 

Csokonai köz - Mátyás Király u. - Bencsi köz - Csok onai u. - Balassi u.: 

• Egy folyamatosan fejlıdı, épülı településrész, melynek fejlıdése önmagát gerjeszti. 
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• A hosszú távú tervekben szerepel, hogy a település támogatást biztosít a városban letelepedni kívánó fiatalok számára. 

 

A város már korábban is tett erıfeszítéseket a szegregátumok megszüntetésére, és a jövıben is tervez különbözı beavatkozásokat, melyek 

az elszigetelt, leromlott városrészek helyzetén javítanak. Jelenleg készül az Integrált Városfejlesztési Strat égia részeként az az 

Antiszegregációs Terv, mely az intézkedések vezérfo nalául szolgálhat majd.   

 

2.8. SWOT analízis  

 

A helyzetelemzés megállapításait az alábbi SWOT-ana lízisben foglaljuk össze: 

 ERİSSÉGEK 
Belsı és pozitív adottságok, 

körülmények 

GYENGESÉGEK 
Belsı és negatív adottságok, 

körülmények 

LEHETİSÉGEK 
Külsı és pozitív adottságok, 

körülmények 

VESZÉLYEK 
Külsı és negatív adottságok, 

körülmények 
POLITIKAI ÉS FÖLDRAJZI HELYZET 

Közleke
dés- 

földrajzi 
helyzet 

 

- a város a Szatmári térség 
természetes központja, 
- a kiépített vasúti és közúti 
kapcsolataival az ország egyéb 
tájaival, a határon túli területekkel a 
Csengersimai és a közeli Vállaji 
határátkelık segítségével Románia, 
a Záhonyi határátkelı meglétével 
pedig Ukrajna felé rendelkezik jó 
kapcsolatokkal 
- az elhatározott és épülı M3-as 
autópálya közelsége, az arra való jó 
kapcsolat segítségével a helyzeti 
energiája növekszik 
- a Záhonyi és a Barabási új 
határátkelı is felértékeIi Mátészalkát 
és térségét 

-a fıút-kapcsolat további 
fejlesztésének elhúzódása 
miatt még mindig 
kedvezıtlenek a település 
elérési mutatói 
-a Záhonyi határátkelı csak 
rosszul kiépített összekötı 
utakon keresztül érhetı el, ez 
az irány a fı európai 
közlekedési tengelytıl kissé 
kiesik 
- a térség összekötıút-
hálózata (különösen a 
Szamost kísérıen) hiányos, 
nyomvonalában nem 
korszerő, mőszakilag avult. 
- az egyetlen kétszámjegyő 

- a település tágabb 
térséget tekintve 
területfejlesztı hatású a 
tervezett M3 és az S (M) 49 
gyorsforgalmi utak, mint 
elsıdleges, valamint a 4-es 
(és esetleg a 41-es) fıút, 
mint másodlagos fejlıdési 
tengelyek viszonylagos 
közelsége 
- az említett gyorsforgalmi 
utak, mint nemzetközi 
közlekedési folyosók, 
egyben gazdasági-
társadalmi fejlıdési 
tengelyek is. 
- az OTrT szerinti új 

- a gyorsforgalmi- és fıút 
fejlesztéseknek, a város jó 
közúti kapcsolatának korszerő 
kialakítása elhúzódik. 
- a városra rázúduló átmenı 
forgalom elkerülı szakaszok 
híján tovább is a várostesten 
keresztül halad 
- a gyorsforgalmi utakra a 
közeli és jó kapcsolat távol 
kerül 
- a K-i irányú közlekedési 
kapcsolatok leértékelıdnek 
- a várost és környezetét nem 
érintik az országos 
kerékpárút-hálózat elemei 
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- az OTrT vasúthálózata szerinti 
egyéb vasúti fıvonal /az Apafa- 
Nyírbátor-Mátészalka- Záhony-i / 
érinti 
- a megyei közlekedési hálózatban 
jelenleg és a távlatokban megmarad 
a térségközponti szerepe 
 

fıút a városon keresztül halad, 
és a rá csatlakozó 3, illetve 4 
számjegyő utak csomóponti 
kapcsolata az elsırendő 
fıúttal rossz kiépítéső 
- a többi fıút is a várostesten 
keresztül halad, így az átmenı 
forgalom a város belsı életét 
zavarja 
a hidak ritka elhelyezkedése a 
település és térsége 
elérhetıségét, és a térség 
belsı közlekedési kapcsolatait, 
és ezzel az 
együttmőködésének feltételeit 
jelentısen rontja 

vasúthálózati elem, az 
egyéb fıvonalakhoz 
kapcsolódó delta-vágány 
építése 
-a város elérhetıségét 
jelentısen javítja az említett 
gyorsforgalmi utak között 
kapcsolatot biztosító, az 
Országos Területrendezési 
Tervben szereplı Vállaj- 
Nyíregyháza tervezett 491 
sz. országos fıút 
- illetıleg felértékelıdik az 
észak-déli közlekedési irány 
is (Magyarország - 
Szlovákia) 
- a logisztikai szerep 
betöltésére kiváló 
adottsággal rendelkezik 
 

Geopoliti
kai 

helyzet, 
Földrajzi 
fekvés 

 

- idegenforgalom fejlesztése 
szempontjából kedvezı adottságú 
térségben fekszik (Felsı-Tiszavidék 
országos üdülıkörzet), ezen belül a 
körzet egyik központja lehet, 
Fehérgyarmat, Vásárosnamény és 
Dombrád közelében 
- kialakult speciális ipari kultúra és  
gyakorlat 
- két tájegység találkozásánál fekszik 
/Nyírség és a Rétköz/ 
- a „hátterében” idegenforgalmi 
potenciállal rendelkezı területek és 
települések vannak 
- gazdasági, kereskedelmi, oktatási, 
egészségügyi-ellátási és 

- az ország észak- keleti 
periférikus részén való fekvés 
- az ország centrum-
térségeitıl való viszonylag 
nagy távolság 
- gyenge gazdasági helyzető 
elmaradott térségben fekszik 
- a térség munkaerı 
tartalékának képzettségi 
szintje alacsony, képzettségi 
struktúrája nem korszerő 
- az elvándorlás csökkenti a 
potenciális munkaerı, 
mértékét 
- kiemelkedı értékő táji-
természeti értékei nincsenek 

az Uniós csatlakozással a 
határok átjárhatósága, a 
munkaerı, a termékek és a 
szolgáltatások szabad 
áramlása révén a periférikus 
elhelyezkedésbıl adódó 
hátrány oldódhat, illetıleg 
megszőnhet 
- nagy munkaerı-tartalékkal 
rendelkezı térségben 
fekszik 
- a határon átnyúló 
gazdasági- társadalmi 
együttmőködésben rejlı 
fejlıdési lehetıség 
- az idıszaki árvíztározó 

- az Uniós csatlakozás 
elhúzódása - ha továbbra is 
jellemzı marad a keleti 
országrész lemaradása, a 
magasabb munkanélküliség 
és a rosszabb jövedelmi 
viszonyok 
- a Kelet- Európai szomszéd- 
országok Eu- 
csatlakozásának elhúzódása, 
a szomszédsági kapcsolatok 
gyengülése 
- ha nem sikerül 
intézményesíteni a térségi 
szemléletet az idegenforgalmi 
fejlesztés terén 
- ha elveszíti a befektetık 
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szolgáltatási központ megléte növeli a 
biztonságot, és a 
mezıgazdasági termelés is 
átalakulhat 
- a térségközponti szerepe a 
tıle K-re és D-re lévı 
települések értékeinek 
kiaknázásában, ahhoz 
kapcsolódva háttér 
szolgáltatások terén 

érdeklıdését, és nem tudja 
kiaknázni a helyzetébıl adódó 
lehetıségeit, a központi 
szerepét 

TERMÉSZETI ÉS MŐVI ERİFORRÁSOK 
 - sajátos táji adottsága a 

településnek, hogy a K-i külterülete 
síkvidéki, míg a D-i és NY-i 
külterülete és a belterülete, (benne a 
településközpont) tagoltabb és 
lankásabb jellegő ahol megfigyelhetı 
a topográfiai adottságok 
szorításában kialakult kisvárosias 
jelleg. 
Ez az adottság az idegenforgalom 
szempontjából erıforrás. 
- a Kraszna kettévágja a területét 
- hagyománya van a turisztikai és 
egyéb használatban a lovaglásnak 
- erıs helyi szervezıdések alakultak 
ki ennek kiaknázására, pl. a 
gyógyászatban 
- a kiemelten fontos érzékeny 
természeti terület övezete által 
érintett település  

- nincs kiemelhetı táji-
természeti védett környezet 
érték, a védett 4 kisebb 
földrészlet, illetve a 
természetközeli állapotú 
területei szétszórva, 
mozaikosan helyezkednek el 

- csak a térséggel együtt jelent 
potenciális erıforrást 
- a K-i területek, valamint 
részben a D-i területek mély 
fekvésőek 

- a saját és a környezet 
természeti - táji adottságok 
az idegenforgalomban- és 
a gyógyításban, 
oktatásban, a rekreációban 
gazdaságilag is 
hasznosíthatók, nagyobb 
térségi összefogással 
- az árvízi vésztarozó egy 
kisebb része esetleg 
állandó vízellátása 
megoldható 
- az érzékeny természeti 
területek 

által érintett településként a 
mezıgazdaság speciális 
támogatása várható 

- ha a térségi 
idegenforgalmi 
együttmőködést nem sikerül 
megvalósítani, illetıleg 
intézményesíteni 
- ha a természeti védelem 
korlátja a település egyéb 
fejlesztését akadályozza 

Termıföl
d 

- homokos és öntött talajok - a termıföld termıhelyi értéke 
az országos átlag alatti 

- a mezıgazdaság átállítása 
a bio-gazdálkodásra 
- erdısítés 

 

Ásványi - termálvíz - ásványokban, és építıanyag   



 69 

vagyon ipari ásványban szegényes 

Felszíni 
vizek 

- a mezıgazdaságban gazdaságilag 
is hasznosítható a Kraszna folyó 

- a Tisza idegenforgalmi 
hasznosítása korlátozott, nem 
jelent számottevı vonzást a 
városra 
- a belvízelvezetés csak 
részben megoldott, a 
belterületen is vannak 
lefolyástalan területek 

- a belvízelvezetés 
megoldásával a jelenleg 
kihasználatlan mély 
fekvéső, de egyébként 
településszerkezeti 
pozíciójukat tekintve értékes 
területek hasznosíthatók 

 

Felszín 
alatti 
vizek 

- meglévı termálvíz, mely jó 
minısítéssel rendelkezik 

- saját vízmőkutak 

-a város D-i területe a 
kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminıség-védelmi 
terület övezete által 
érintett 
- a szennyvízürítı helye, 
valamint a Szennyvízürítı és 
Kommunális hulladéklerakó 
jelentıs környezeti 
konfliktusforrás, (Országos 
Területrendezési Terv) 

- a kommunális hulladék 
elhelyezése és kezelése 
országos program 
keretében nyer megoldást 
- Mátészalka regionális 
hulladék-elhelyezésre 
kijelölt 

- ha a regionális 
Hulladékgyőjtı- és kezelı 
telep, valamint a szennyvíz- 
elvezetés- és kezelés 
megoldása elhúzódik 

Építés-
földtani 

adottságo
k 

- nem veszélyes térség (földrengés, 
csúszás, földalatti üregek stb. 
szempontjából) 

   

GAZDASÁG, GAZDASÁGI SZERKEZET 
 - jó adottságai vannak a több-

szektorú gazdaság, a gazdasági 
„több lábon állás”kialakításának 
(optikai ipar, élelmiszeripar, 
feldolgozóipar, bedolgozói ipar 
fejlesztése a záhonyi gazdasági 
térséghez és a záhonyi Észak- 
Tiszántúli országos logisztikai 
központhoz is kapcsolódóan) 
- innovatív és fejlett technológiát 

- a vendéglátási, szolgáltatási 
és a szellemi szolgáltatási 
szektor kevéssé fejlett 
- még mindig kicsi a település 
tıkevonzó képessége, kevés a 
mőködı tıke, fejletlen a 
logisztikai szolgáltatás jelentıs 
a kvalifikáltabb fiatal 
nemzedék elvándorlása 
- alacsony a részesedése a 

- kedvezı, és jelentısen 
javuló közlekedés-földrajzi 
helyzete a város 
gazdaságának fejlıdésére 
generáló hatású 
- a kvalifikált fiatalabb 
nemzedék helybentartása 
településfejlesztési húzóerı 
lehet 
- a kialakult ipari 

- ha a földrajzi, különösen a 
közlekedés-földrajzi helyzet 
jelentıs javulását 
eredményezı országos 
infrastruktúra fejlesztések 
elhúzódnak 
- ha a kvalifikáltabb fiatal 
nemzedék elvándorlását nem 
sikerül megállítani 
- ha nem lehet a gazdaság 
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jelentıs iparterületi tartalékkal 
rendelkezik 
- meglévı Ipari parkja adott, a 
parkban befektetési 
kedvezményekkel 
- jelentıs külföldi tıke jelenléte, 
ennek húzó és vonzó hatása van 
- korábban kialakult munkakultúra 
- a kisvárosias településközpontja és 
az intézményei együttesen kiváló 
adottságot jelentenek az 
úgynevezett „falusi turizmus” 
fejlesztéséhez, a kereskedelemhez, 
a vendéglátáshoz és szolgáltatáshoz 
- a nagytelkes struktúra lehetıséget 
biztosít a vegyes 
területhasználathoz. A lakóterületen 
is kialakítható nem zavarógazdasági 
tevékenységekhez 
- meglévı erıs középszintő 
intézményrendszer a térségközponti 
szerep, illetve a jó közlekedési 
kapcsolatok vásárvárosi, 
rendezvényvárosi pozíciót is 
megenged 
- kialakítható logisztikai központi 
szerepkör 
- erısödı tercier és kvaterner 
szektor 

magas feldolgozottsági fokú, 
és a nagy hozzáadott értéket 
tartalmazó ágazatoknak 
- nem, vagy csak kis 
mértékben alakulnak ki a 
városban és a térségben a kis- 
és középszintő, a beszállítói 
tevékenységre alakuló 
vállalkozások 

tevékenységek 
kiszolgálására /optika, opto-
elektronika , élelmiszeripar 
stb. / felsıfokú speciális 
helyi képzés indulhat 

igényének megfelelı helyi 
képzést is kialakítani közép és 
felsıfokon 

NÉPESSÉG VISZONYOK, HUMÁN ERİFORRÁS 
 - az utóbbi évtizedben növekedett a 

lakónépesség de a '90-es évek eleji 
csökkenés után is csak egy ingatag 
stagnálás állt be 
- az utóbbi években a vándorlási 

- a fiatal értelmiség 
elvándorlása 
- jelentıs mértékő a 
természetes fogyás 
- a vándorlási nyereség az 

- humán erıforrás-program 
keretében a munkaerı 
tartalék átképzése 
- a felsıfokú képzés helyi 
biztosítása 

- ha nem sikerül a fiatal 
értelmiség elvándorlását 
megállítani 
- ha nem sikerül a 
természetes fogyást 
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egyenleg negatívvá vált, nagyobb az 
elvándorlás, mint a bevándorlás 
- élı kommunikáció a vállalkozások 
és az iskolák, munkaügyi központ 
között 
- a környezı települések népessége 
is valós és potenciális erıforrás 

idısebb korosztály 
visszaköltözését takarja. Ez az 
elöregedési folyamatot táplálja 
- a munkaerı tartalék 
képzettségi összetétele nem 
korszerő, illetıleg a jövıbeli 
elvárásoknak nem megfelelı. 
(feldolgozóipar, szellemi 
szolgáltatások, logisztika, 
informatika, idegenforgalmi 
szolgáltatások) 
- az alkalmazásban állók 
szempontjából a 
jövedelmezıség rendkívül 
alacsony 
- nincsenek, vagy nem 
mőködnek az ún. közösségi 
terek, helyek 
- a szolgáltatói infrastruktúra 
nem eléggé fejlett 

- a fiatalok identitás tudata 
alakítása, az itt maradás 
érdekeltségének kialakítása 

csökkenteni  
- ha nem sikerül a munkaerı 
tartalék korszerő struktúrájú 
átképzése 
- ha a fiatalok települési 
kötıdése nem alakul ki 
- ha a fizikai környezet és a 
lakás-lakhatás feltételei nem 
javulnak 

INFRASTRUKTÚRA ELLÁTOTTSÁG 

Település
szerkezet 

- a város belterülete nagy tartalékkal 
rendelkezik mind az új beépítésre 
szánt területek kijelölése, mind pedig 
a mértéktartó intenzitásnövelés terén 
- az egymást zavaró terület-
felhasználás (pl. gazdasági-lakó) 
okozta konfliktus nem számottevı 
- a fıút mellé telepedett kereskedelmi 
vállalkozások nem zavarják a 
belterületet 
- nagy elıkészített gazdasági területi 
tartalékkal rendelkezik 
- helyi értékvédelemre alkalmas a 
régi fıutca, a Kossuth u. és 

- a településtest belsı 
úthálózata hiányos, így a belsı 
forgalom is kényszerően a 
település-központot terheli 
- a városon keresztülhalad a 
49.sz. országos fıút, az arra 
rákötı győjtı-úthálózat nem 
elégséges sem 
vonalvezetésében, sem helyét 
tekintve 
- kevés a közcélú közparkoló 
- kevés a közhasználatú 
zöldterület (közpark) 
- nincs rendezvények, az aktív 
szabadidı eltöltésére alkalmas 

- a kialakult utcahálózat 
szerkezetileg kedvezı a 
település- központot 
fölöslegesen terhelı 
forgalom elvezetéséhez, 
csökkentéséhez 
- a belterület mély fekvéső, 
kihasználatlan részei 
településszerkezeti 
szempontból szerencsésen 
helyezkednek el ahhoz, 
hogy rendezésükkel a 
zöldterületi, illetıleg a 
zöldterületi jellegő 

- ha a városközpont homogén 
/intézményi — üzleti/ 
használatúvá válik 
- ha a városközpont a 
rendezetlen gk. kiszolgálás 
miatt elveszíti üzleti jellegét 
- ha a nagy gk. terheléssel 
járó intézmények, bevásárló 
központok... a 
városközpontba. vagy ahhoz 
túl, közel kerülnek 
- ha az értékes Kossuth utca 
és térsége nem védhetı meg 
a teljes átépüléstıl, illetve a 
gk. forgalomtól 
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környéke, annak fasorával, 
karakterével együtt 
- jó a városköz-pont és a vasút 
kapcsolata 
- a települési összekötı utak melletti 
gazdasági területek fejleszthetıek 
- a lakóterületek fejlesztési tartalékkal 
rendelkeznek 
- a várost D-rıl új nyomvonalon 
elkerüli az új M49-es gyorsforgalmi út 

kialakított területe 
- a város egyes területeit a 
vasútvonal egymástól elvágja, 
azokon keresztül nem kielégítı 
az átjárás 
- megoldatlan az állomás elıtti 
közúti közlekedés 
- az országos összekötıutak 
/Meggyesi út, Nyírcsaholyi út 
....stb. / kiépítettsége, 
keresztmetszete nem 
megfelelı - a városközpont 
alulhasznált területei /piac, a 
volt Nyomda...stb. / 
- a 49. sz. fıút Kraszna felıli 
területei beépíthetısége a bel- 
és az árvízvédelmi igények 
miatt korlátozott 
- a vasúton és az 
iparvágányokon keresztül nem 
megfelelı a kapcsolat 

intézményi ellátást javítani 
lehessen! 
- potenciális területek 
vannak a belterületen 
kisebb - nagyobb bevásárló 
- központok céljára / az 
Alkotmány u. D-i részén, a 
Jármi úton 
- biztosítható a Strand 
bıvítése 
- a többcélú zöldbe ágyazott 
szabadidıs és rekreációs 
terület a strand mellett, a 
49. sz. fıút K-i oldalán 
kialakul  

- ha az M3-as autópálya, az 
M49-es gyorsforgalmi út és a 
49. számú valamint az M49-
es számú utakat összekötı út 
építése elmarad 
- ha a fıutak melletti járdák, 
kerékpárutak nem épülnek 
meg - ha a győjtıúthálózat 
nem korszerősödik 
- ha a gazdasági területek 
felhasználása elmarad 

Közmőell
átottság, 

egyéb 
infrastruk

túra 

- teljes közmőellátással rendelkezik, 
melyek bıvíthetıek 
- a városközpont és a külsı területek 
üzletesedési aránya jó, még nem 
vált homogén felhasználásúvá a 
központ is rendelkezik intézményi 
tartalékokkal 
- a bevásárlóközpontok részére a 
fıút és a győjtıutak mellett adódik 
terület, az ilyen igénybevételek a 
belterületeket és a belvárost nem 
terhelik 
– a centrum és a külsıség egymást 
kiegészítı fejlesztésére adott a 
lehetıség a külsı területeken a 
parkolás biztosítható a nagyobb 
igénybevételi szükség esetén, 

- hiányos a belvíz-elvezetı 
rendszer - megoldatlan a teljes 
csatornázottság, zavaró a 
kommunális hulladék 
elhelyezése, 
- a külsı település-részeken 
rendezetlenek a közterületek 
- a civil szervezıdések 
területigényét, rendezvényi 
területeit nem lehet a 
szükséges színvonalon 
biztosítani 
 

- új nyomvonalon és külsı 
szintő keresztezıdéssel a 
Meggyesi út-vasút 
csomópontja korszerősödik 
- a Strand területe és 
szolgáltatásai bıvülnek 
- a belterület üres területein, 
a fıúthoz kapcsolva, a 
centrumon kívül új 
kereskedelmi egységek 
épülnek 
- a városközpontban is 
felhasználásra és 
beépítésre kerül a volt 
Nyomda, az egykori Iskola 
területe a lakóterületek 

- ha a közmővesítettség 
szintjét, a teljes 
közmővesítettségő területek 
arányát, és a hulladék-
elhelyezést nem sikerül 
belátható idın belül 
jelentısen javítani, illetıleg 
megoldani 
- ha a belváros forgalmi-
parkolási rendjét nem sikerül 
javítani 
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városon belüli közlekedés 
Kgst piac, piac 

fejlesztése vegyes 
használattal folytatódik 
- a lakótelepeken, a 49. sz. 
út két oldalán 
- gyalogos-sétáló út és terek 
alakulnak ki 
  

Humán 
infrastrukt

úra 

- az intézményi alap ellátás többnyire 
kiépült, az ellátás struktúrája és 
színvonala megfelelı 
- a város térségi és regionális 
vonzású intézményekkel is 
rendelkezik 
- további térségi jelentıségő 
intézményi és gazdasági fejlesztési 
elképzelésekkel rendelkezik 
- erıs a civil szféra és szervezeteik, 
jelentıs a városi kötıdés a 
lakónépesség 
ezen csoportjaiban 

- a lakásállomány döntı része 
jó, közepes és kisebb 
mértékben avult mőszaki (és 
erkölcsi) állagú. /Cinevég, a 
49. sz. út két oldalán stb./ 
 

- a lakás-, és az intézményi 
ellátáshoz belterület hosszú 
távra elegendı tartalékokkal 
rendelkezik (a beépítetlen 
telkek aránya mintegy 10%, 
a megosztható telkek 
száma, a terület-
felhasználás intenzifikálása 
a város üzemelését is 
gazdaságosabbá teheti 

- ha a fajlagosan nagy 
területeket igénylı 
infrastruktúrák, elsısorban a 
lakásépítés területi igényét 
nem sikerül a belterületi 
tartalékok kihasználásával 
biztosítani, hanem a város a 
belterület egészségtelen 
mértékő növelésére 
kényszerül 
 

KÜLSİ- ÉS BELSİ ÉRDEKVISZONYOK 
  - általánosságban gyengébb 

az egészséges 
lokálpatriotizmus, a kötıdés a 
településhez, nincsenek 
mozgósító programok, kevés a 
hagyományt teremtı 
rendezvény 

- a térségi együttmőködés 
meghatározó lehet az 
idegenforgalom, a 
településüzemeltetés, a 
fejlesztés a gazdaság, az 
oktatás, az egészségügyi-
szociális ellátás területén 
- a Felsı-Tiszavidék, de 
legalább a város K-i és D-i 
háttértelepülései 
üdülıkörzetei /pl. Dombrád- 
szabolcsveresmarti 
központjának településeivel, 
a szabadidı eltöltés, a 

- ha a régió eltérı gazdasági 
szerkezető centrumtérségei 
(idegenforgalmi-, logisztikai-, 
ipari térségei) között nem 
alakul ki partneri viszony és 
munkamegosztás, és így 
akisebb települések a földrajzi 
helyzetükbıl, illetıleg az 
adottságaikból következı 
fejlıdési lehetıségeket nem 
tudják kihasználni. 
- a kiesebb települések a 
város túlsúlya miatt nem 
partnerek az együttmőködés 
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rekreáció terén lehet 
központi feladata 

terén 

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONGAZDÁLKODÁS 
  - nem jelentıs az 

önkormányzati vagyon 
- nincs a 
településfejlesztésben és a 
településrendezésben 
közvetlenül használható 
térképi ingatlankataszter 
- nincs dokumentált, 
testületileg elfogadott, számon 
kérhetı önkormányzati 
vagyongazdálkodási 
koncepció 

 - ha nem sikerül elérni, hogy 
az önkormányzati vagyon a 
hosszú távú 
településfejlesztési célokat 
szolgálja, s azt ne élje fel a 
város a napi problémák 
megoldásához 

KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 
 - település környezeti ártalmakkal 

viszonylag kevéssé terhelt 
- a városon keresztülmenı 
átmenı forgalom zavaró 
hatású 
- megoldatlan a teljes 
szennyvízkezelés, és hiányos 
a belvízelvezetı rendszer 
- rendkívül alacsony a 
belterületi zöldterületek aránya 
- hiányos az utcafásítás, sok a 
rendezetlen közterület 
- nem megoldott a 
közlekedés-parkolás- 
kiszolgálás 

- a kommunális hulladék 
elhelyezése és kezelése a 
regionális szeméttelepen 
belátható idın belül 
megoldódik 

- ha a csatornázás és a 
belvízelvezetés fejlesztése, 
illetıleg megvalósítása, 
valamint a regionális hulladék-
elhelyezés és kezelés 
megvalósítása elhúzódik 
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2.9. Városi és városrészi célkit őzések 
 

A Stratégiai Fejezet célrendszerét partnerségi egyeztetések során alakítottuk ki, illetve tanulmányoztuk a város fejlesztési programját és helyi 

építési szabályzatát.  

 

Jelen Stratégiai Fejezet a következıképpen határozza meg a Város egészére vonatkozó átfogó célt: 

 

„Mátészalka, mint komplex programmal érintett leghá trányosabb helyzet ő kistérség kistérségi központjának felzárkóztatása,  

kereskedelmi-logisztikai központtá válása, a gazdas ági fejl ıdés, a közszolgáltatások modernizálása, valamint es ztétikus városkép 

kialakítása révén a várost sújtó népességfogyás las sítása” 

 

A fenti átfogó cél elérését az alábbi, 7-8 évre szóló középtávú célkit őzések  révén kívánjuk elérni: 

 

• Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés 

 

Cél elsısorban a beruházás élénkítés, foglalkoztatottsági helyzet javítása, Mátészalka kereskedelmi-logisztikai szerepének erısítése, 

valamint az itt letelepedett cégek tapasztalataira építve optomechatronikai központtá fejlesztése. A meglévı gazdasági telephelyekre és 

kiépített infrastruktúrára alapozva mind az Ipari Parkban, mind azon kívül a rendelkezésre álló munkaerıt kihasználva további, a szélesebb 

spektrumon mozgó ipari-gazdasági területek beépítését, felhasználását kell kihasználni. A közlekedésbıl és a térségi potenciálból adódó 

elınyökre építve a kereskedelem, a raktározás-tárolás, a logisztika megtelepedése a város érdeke és lehetısége. A kereskedelem- 

raktározás-szállítmányozás a tovább javuló közlekedési adottságok és az elérhetıség fejlıdése révén az új közlekedési hálózatok, illetve a 

csomópontok mellett lehetséges. E célhoz tartozik továbbá a városi adottságokra épülı turisztikai termékfejlesztés, mely elsısorban a 

városi fürdı-strand kínálta lehetıségeket, másodsorban a falusi turizmus fejlesztését jelenti. 
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A célhoz tartozó rövid távú (2-3 éves) célkit őzések: 

− gazdaságfejlesztési koncepció és vállalkozásélénkítı program kidolgoztatása a biotermelés, a termék feldolgozottsági szint emelésének, a 

beszállítói ipar fejlesztésének, a nagyobb hozzáadott értéket tartalmazó termék-elıállításnak a szem elıtt tartásával. Az idıszaki tározó 

területén a termelés-korlátozás anyagi támogatása, az idegenforgalom és rendezvényprogram területi igénye kielégítése, a civil 

kezdeményezések bevonása és ösztönzése 

− vállalkozási környezet javítását célzó intézkedések  

− beszállítói hálózatok kialakításának ösztönzése 

− az idegenforgalom fejlesztése. az úgynevezett falusi üdülés meghonosítása, a térségi együttmőködés intézményesítésének 

szorgalmazása. a kereskedelem fejlesztésének támogatási programja, helyi ösztönzése 

− humán erıforrás-program kidolgoztatása a fiatal értelmiség helyben tartásának elsıdlegességével és az oktatási struktúra 

korszerősítésével, szakképzési program a gazdaság várható igényeinek fegyelembe vételével, a felsıfokú képzés megvalósítása, a 

lakhatás és lakás feltételeinek fejlesztése 

− új gazdasági területek elıkészítésének programja 

− a kínálati telekpolitika kialakítása 

 

• Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása 

 

Cél elsısorban a közterület-rendezés, utak állapotának javítása, közösségi terek, sétálóutcák kialakítása, forgalomszervezés újragondolása, 

közmővesítés. A település-felújítás, a rehabilitáció a belsı területi tartalékokkal való gazdálkodást is feltételezi, de a minıségi 

településfejlesztésnek is fontos eszköze. Elsıdleges területe célszerően a városközpont. 

Céljai az alábbiak lehetnek: 

− a közúti, tömegközlekedési forgalomterhelés csökkentése (ezzel a zaj- és levegı-szennyezés csökkentése), 
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− a fıtér és díszterek rendezésével a gyalogos zóna növelése, a gyalogos felületek díszburkolattal való ellátása, a fıtér városias kialakítása, 

rendezvénytér létrehozása, a közösségi közterületi találkozóhelyek megvalósítása, ezzel az identitástudat és a városi kötıdés növelése 

− a zöldfelületek növelése, 

mindezekkel egy élhetı, komfortos és értékén használt, és az idegenforgalmat, valamint a helyi lakosságot is szolgáló városközpont 

kialakítása. 

 

A településrendezés oldaláról (a mőszaki felújításon túl) ez elsısorban az alábbiakat kell, hogy jelentse: 

− funkcionális felújítást (funkcióbıvítés, az egysíkú lakórendeltetés oldását pl. kereskedelmi, irodai, munkahelyi funkcióval) 

− az ellátási problémák korszerő megoldását (gépkocsi parkolás) 

− a környezet felújítását (parkosítás, igényes térburkolatok, igényes utca és térberendezés) 

− építészeti felújítást (akadálymentesítést: a mozgáskorlátozottak mozgási lehetıségeit biztosító elemek, homlokzat-felújítás, a 

településközpont kisvárosias karakteréhez jobban igazodó tömegfelújítás, pl. magastetı, portál, kiülı-teraszok stb.) 

 

A célhoz tartozó rövid távú (2-3 éves) célkit őzések:  

A települési komfortosság és az esztétikai minıség javítása: 

− a településközpont fejújítása, kiegészítése 

− a közterületek rendezése, utak burkolása, fásítása, kerékpárutak építése 

− hagyományteremtı rendezvények kialakítása 

− a csatornázás, a szennyvíz- és a hulladék elhelyezés, valamint a belvízelvezetés megoldása, 

− a humán infrastruktúra fejlesztése (lakásépítési területek, zöld- és szabadidıs területek, közösségi ellátó funkciót hordozó területek 

elıkészítése) 
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• Felzárkózó kistérség, meger ısödött kistérségi központ 

 

Cél elsısorban a város, mint kistérségi központ szerepének megerısítése a közigazgatási funkciók újraszervezése, újragondolása révén, a 

közszolgáltatások modernizálása révén. 

 

A célhoz tartozó rövid távú (2-3 éves) célkit őzések: 

- Kistérségi Központ kialakításával az igazgatási funkciók hatékony ellátásának lehetıvé tétele 

- Kistérségi Szolgáltató Központ kialakításával a Kistérségi Koordinációs Iroda szolgáltatási színvonalának javítása 

- Civil Ház kialakításával a térség civil szervezetei számára állandó „otthon” teremtése, lehetıség bemutatkozásra, programok szervezésére 

- Szatmár expo továbbfejlesztése (részben gazdasági funkció) 

- Térségi oktatási, egészségügyi, turisztikai, kulturális központtá válás a gazdaságfejlesztési programmal összhangban. 

 

• Esélyteremt ı város 

 

Cél elsısorban a hátrányos helyzető társadalmi rétegek szegregációjának felszámolása, a városi szegregátumok megszőntetése, szociális 

gazdaság kialakítása 

 

A célhoz tartozó rövid távú (2-3 éves) célkit őzések: 

- szociális gazdaság lehetıségeinek figyelembevétele 

- munkahelyteremtés, foglalkoztatás bıvítése 

- lehetıség a cigány kisebbség számára saját nyelvének, kultúrájának ápolására, összefogás Kisebbségi Önkormányzattal 

- bérlakás építési program 

 
A célok és a városrészi projektek megfeleltetését l ásd csatolt mellékletben. 
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2.10. A helyi területfejlesztési koncepció rövid is mertetése 
 

A pályázat elsı fordulójához beadott elızetes Akcióterületi Terv tartalmazta az akcióterületi fejlesztések, a stratégiai fejezet célrendszerének 

2003-04-ben készült Városfejlesztési Koncepcióhoz való illeszkedését a következı táblázat formájában:  

 

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV CÉLJA ATT STRATÉGIAI FEJEZE TÉBEN MEGFELELTETHETİ CÉL 

Gazdaságfejlesztés Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés 

Alap és szociális ellátás biztosítása Esélyteremtı város, felzárkózó kistérség, megerısödött kistérségi 

központ 

Minıségi életfeltételek biztosítása Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása 

Aktív térségi központi szerepkör megırzése és fejlesztése Felzárkózó kistérség, megerısödött kistérségi központ 

19. sz. táblázat 

Forrás: Mátészalka Város Északi Városközponti El ızetes Akcióterületi Terve 

2009 nyarán, azaz a projektfejlesztési idıszakban azonban a Város új település-feljesztési koncepciót fogadott el. Az új koncepció szövege 

szerint „Mátészalka 2008-ban felvázolt akciótervi városfejlesztési stratégiája céljainak, azok ütemezése módosítása vált szükségessé a 2009. 

évtıl erısödı és várhatóan mintegy 5 éven át elhúzódó gazdasági, illetve az ezzel összefüggésben erısödı szociális válságra tekintettel.” 

 

A fenti megállapítás természetes, hiszen a településfejlesztési koncepció sokkal átfogóbb, hosszabb távra szóló dokumentum, mint az 

akcióterületi terv, vagy annak – az IVS-hez hasonlóan - inkább középtávú célkitőzéseket megfogalmazó Stratégiai Fejezete.  

 

Az új, 2009-es területfejlesztési koncepció a következı célokat határozza meg:  
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Hosszú távú jöv ıvízió: 

A településnek a határok szublimálódása révén kedvezıbbé váló térszerkezeti helyzete, a határ menti együttmőködés fokozódása és a 

támogatott fenntartható fejlıdési programok megerısödése révén Mátészalka 2025-re a jelenlegi európai átlag életminıség felé közelít, a 

környezetvédelmi és energetikai fejlesztések terén pedig a nyugat - európai szintet eléri. 

 

Hosszú távú célok: 

1. Cél: A népességmegtartó képesség növelése 

A jövedelembiztosító foglalkoztatási területek bıvítése szükséges, különösen a szolgáltatások és az idegenforgalom területén, a kedvezıbb 

forgalmi-közlekedési helyzet, a határ mentiségbıl eredı periféria helyzet oldódásával. 

 

2. Cél: A szociális biztonság folyamatos fenntartás a 

Elvárás, hogy a város a fejlett európai városok színvonalát érje el, a mezıgazdaság és ipar dinamikusan fejlıdjön. A város gazdaságának 

radikális megújítása, szerkezeti átalakulása a leggondosabban kidolgozott foglalkoztatás- és szociálpolitikai védıháló kiépítésével együtt 

történhet. 

 

3. Cél: A regionális fejlesztési irányokhoz hangolt  kitörési irányok meghatározása 

A település gazdaságfejlesztésének kitörési pontjait a regionális és kistérségi kitörési irányokkal összhangban kell kialakítani, a kohézió, 

versenyképesség, fenntarthatóság elvének érvényesítésével. 

 

Stratégiai cél, hogy a gazdaságfejlesztés a fenntar thatóság alapján történjen: 

A jövıben valamennyi jelentıs beruházáshoz különféle mélységő környezet-tanulmányokat kell készíteni a funkcionális mérlegeken (auditokon) 

túl. Az önkormányzat jogosítványait területekre lebontó városrendezési szabályozásnak biztosítania kell: 

- a kultúra-megtartó és idegenforgalmi erıforrások védelmét 

- az energiatakarékosságot és a lehetı legtisztább technológiákat, a nem megújuló források védelmét 
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- a föld teljes értékő forrásnak tekintését 

- a biodiverzitás városi területen történı megırzését a város igazgatási területébe behatoló összefüggı zöld folyosókkal 

 

4. Cél: A városképi karakter és értékek védelme, eu rópai színvonalú új értékek létrehozása, az eltér ı lakóterületekhez illeszked ı 

építés-szabályozás kialakítása: 

A városképi arculat védelmére és fejlesztésére a jelenleginél differenciáltabb helyi védelem és szabályozás szükséges, az egyes épület-

részletek megóvásától kezdıdıen a városképi együttesek kialakításáig terjedıen. Új lakóövezetek kialakítása alapvetıen családi házas 

beépítés esetén illeszkedik a városközpont körüli kialakult városszerkezetbe. A családi házas területeken hosszú távon reális az átépítések 

építészeti minıségének emelése. Kiemelt fejlesztési területként kell kezelni a központ térséget. 

 

A fenti hosszú távú célokhoz a területfejlesztési koncepció két jövıszcenáriót is felvázol: a fejlesztésközpontú jövıszcenárió kedvezı külsı 

körülmények között követendı forgatókönyv, míg a hanyatlásfékezı szcenárió a külsı környezet kedvezıtlen alakulása esetén lép életbe.  

Mindkét forgatókönyv közös jellemzıje, hogy hangsúlyt fektet a közlekedésfejlesztési, közmő- és környezetvédelmi célokra, a zöldfelületi 

rendszer megırzésére és fejlesztésére.  

 

Illeszkedés a helyi területfejlesztési koncepcióhoz  

 

A módosított településfejlesztési koncepció miatt szükségessé vált az akcióterületi terv célrendszere és az új településfejlesztési koncepció 

célrendszere közötti illeszkedés felülvizsgálata. Az alábbi táblázat alapján megállapítható, hogy az Akcióterületi terv Stratégiai 

Fejezetében felállított célrendszer összhangban van  Mátészalka Város településfejlesztési koncepciójáv al, támogatja az abban 

meghatározott hosszú távú célkit őzések elérését.  
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TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV CÉLJA ATT STRATÉGIAI FEJEZE TÉBEN MEGFELELTETHETİ CÉL 

A népességmegtartó képesség növelése Felzárkózó kistérség, megerısödött kistérségi központ 

Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés 

Esélyteremtı város 

Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása 

A regionális fejlesztési irányokhoz hangolt kitörési irányok 

meghatározása 

Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés 

A szociális biztonság folyamatos fenntartása Esélyteremtı város,  

Felzárkózó kistérség, megerısödött kistérségi központ 

Stratégiai cél, hogy a gazdaságfejlesztés a fenntarthatóság alapján 

történjen 

Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása 

 

 

2.11. A helyi településrendezési terv bemutatása  

 
Településszerkezet 

 

A város térszerkezete rendkívüli módon tagolt. Az egyes településrészeket jelentıs kapacitású közlekedési folyosók választják el egymástól. 

Különösen jelentıs hatása van a városszerkezetre a vasútnak, amely a lakóterületek között haladva darabolja a várost. Ugyan ez igaz a közúti 

közlekedésre is. Ezek a szerkezeti elemek (49-es fıút, Nyíregyháza-Mátészalka-Csenger vasútvonal) jelentıs kényszereket fejtenek ki a 

településre és a térségre egyaránt. 
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A város építészeti szempontból nem egységes, jelentıs eltéréseket mutat igen rövidtávon. A hagyományos kisvárosias területek (amelyek 

értékként említhetnénk) egy-két utcára, utca részre korlátozódnak. A sokszínőség, a be nem fejezett vagy az át nem gondolt koncepciók 

végterméke. Különösen igaz ez a belváros képére. 

A település szerkezetében – a már említett közlekedési területek kivételével – jelentısebb konfliktus nem fedezhetı fel. Egy-egy kisebb 

szakaszon gazdasági területek érintkeznek lakó területekkel (pl. 471. út és a Nyírcsaholyi csomópontjánál), azonban ez a volumenét tekintve 

kis mérető. További konfliktus forrása lehet, a központ lakótereinek és a betelepült gazdaság-kereskedelmi-igazgatási funkciók találkozása. Az 

ide irányuló közlekedési kényszerek környezeti hatása, a lakó funkciókra már jelentıs napjainkban. Ez megoldandó mindenképpen a 

közeljövıben. 

 

Településszerkezet fejlesztési irányelvei 

 

• A kistérségi szerepkörbıl ráruházott feladatoknak való megfelelés szükségessége 

• A városiasodó város új funkcióinak, közösségi tereinek a befogadása, területi biztosítása, a szerkezeti hierarchiába való integrálása, a 

helyi jelleg megırzése mellett 

• A közlekedési folyosók alternatíváinak rögzítése, ezáltal a környezeti terhelés csökkentése 

• A települési térség növekedésének visszafogása, a belsı terek jobb kihasználásával 

 

Szabályozási irányelvek 

• a hagyományos települési részek karakterjegyei fennmaradjanak, ezért az általános szabályozástól részben eltérı, részben kiegészítı 

sajátos elıírásokra van szükség 

• az újonnan beépített lakóterületek épületei illeszkedjenek a környezethez, a hagyományos épületjelleg fenntartása a városban 

elengedhetetlen  

• a települési és természeti értékek védelmét a szabályozás eszközei hatékonyan segítsék elı 
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2.12. Az akcióterületek kijelölése, jogosultság igazolása , akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése  

 

I. VÁROSKÖZPONTI TERÜLET akcióterületei: 

 

Az akcióterületek általános jellemz ıi 

Az akcióterületek általános jellemzıje, hogy ezeken belül megtalálható közösségi és közszféra funkciók széles spektruma itt helyezkedik el, 

amely a kistérségi központi szerepnek megfelelıen alakult – Mővelıdési Központ és Színház, önkormányzati hivatali funkciók, egészségügyi 

létesítmények, oktatási létesítmények stb. A gazdasági funkciókon belül legfıképpen a kisvállalkozások szolgáltató szektorbéli vállalkozások és 

kiskereskedelmi vállalkozások a jellemzık.  

Az akcióterületek mindegyikén van jelentıs mértékő önkormányzati ingatlan-állomány, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és 

forgalomképtelen típusúak is. 

 

A városrészen belül kijelölt akcióterületek: 

 

Északi városközpont (Vk 1.) akcióterület:  

Az akcióterületen a legjelentısebb mértékben önkormányzati tulajdonú az ingatlan állomány.  

A fejlesztési célok lényege a funkcióbıvítés, kistérségi funkcióbıvítés, értékmegırzés és közösségi funkciófejlesztés, a városi élet 

színvonalának emelése. 

Az akcióterület utcái: Móricz Zs.u. - József A.u. - József A. köz - Alkotmány út - Szalkay L.u. - sétáló u. - Attila u. - Tompa M.u. - Kórház u. - 

névtelen u. - Damjanich u. - Eötvös u.) 

 

A tervezett önkormányzati fejlesztések – melyek az ÉAOP - 5.1.1/D pályázati forrásból valósulnának meg  – az alábbiak: 
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- A Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola átköltöztetését követıen kezdıdhet el a Kistérségi Igazgatási Központ kialakítása a 

polgármesteri hivatal áthelyezésével. (Az építési munkák elvégzésének idejére a hivatali funkciókat ideiglenes helyekre kell költöztetni, 

ehhez a szükséges ingatlanállománnyal az Önkormányzat rendelkezik.) 

- Képes Kulturális és Civil központ kialakítása 

- Térrendezési és park-rekonstrukciós munkák, közösségi terek kialakítása 

 

A tervezett önkormányzati fejlesztések – melyek az ÉAOP - 5.1.1/G pályázati forrásból valósulnának meg  – az alábbiak: 

- A Színház és Mővelıdési Ház felújítása, multifunkciós térré történı átalakítása 

- Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítása 

- Térrendezési és park-rekonstrukciós munkák, közösségi terek kialakítása 

 

Más pályázati forrásból tervezett önkormányzati fej lesztések: 

- Gyermek-egészségügyi Központ kialakítása 

- Fogyatékosok nappali ellátására szolgáló létesítmény fejlesztése, kapacitásbıvítés 

- parkolóhelyek számának növelése 

- kerékpáros sáv kialakítása 

- zöldfelületek növelése 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- a Polgármesteri Hivatal jelenlegi épülete egy részének üzleti célú hasznosítása– ehhez területet az önkormányzati értékesítésbıl lehet 

igénybe venni 

- utcaképet meghatározó kiskereskedelmi üzlet-fejlesztések  
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Déli városközpont (Vk 2.) akcióterület : 

Az akcióterületen belül van egyházi mőködtetéső általános iskola, mely az önkormányzattal vegyes tulajdonú épületben mőködik. Itt 

helyezkedik el a „Kispiac”-ként nevezett vásártér, melynek mőködésére igény van, a terület önkormányzati tulajdonú. 

Az akcióterület utcái: Szalkay László u., Iskola köz, 

Határoló utcák: Nagykárolyi u., József Attila u. 

 

A tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- piaccsarnok megépítése 

- parkolóhelyek számának növelése 

- kerékpáros sáv kialakítása 

- zöldfelületek növelése 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- élelmiszer kereskedelmi áruház építése – folyamatban van –, melyhez az önkormányzat támogatást adott, a szükséges közlekedési 

fejlesztési terület kijelölésére, használatára 

- az egykori Gabonaforgalmi Vállalat telephelyének rekultivációjával kereskedelemi, lakó és egyéb vegyes funkciót befogadó fejlesztés 

valósulhat meg 

 

Régi városközpont (Vk 3.) akcióterület:  

Az egykori történelmi belváros ezen az akcióterületen helyezkedik el. 

Itt található az önkormányzati tulajdonú turisztikai központ – fedett uszoda és strand, valamint a szintén önkormányzati tulajdonú 

távhıszolgáltató kft központja is, jelentıs mértékő önkormányzati ingatlan-állomány van ezen az akcióterületen is. 
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Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- A történelmi fıutca és környezetének - Kossuth Lajos utca, Kossuth tér – rendezése, rekonstrukciója, helytörténeti emlékeinek 

helyreállítása, rekonstrukciója. Közterek és közlekedési felületek rekonstrukciója, az „Elsı villamosított lakóház” rekonstrukciója, 

közösségi célú hasznosítása. 

- A strandfürdı rekonstrukciója és fejlesztése folyamatban 

- A távhıszolgáltatásban a megújuló energiák használatának volumen-növelése. 

- Az egykori mozi épületének hasznosítása. 

- Kerékpáros és gyalogos közlekedési felületek kialakítása 

- Zöldfelületek növelése 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- Idegenforgalmi, kereskedelmi szolgáltatásfejlesztés.  

- Bérlakások, lakások társasházak fejlesztése. 

 

II. ÉSZAKI VÁROSRÉSZ akcióterületei: 

 

Az akcióterületek általános jellemz ıi: 

Jellemzıen magántulajdonú ingatlanállománnyal, általánosságban családi lakóházas lakóövezet, néhány társasházzal. Kereskedelemi és 

közösségi funkció kis mértékben van jelen. Nagy felülető és intenzitású zöldterületek helyezkednek el itt. 

 

A városrészen belül kijelölt akcióterületek: 

 

É1. jelő akcióterület  
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Az akcióterület ingatlanainak jellemzıen az Önkormányzat a tulajdonosa. Forgalomképtelen, és korlátozottan forgalomképes 

ingatlanállománnyal, jelentıs mértékő közlekedési felületekkel, melyek forgalomképtelen törzsvagyont képeznek. 

Északi akcióterület utcái: Erkel Ferenc u., Kalmár u., Cserepes hegy u. által lehatárolt terület a jubileumi játszótér és a szomszédságában lévı 

óvoda 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- Az akcióterületen lévı óvoda rekonstrukciója, épület-korszerősítése. 

- Zöldterület-fejlesztés és rekonstrukció. 

- Csapadékvíz gerinc-hálózat kiépítése. 

- Gyalogos és kerékpáros közlekedési felületek fejlesztése. 

- Lakó-pihenıövezet kialakítása. 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- Társasház építés. 

 

III. KELETI VÁROSRÉSZ: 

 

Az akcióterület általános jellemz ıi: 

Vegyes beépítéső és ingatlan állományú terület. Nagy lakósőrőségő területek. Részben családi házas, részben többszintes társasházas 

beépítéső. Jelentıs mértékő zöldterületek, közlekedési felületek. 

 

A városrészen belül kijelölt akcióterületek: 

 

K1. jelő akcióterület  
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Az akcióterület nagy részén alapfokú oktatási intézmények és zöldterületek helyezkednek el. Jelentıs mértékő zöld- és közlekedési 

felületekkel. 

Az akcióterület utcái: Szokolay u.-Bajcsy u. és Balassy u. által határolt Képes Géza Általános Iskolát körülölelı terület 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- Képes Géza Általános Iskola rekonstrukciója. (ÉAOP-2007-4.1.1/2F pályázat keretében) 

- Kikelet Tagóvoda homlokzat-rekonstrukciója, akadálymentesítése. 

- Hajdú út sávszélesítése, parkolósáv kialakítása. 

- Salakpályák korszerősítése, mőfüves pálya kialakítása. 

- Sportöltözı kialakítása. 

  

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások:  

- Társasház-rekonstrukció 

- Panelprogram folytatása. 

 

K2 jelő akcióterület  

Jelentıs mértékben magántulajdonú ingatlanállomány. A közlekedési fejlesztések elengedhetetlenek. Az Alkotmány úttal párhuzamosan 

elhelyezkedı kertvégek fejlesztési lehetıségeinek megteremtése, a beépíthetıségek kialakítása is cél. 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- József Attila köz megnyitása, a Keleti városrész közvetlen bekapcsolása az Alkotmány út irányába. 

- Lakóingatlanok fejlesztési területeinek bıvítése. 

- Gyalogos és kerékpáros közlekedési felületek fejlesztése. 

- Lakó-pihenıövezet kialakítása. 
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Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

Nincs ismert magánbefektetıi ajánlat, tervezet. 

 

K3 jelő akcióterület  

Jelentıs mértékben önkormányzati tulajdonú forgalomképes, fejlesztésre szánt területek helyezkednek el itt. (A legjelentısebb területek itt 

találhatóak) A helyi településrendezési szabályozással lehetıség nyílik magánerıs terület-fejlesztések végrehajtására is. 

Az akcióterület utcái: Alkotmány út - Rákóczi u.- Dózsa GY út. lehatárolásában az uszoda strand, hıközpont 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- strandrekonstrukció 

- turisztikai szolgáltatás-bıvítés 

- kemping kialakítása 

- erdei iskola kialakítása 

- városi szabadidıpark kialakítása  

- egészségügyi és wellness-központ kialakítása 

- kerékpárút kialakítása 

- zöldterület fejlesztés és rekonstrukció 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- Az önkormányzati beruházások valamennyi szegmensében lehetséges piaci résztvevı, magánbefektetı bevonása. 

- Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatásfejlesztés. 

- Lakó-pihenıövezetek kialakítása. 
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IV. DÉLI VÁROSRÉSZ: 

 

Az akcióterületek általános jellemz ıi: 

Alapellátást szolgáló infrastruktúra jelenléte. Túlterhelt közlekedési felületek és a csapadék-víz gerinchálózat rekonstrukciója elengedhetetlen. 

 

A városrészen belül kijelölt akcióterületek: 

 

D1. jelő akcióterület  

Jellemzıen közösségi funkciók, nagy kiterjedéső önkormányzati tulajdonú ingatlan-állomány. A közlekedés fejlesztése elengedhetetlen. 

Az akcióterület utcái: Meggyesi u., Zöldmezı u., Arad u., Tóth Árpád u. által Körülhatárolt köztemetı, illetve annak bıvítménye 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- Temetı bıvítés 

- kerékpárút kialakítása 

- zöldterület fejlesztés és rekonstrukció 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- Kereskedelmi és szolgáltatásfejlesztés. 

 

D2. jelő akcióterület  

Jellemzıen közösségi funkciók, nagy kiterjedéső önkormányzati tulajdonú ingatlan-állomány. A közlekedés fejlesztése elengedhetetlen. 

Az akcióterület utcái: A Meggyesi u. déli oldalán elhelyezkedı vásártér területe 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 
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- Piac-vásártér rekonstrukciója, funkcióbıvítés. 

- kerékpárút kialakítása 

- zöldterület fejlesztés és rekonstrukció 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- A piac és vásártér fejlesztésébe magántıke bevonása lehetséges. 

- Kereskedelmi és szolgáltatásfejlesztés. 

- A helyi szabályozással megteremtésre került a lakóövezeti fejlesztés lehetısége, a bevonható területek kijelölésre kerültek. 

 

V. NYUGATI VÁROSRÉSZ: 

 

Az akcióterület általános jellemz ıi: 

Önkormányzati intézményi és közösségi területek helyezkednek el ezen a területen. A közlekedés fejlesztésre szorul. Jelentıs mértékő a 

lakóövezetek kapcsolódása. 

 

A városrészen belül kijelölt akcióterületek: 

 

N1. jelő akcióterület 

A középfokú oktatás központja a terület. Az intézményeken kívül a városi sportpálya is itt helyezkedik el. 

Az akcióterület utcái: Arany János u., Arany János köz, vasúti pályatest 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- A középfokú intézmények rekonstrukciója, térségi integrált szakképzı központ bázisának kialakítása – már elsı fordulón túljutott 

projekt megvalósítása. 
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- A városi sporttelep fejlesztése, rekonstrukciója. Funkcióbıvítés, sportcélú tevékenységek letelepedésének megvalósítása, a 

nagypályás futball mellett, kispályák, játszótér, szabadtéri edzıközpont, lelátók, öltözık kialakítása. 

- Kerékpárút kialakítása 

- Zöldterület fejlesztés és rekonstrukció 

- Csapadékvíz gerinc-hálózat rekonstrukció és fejlesztés. 

- Lakó és pihenıövezetek közlekedési fejlesztése. 

 

Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló –jelent ısebb volumen ő- beruházások: 

- A városi sporttelep fejlesztése, rekonstrukciója. Funkcióbıvítés, sportcélú tevékenységek letelepedésének megvalósítása, a 

nagypályás futball mellett, kispályák, játszótér, szabadtéri edzıközpont, lelátók, öltözık kialakítása célú beruházások 

megvalósításába bevonható a magántıke is. 

 

N2. jelő akcióterület  

A város ipari, gazdasági központi területe. Ezen akcióterület része az Ipari Park, mely jelentıs mértékben betelepült, benépesült. A teljes körő 

infrastruktúra áll rendelkezésre. Magas árbevételő és nagy foglalkoztatási arányú multinacionális cégektıl a kisvállalkozásokig megtalálható a 

teljes gazdasági szegmens. Az iparterületek felület-fejlesztése és az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen, a tartalék területek növelésére a 

helyi szabályozásban kijelölésre került a fejlesztési terület. 

Az akcióterület utcái: Baross László u., Arany János sor.,  Arany János u., Meggyesi u. 

 

Tervezett önkormányzati fejlesztések: 

- Ipari Park területének fejlesztése, infrastruktúrabıvítés és fejlesztés. 

- Kerékpárút kialakítása. 

- Inkubátorház és Képzési Központ bıvítésében, funkciófejlesztésében való részvétel. 
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Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- Ipari parki munkahelyteremtı beruházások. 

 

2.13. Településközi koordinációs mechanizmusok 

 
Jelen fejezetben bemutatjuk milyen fejlesztések valósultak/valósulnak meg Mátészalkán és környékén, melyek a stratégiára kihatással 

vannak, annak térségi hatásait erısítik. 

 

A közszféra tervezett beruházásai 

o Pályázati forrásból 

� Bölcsıdebıvítés és Szolgáltatásfejlesztés Mátészalkán címő HEFOP pályázat (megvalósult) 

� Mátészalka-Nyírcsaholy közötti hivatásforgalmú kerékpárút megépítése (ÉAOP-3.1.3, folyamatban) 

� a TISZK pályázatunk (Oktatás- Szakképzésfejlesztés) megvalósítása folyamatban (ebben partnereink: Szabolsz-

Szatmár-Bereg Megye, Baktalórántháza, Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Nyírbátor) 

� a Képes Géza Általános Iskola rekonstrukciójára vonatkozó pályázat megvalósítása folyamatban 

� a Négy évszak Óvoda rekonstrukciójára vonatkozó pályázat megvalósítása folyamatban 

� kidolgozás alatt van az ÉAOP-5.1.1/G jelő pályázat az Északi Városközponti akcióterület második fejlesztési ütemére.  

 

o Nem pályázati forrásból 

� A területi Kórház rekonstrukciója – állami forrásból – címzett támogatásból megvalósuló fejlesztés, ami jelenleg is 

folyamatban van épület és eszközfejlesztést is tartalmaz 1 milliárdos a beruházási összeggel. 

� 2007-ben fejezıdött be a Városi Uszoda építése - amit hitelbıl finanszírozott az önkormányzat 
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− A magánszféra által megvalósított fejlesztések: 

� Az elmúlt években nagyobb – multinacionális kereskedelmi egységek telepedtek le a városban Tesco, Penny, Profi. 

� Jelenleg a SPAR építése van folyamatban. 

� A Polgármesteri Hivatal jelenlegi helyére pénzügyi szolgáltató, bank elhelyezésére (testületi döntéstıl függıen) 

� A Hısök tere alá kialakítandó mélygarázs 

 

A fentiekbıl megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések megvalósulása – különös tekintettel azokra, melyekben településközi összefogás 

valósul meg – hozzájárul a kistérség fölzárkózásához, a stratégiában rögzített középtávú célkitőzések eléréséhez. 

 

2.14. Monitoring 

 

Jelen stratégiai fejezetben leírtak középtávon határozzák meg Mátészalka városának fejlesztési prioritásait. Meghatározzák a fejlesztés 

akcióterületeit, illetve sorrendet állítanak fel a tervezett beavatkozások között. A stratégia felülvizsgálatakor elsısorban az egyes 

akcióterületeken végbemenı demográfiai-gazdasági változásokat, másodsorban pedig a tervezett projektek végrehajtásához rendelkezésre 

álló köz- és magánforrásokat kell vizsgálat tárgyává tenni. E két tényezı alapján módosíthatóak az akcióterületek és változtatható a 

fejlesztések ütemezése is. Az Akcióterületi Terv Stratégiai Fejezetének felülvizsgálata legalább kétévente esedékes, az operatív programokhoz 

kapcsolódó új Akciótervek megjelenésével párhuzamosan. Az egyes projektek megvalósulásáról a felállított Városfejlesztı Társaság számol be 

a város képviselıtestületének, a nyilvános ülésekre partnerszervezeteket is meg kell hívni. Szükséges a helyi lakosság megfelelı tájékoztatása 

a stratégiai fejezetben foglaltak megvalósulásáról. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a Város elfogadja az Integrált Városfejlesztési 

Stratégiát, akkor az abban foglaltak kiegészítik a jelen ATT stratégiai fejezetében foglaltakat.  
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3. A pályázattal érintett akcióterület kijelölése, leírása 

3.1 Az akcióterület kijelölése, pályázati jogosults ág igazolása 
 
Az Akcióterületi Terv által részletesen bemutatott fejlesztés helyszíne az Északi Városközponti akcióterület. (Vk1). Az akcióterületen a 

projektfejlesztés idıszakában módosítani kellett, tekintettel arra, hogy a korábbi lehatárolásra a KSH nem tudott megfelelı adatokat 

szolgáltatni.  

A módosított, hatályos akcióterület utcái:  Móricz Zs.u. - József A.u. - József A. köz - Alkotmány út - Szalkay L.u. - sétáló u. - Attila u. - 

Tompa M.u. - Kórház u. - névtelen u. - Damjanich u. - Eötvös u  

Az akcióterület területe:  35 ha 

Az akcióterület lakossága: 1.516 fı, ebbıl az állandó népesség száma 1.329 fı (KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján)  

Mint az az alábbi térképvázlaton is látható, az akcióterület a városközpontban található, itt helyezkednek el a legfontosabb igazgatási funkciót 

ellátó intézményei, a Színház, Mővelıdési Központ, itt mőködik a legtöbb kiskereskedelmi üzlet, vendéglátóhely. 
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20.sz. ábra 

Az Északi Városközpont akcióterülete 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 
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Az ÉAOP-5.1.1/D pályázati kiírás kapcsán az alábbi mutatószámoknak kell megfelelnie a funkcióbıvítı városfejlesztési akció akcióterületének:  
 

Indikátor neve Minimum érték Akcióterületen található 
A város közösségi-társadalmi súlyponti területe 

Közösségi funkciót ellátó 
intézmények száma 1 2 

Közigazgatási, vagy 
közszolgáltatást 

nyújtó közintézmény száma 
3 

19  (5 közigazgatási funkció, 
14 egészségügyi v oktatási 
intézmény -humán funkció) 

A város gazdasági súlyponti területe 
Kereskedelmi és 
vendéglátóipari 

szolgáltatóegységek száma 
10 46 üzlet és vendéglátóipari 

egység 

Üzleti szolgáltatóegységek 
száma 2 3 bank 

21.sz. táblázat 

Pályázati jogosultság igazolása 

Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 

A fentiek értelmében Mátészalka Északi Városközpont akcióterülete egyértelmően jogosult az ÉAOP-5.1.1/D jelő pályázati felhívás kapcsán 

projektjavaslat benyújtására, illetve e projektjavaslat kidolgozására.  

 
3.2 Illeszkedés az Integrált Városfejlesztési Strat égiához 

 

A jelen Részletes Akcióterületi Tervet megalapozó Elızetes Akcióterületi Terv 2008 nyarán került elfogadásra. Akkor az Akcióterületi Tervhez 

IVS nem készült, mert a város erre nem volt kötelezett, ezért jelen dokumentum – a hagyományos akcióterületi tervekhez képest – Stratégiai 

Fejezettel egészült ki. A stratégiai fejezetet a projektfejlesztés idıszakában aktualizáltuk. Mátészalka Város Önkormányzata 2009 nyarán úgy 

döntött, hogy részben a fejlesztési eszközök jobb összehangolása, stratégiai megalapozása érdekében, részben más pályázati lehetıségek 

kihasználása érdekében elkészíti az Integrált Városfejlesztési Stratégiát.  Megjegyezzük, hogy miután jelen pályázati felhíváshoz az IVS 
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elkészítése továbbra sem kötelezettség, azért, hogy az IVS megfelelı minıségben készülhessen el, hosszabb idıt hagytunk annak 

kidolgozására.  

 

Az IVS készítése jelen dokumentum elfogadásának idıpontjában folyamatban van, a két dokumentum kidolgozása azonban párhuzamosan és 

koordináltan zajlott, azaz a késıbb elkészülı és elfogadásra kerülı IVS célrendszerében, projektrendszerében és eszközrendszerében is meg 

fog felelni a jelen részletes akcióterületi tervben foglaltaknak.  

 
 

3.3 Az akcióterület szabályozási tervének áttekinté se 
 

A város és azon belül az akcióterület szabályozási tervének alapjait a korábbiakban már ismertettük. Jelen fejezetben a fejlesztések és a 

szabályozási terv illeszkedését ismertetjük.  

 

Illeszkedés a hatályos településrendezési tervhez 

 

Az egyes beavatkozási pontok tekintetében – sétáló utca, központi rendezvény tér, civil centrum, igazgatási centrum – az illeszkedés nem volt 

megállapítható. Ezért az érintett tömbök szerkezeti és szabályozási módosítása vált szükségessé. 

 

A tervmódosítás folyamán a közparkok területét növeltük, ezzel is javítva a biológiai egyensúly fenntartását. Továbbá az építmények 

elhelyezésének szabályozási elıírásaira, illetve a parkolásra irányuló módosítások kerületek be a tervezetbe. 

A módosítás folyamata jelen dokumentum lezárásakor befejezıdött, így a fejlesztések minden tekintetben megfelelnek a hatályos szabályozási 

terv elıírásainak.  
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3.4 Megelızı városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 
 

Mátészalka Északi Városközponti akcióterületén  az elmúlt 10 évben három komolyabb beruházás valósult meg, illetve indult el: a 

gimnázium külsı és belsı rekonstrukciója, 2001-02 évek folyamán 300 millió forintos összköltséggel, a kórház címzett támogatásból 

megvalósuló rekonstrukciója 2006. évi címzett támogatás alapján zajlik 960 millió forintos bruttó értékben, és jelentıs magánberuházás volt a 

Hısök terén lévı társasház megépítése, melynek összköltsége meghaladta az 1 milliárd forintot.  

 

Az Önkormányzat beruházásai közül megemlítendı még a Gépészeti szakközépiskola külsı és belsı rekonstrukciója, melyre a város 2006-ban 

nyert el címzett támogatást, és mely 2007-ben valósult meg.  

 

A magánberuházások közül az akcióterület vállalkozásainak kisebb fejlesztései említendık: homlokzati felújítások, kisebb bıvítések, 

átalakítások, teraszok nyitása.  

A projektekrıl megállapítható, hogy az Önkormányzat fejlesztései címzett támogatásokból valósultak meg, és a Polgármesteri Hivatal 

munkatársai bonyolították azokat. Céljukat tekintve egy-egy fontosabb intézmény felújítására, rekonstrukciójára irányultak, és az akcióterület 

humán funkcióit erısítették.  

A magán fejlesztések – a társasház építéstıl eltekintve – kisebb volumenőek voltak, és az akcióterület gazdasági funkcióját erısítették.  

 

Ami a város más részein megvalósuló jelentısebb fejlesztéseket illeti, azok közül a Panelprogramot kell elsısorban kiemelni, melyre 2005. 

évtıl napjainkig összesen 660 MFt önkormányzati támogatást fordított a város, ami egyéb forrásokkal együtt összesen 1,9 milliárdos 

beruházást jelent.  

Útburkolat felújításra eddig 76 MFt-ot költött az Önkormányzat, a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésére és szelektív hulladékgyőjtı udvar, 

komposztáló kialakítására 170 MFt-os értékő beruházást valósított meg.  

 



 101 

Jelentıs beruházásként említendı meg az Uszoda 2006-07-es rekonstrukciója, az Inkubátor ház kialakítása, a Baross Szakközépiskola 

felújítása, valamint 2 óvoda homlokzatrekonstrukciója 2007-ben 40 millió forintos bruttó értékben.  

 

Legnagyobb magánberuházásokat az Ipari Park területén letelepedett cégek eszközöltek, a városon belül a hipermarketek és üzletláncok 

üzletnyitásai említendık (Spar, Tesco, Penny, Profi). 

 
3.5 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környe zeti jellemz ıinek bemutatása, problémák feltárása 
3.5.1 Demográfiai helyzet 

 
A demográfiai helyzet elemzésekor a város egészére és a városrészre vonatkozó adatokból indultunk ki az alábbi táblázat alapján 
 
A lakónépesség és az állandó népesség megoszlása Má tészalka egyes városrészeiben 

 
Mutató 
megnevezése 

Mátészalka 
összesen I. Városközpont II. Északi 

városrész 
III. Keleti 

városrész 
IV. Déli  

városrész 
V. Nyugati 
városrész Külterület 

Lakónépesség 
száma (fı) 18 553 5 983 3 453 4 059 545 4 221 292 

Állandó népesség 
száma (fı) 18 757 6 033 3 689 4 233 564 3 942 296 

 
22. táblázat: Lakónépesség Mátészalka városrészeibe n 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001 
 
A fenti táblázatból megállapítható, hogy a Városközponti városrész, ahol az akcióterület is található, Mátészalka legnépesebb városrésze mind 

lakónépességét, mind állandó népességét tekintve, hiszen itt él a település lakóinak nagyjából 1/3-a. Ehhez képest az akcióterületen a 

lakónépesség száma 1.516 fı, az állandó népesség száma 1.329 fı. Megállapítható, hogy a városrészi lakosság nagyjából ¼-e lakik az 

akcióterületen. Tekintettel arra, hogy vizsgált akcióterületünk a város központjaként szolgál, és gazdasági-igazgatási-közösségi funkciói 

vannak, és ezek fognak erısödni, nem várható olyan fejlesztés a következı idıszakban sem, mely jelentısen emelné az itt lakók számát. 
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Korcsoportonkénti megoszlás 

 
A korcsoportonkénti megoszlást vizsgálva a következı csoportokat különböztettük meg:  

1. 0-14 évesek: A csoport kormeghatározásánál a legfontosabb a felsı korlát megadása volt. A 14 éves kor jelöli az 

általános iskolai végzettséggel már rendelkezı, de középiskolai tanulmányokat még nem folytató fiatalkorúakat. Ez a 

lehatárolás azért is döntı fontosságú, mert országos szinten növekvı tendenciát mutat a 8 általános iskolai végzettséggel 

rendelkezı fiatalkorúak esetében a más városba, más régióba való elköltözés középiskolai tanulmányok folytatása 

céljából. 

2. 15-59 évesek: A korcsoport alsó határát az elsı csoport kormeghatározására építettük, mely szerint a 15 éves fiatalkorú 

lakosság, középiskolai tanulmányait a városban folytatja tovább. A felsı határ a férfiak elırehozott nyugdíjba vonulásának 

alsó korhatára. 

3. 60 év felettiek: A férfiak elırehozott nyugdíjba vonulásának alsó korhatárától értendı. 

 

Az egyes mutatók alakulásáról a következı táblázatok informálnak:  

 

Mutató megnevezése Mátészalka 
összesen I. Városközpont II. Északi 

városrész 
III. Keleti 

városrész 
IV. Déli 

városrész 
V. Nyugati 
városrész Külterület 

Lakónépességen belül 
0-14 évesek aránya 18,0 16,8 18,7 18,5 21,1 17,9 22,6 

Lakónépességen belül 
15-59 évesek aránya 68,2 68,5 70,0 67,0 62,0 68,4 64,7 

Lakónépességen belül 
60 év és a felettiek 
aránya 

13,9 14,7 11,3 14,6 16,9 13,7 12,7 

 
23. táblázat: A lakosság életkor szerinti megoszlás a Mátészalka egyes városrészei között (%) 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001.  
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Mutató 
megnevezése 

Mátészalka 
összesen I. Városközpont  II. Északi 

városrész 
III. Keleti 
városrész 

IV. Déli 
városrész 

V. Nyugati 
városrész Külterület 

Lakónépességen 
belül 0-14 évesek 
aránya (fı) 

3340 1005 646 749 115 756 66 

Lakónépességen 
belül 15-59 
évesek aránya 
(fı) 

12643 4098 2417 2720 338 2887 189 

Lakónépességen 
belül 60 év és a 
felettiek aránya 
(fı) 

2570 880 390 590 92 578 37 

 
24. táblázat: A lakosság életkor szerinti megoszlás a Mátészalka egyes városrészeiben (f ı) 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001.  
 

A fenti táblázatok alapján megállapítható, hogy az Északi Városközponti akcióterületen a városi átlaghoz képest magasabb – a legmagasabb 

az összes városrész közül – az idısebb korcsoportba tartozó lakosság aránya, a városi átlagnál alacsonyabb a fiatalkorú lakosság aránya, míg 

az „aktív korúak” aránya egyezik a városi átlaggal.  

 
Ami az akcióterületet illet, az alábbi táblázat alapján az akcióterületen valamelyes magasabb az aktív korú lakosság aránya a városi és 

városrészi átlagnál:  
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Mutató neve Értéke (%)  
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,2 
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 70,7 
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 15,1 

 
25. táblázat: A lakosság életkor szerinti megoszlás a Mátészalka Északi Városközponti akcióterületén 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001.  
 
 
3.5.2 Gazdasági helyzet 
 

2005. évi adatok alapján elmondható, hogy Mátészalkán összesen 1.900 mőködı vállalkozás volt. Ezek közül kiskereskedelmi üzlet 455, 

vendéglátó egység 128. A szálláshelyeken igénybe vehetı összes férıhely 133 db. Éves vendégforgalom 3.495 fı volt, ebbıl 450 külföldi. 

Összesen 5.658 vendégéjszakát töltöttek el Mátészalkán, ebbıl külföldiek 618-at. 

 

A Városközponti városrész, mely jelen pályázat fejlesztési területe összesen 269 kiskereskedelmi-kereskedelmi üzlet van, melybıl 

élelmiszerbolt 48 darab, textillel foglalkozó boltok száma pedig 58 darab. 5 panzió/szálloda üzemel, továbbá 10 bank vagy egyéb jellegő 

szolgáltatóintézmény, a vendéglátóhelyek száma pedig összesen 51. Figyelembe véve azt, hogy Mátészalkán 455 kiskereskedelmi üzlet 

mőködött, a Városközpontban elhelyezkedı üzletek száma a város egészéhez képest – több mint a fele – számottevınek mondható.  

 

Az Északi Városközponti akcióterület  kapcsán a funkcióelemzés fejezetben vizsgált táblázat alapján a kiskereskedelmi üzletek száma 39, 3 

bankfiók, 1 áruhát, 1 szálloda és 1 panzió található itt, továbbá 4 vendéglátóhely.  

 

Az alábbi táblázat az akcióterületen mőködı vállalkozásokat ismerteti:  

  Üzlettulajdonos Üzlet neve / jellege Címe Bérl ı 
1. Kiss János Állat eledel Kölcsey u. 8.   
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2. Szondi László (SZ-SPED KFT.) Tarka-barka extra turi Kölcsey u. 5.   
3. Szalkay Lászlóné Kisvakond használt ruha Kölcsey u. 5.   
4. Szalkay Lászlóné Extrém jeans store Kölcsey u. 5.   
5. Jakab Zsoltné Lakás felszerelési cikkek boltja Kölcsey u. 5. Radványi Gyula 
6. Jakab Zsoltné Netcom Bt. Kölcsey u. 5. Dóczi István 
7. Szabó Sándor Grillázs cukrászda Kölcsey u. 1-3.   
8. Szabó Sándor Hitel Közvetítı Iroda Kölcsey u. 1-3. Sziliker Bt. 
9. Szabó Sándor Virágbolt Kölcsey u. 1-3. Oláh Zoltán 
10. Nagy Sándor Temetkezési vállalat Kölcsey u. 10.   
11.  Méteráru B. Exkluzív Kölcsey u. 11. Putirka Judit 
12. METRIFERR-BT. Hiteliroda Hısök tere 11.   
13. Czibula Józsefné Bizományi zálogház Hısök tere 13.   
14. Czibula Józsefné Nyirkassza Hısök tere 13.   
15. Sinkó János Elektro Stúdió Hısök tere 14.   
16. Sinkó János Mixton Fodrászkellék Hısök tere 14. Szihalmi Tivadar 
17. Elektrix Rendszerház Kft. Elektrix Rendszerház Kft. Hısök tere 15.   
18. Elektrix Rendszerház Kft. Fehérnemü Divatáru, Ecco Hısök tere 15. Kondor Endre 
19. Illés Jánosné Mobil telefon Hısök tere 15. Nagy Zsolt 
20. Karácsony László Lona Divatáru Hısök tere 15.   
21. Grózinger Lajos Poton áru ruházat Hısök tere 15. Bazola Erika 
22. Bazola Géza 100 Forintos üzlet Zöldfa u. 2-4. GEROMI KFT. 
23. Önkormányzat Karát ruházat Zöldfa u. 2-4. Nagy Sándor 
24. Szerencse Játék Zrt. Totó-Lottó Zöldfa u. 2-4.   
25. Lakszöv Angels Divatáru Zöldfa u. 2-4. Bazola Erika 
26. Tóth Gábor ADIDAS Bolt Zöldfa u. 2-4.   
27. Dulai Zita Játék bolt Hısök tere 1. Szlávik Szilárdné 
28. Dulai Zita Felsıruházat, Cipı Hısök tere 1. Szabad Sándorné 
29. Varga Ferdinánd Pénztárca barát Hısök tere 1. Agócs Mónika 
30. Varga Ferdinánd Zöldséges bolt Hısök tere 1. Imre Enikı 
31. Horváth István Belvárosi Pizzéria Hısök tere 2. Barna Ibolya 
32. Sinkó János Szöszi Optika Hısök tere 2. Szabó Tibor Lászlóné 
33. Kiss Lajos Arany Zálogház Hısök tere 2. Nyír-Investor Kft. 
34.  Belvárosi Extraturi Hısök tere 2. Teodora-Ker Bt. 
35. Pankotainé Czvik Zsuzsanna Roberto Öltönyház Hısök tere 2. Baráth Bertalanné 
36. Lajti Károly Függöny lakástextil Hısök tere 3. Csepei Csabáné 
37. Lajti Károly Hitel, biztosítás Hısök tere 3.   
38. "Z" Invest Kft. Irodagép Hısök tere 4. ITV Nyírinfo Kft. 
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39. "Z" Invest Kft. Flamingó étterem Hısök tere 4. Bodrog Csilla 
40. Mezı Attila Kereskedés Hısök tere 5.   
41. ÁFÉSZ Actual Center Hısök tere 6. Kóczián Imréné 
42.       Varga Miklós 
43.       Nagy Béláné 
44.       Tıkés Szilárd 
45.       Egri Brigitta 
46. Menyhárt Tibor Pénztárgép, Irodagép Hısök tere 7.   
47. Király János Korona Panzió Hısök tere 7.   
48. Szabolcsi Zoltán Tiamo Divatáru Hısök tere 8.   
49. Szabolcsi Zoltán Konyhakincs Hısök tere 8. Varga Zoltánné 
50. Szabolcsi Zoltán Bizsu táska Hısök tere 8. Szilágyi Andrea 
51. Szabolcsi Zoltán Kínai ruha cipı Hısök tere 8. Happy Meng Xing Kft. 
52. Szabolcsi Zoltán Óra, ékszer Hısök tere 8. László József 
53. Szabolcsi Zoltán Gyermek Ruházat Hısök tere 8. Bartha Béláné 
54. Szabolcsi Zoltán Félpénzes Ajándék bolt Hısök tere 8. Nagyné Szőcs Edit 
55. Szabolcsi Zoltán Gyros Ételbár Hısök tere 8. Fecske Éva 
56. Szabolcsi Zoltán Ramses Hotel Hısök tere 8.   
57. Szabolcsi Zoltán Aranyforrás Ékszer Hısök tere 8. Lieb Bertalanné 

 

26. táblázat: Vállalkozások az akcióterületen 
Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 

Ezen mutatók alapján elmondható, hogy jelen akcióterület központi szerepet játszik a város gazdasági életében, ugyanakkor a gazdasági 

funkció erısítésre és bıvítésre szorul. Olyan infrastrukturális környezetet kell teremteni, mely a városközpontban mőködı üzletek és 

vendéglátóhelyek forgalmát növeli, illetve arra ösztönzi az itt mőködı vállalkozások tulajdonosait, hogy fejlesztéseket valósítsanak meg.  

 
3.5.3 Társadalmi helyzet 
 

Az iskolai végzettség szerinti népességeloszlás  vizsgálata során két adatból – a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık 

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül; illetve a felsıfokú végzettségőek aránya a 25 éves és idısebb népesség körében – indulunk ki 

ahhoz,  
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hogy meghatározzuk az Északi Városközpont akcióterület jellemzıit e szempontok alapján: 

 

Mutató megnevezése 
Mátészalka 
összesen 

I. 
Városközpont  

II. Északi 
városrész  

III. Keleti 
városrész  

IV. Déli 
városrész  

V. 
Nyugati 

városrész  
Külterület  

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

22,9 18,2 24,5 24,8 28,7 24,6 42,3 

Felsıfokú végzettségőek a 25 éves és 
idısebb népesség arányában (%) 14,7 16,8 16,6 14,6 8,5 11,8 0,6 

27. táblázat: Iskolai végzettség az akcióterületen 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001. 

 

Az iskolai végzettség szerinti népességeloszlás alapján elmondható, hogy a Városközpont városrészben  a legalacsonyabb a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezık aránya, 18,2%. Míg a városi átlag alapján a felsıfokú végzettségőek aránya a 25 éves és idısebb 

népesség között 14,7%, addig a városközpontban ez a mutató 2,1 százalékponttal magasabb, azaz 16,8%. Ezen adatok alapján a 

Városközpont városrészt az átlaghoz képest fejlette bbnek ítélhetjük meg.  

 
 

Ami az akcióterületi adatokat illeti , az itt élık 19,7%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, a felsıfokú végzettségőek 

aránya a 25 évesnél idısebb népesség arányában 16,3%. Mindkét mutató kedvezıbb a városi átlagnál, ugyanakkor a városközpont városrész 

adataihoz viszonyítva az akcióterületen az iskolázottsági szint kedvezıtlenebbül alakul.  

 

Ami az iskolai intézményeket  illeti: az akcióterületen mőködik az Alapfokú Mővészeti Iskola, az Esze Tamás Gimnázium és a Gépészeti 

Szakközépiskola. Felsıfokú oktatási intézmény sem az akcióterületen, sem Mátészalkán nem mőködik.  
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3.5.4 Munkaer ı-piaci, foglalkoztatottsági helyzet 
 
Ebben a fejezetben a városi és városrészi adatokkal összehasonlítva vizsgáljuk az akcióterület foglalkoztatottsági helyzetét. Elsı lépésben a 

városrészi adatokat  elemezzük az alábbi táblázat alapján:  

 

Mutató megnevezése Mátészalka 
összesen I. Városközpont  II. Északi 

városrész 
III. Keleti 

városrész 
IV. Déli 

városrész 
V. Nyugati 
városrész Külterület 

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

50,4 46,9 50,0 50,8 55,9 53,5 67,7 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezık és 
rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezık aránya az aktív korúakon 
belül (%) 

22,9 18,2 24,5 24,8 28,7 24,6 42,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül (%) 47,4 51,0 47,8 46,5 42,5 44,2 30,8 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya (%) 37,3 36,4 32,3 41,5 53,3 35,4 51,7 

28. táblázat: Foglalkoztatottság a városrészekben 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001. 

 

Mátészalkán a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 50,4%. Ennél az aránynál 3,5 

százalékponttal alacsonyabb a Városközpont aránya, ezzel a legjobb helyzetben lév ı városrész a városban.   

 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon belül 

összesen 22,9%. A belvárosi akcióterület mutatója itt 4,7 százalékponttal alacsonyabb, ezzel a városban a legkevésbé hátrányos helyzetben 
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lévı városrész. Mátészalkán a foglalkoztatottak aránya  a 15-64 éves népességen belül 47,4%. Ehhez viszonyítva a Városközpont 51%-os 

aránya jelentısen a városi átlag fölött van és összevetve a többi városrésszel a városközpontiban messze a legmagasabb a mutató értéke.   

 

A Városközpont Mátészalka egyik legfejlettebb városrésze a foglalkoztatott nélküli háztartások arányát tekintve. Míg a városban az arány 

37,3%, addig a Városközpontban ugyanennek a mutatónak az értéke 36,4%.  

Az akcióterületi mutatókat  a következı táblázat szemlélteti:  
Látható, hogy a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya és a foglalkoztatottak aránya is rosszabb, mint a városrészi, városi 

mutató. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya kiemelkedıen magas, 63,7%. A foglalkoztatottak több, mint ¼-ét alacsony presztizső 

foglalkoztatási csoportokban alkalmazzák. A munkanélküliség 7,3%, a lakosság közel 16%-ának csak támogatásból származó jövedelme van.  

A fentiek alapján az akcióterület foglalkoztatási h elyzete kedvez ıtlen képet mutat.  

Mutató neve Érték (%)  

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezık aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 53,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 45,0 
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 35,4 

Alacsony presztízső foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 26,2 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül 63,7 

Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) 7,3 

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós munkanélküliek száma/ 
munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 3,3 

Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi 
támogatás volt 15,9 

29. táblázat: Foglalkoztatási helyzet az akcióterül eten 
Forrás: KSH, Népszámlálás 2001. 
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3.5.5 Jövedelmi helyzet 
 
Az akcióterületen a segélyezettek aránya valamivel kedvezıbb, mint a város több területén,  jelentısebb szociális problémák a területen 

nincsenek, szegregátumok nem alakultak ki.  

 
3.5.6 Környezeti értékek és károk bemutatása, feltá rása 
 

A Városközpont forgalma, ami alapvetıen befolyásolja a levegıminıséget, a pályázat keretén belüli és attól független forgalomszervezési-

fejlesztési lépések folytán csökkenni fog. A belvároson jelenleg áthaladó átmenı forgalom és a területi célforgalom együttes hatása elég magas 

zaj- és szennyezés szintet produkál. A Városközpont zöldfelületekben viszonylag szegény, a terület utcáinak nagy része fásítatlan, ennek oka 

részben a forgalmi és parkolási területigény.  

 

A belváros területén ipari üzem, barnamezı nem található, jelentıs szennyezı forrást egyedül a gépjármőforgalom jelent, elsısorban zaj és 

légszennyezés terén. További szennyezıként jelennek meg az itt mőködı kereskedelmi egységek, vendéglátó ipari egységek.  

 

A szelektív hulladékgyőjtés a belvárosban jelenleg nem teljes körően megoldott, az Északi Városközponti akcióterületen – a pályázat keretében 

– a már létezı városi szelektív hulladékgyőjtési rendszerhez kapcsolódóan, köztéri szelektív hulladékgyőjtık kihelyezését tervezi az 

önkormányzat.   

 

A város egy természetvédelmi szempontból védett területtel rendelkezik, mely a Natura 2000 hálózat tagja és a Városközpont városrészben 

található. 
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3.5.7 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézm ények jelenléte 
 

Állami, igazgatási, hatósági vagy igazgatásszolgáltatási funkciók ellátásáért felelıs intézmények közül az akcióterületen található a 

Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Szociális és Gyámügyi Csoport, Körzeti Földhivatal és a Kistérségi Iroda.  

Szociális és egészségügyi szolgáltatási funkciót ellátó intézmények közül Egyesített Szociális Intézmények: Családsegítı Központ, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Segítı Kéz Alapítvány, Bölcsıde, Átmeneti szálló Területi Kórház, Kölcsey tér 6. sz. alatti háziorvosi rendelı és a 

Kálvin téri háziorvosi rendelı található az akcióterületen. 

 

Közoktatási intézmények közül az akcióterületen helyezkedik el az Alapfokú Mővészeti Iskola, illetve az Esze Tamás Gimnázium, Gépészeti 

Szakközépiskola. 

 

3.5.8 Közbiztonság 
 
A Stratégiai Fejezetben ismertettük a bőnelkövetés jellemzıit, jellemzı tendenciáit Mátészalkán. Akcióterületi adatok nem ismertek, az azonban 

megállapítható, hogy az akcióterületen is a vagyon ellen elkövetett bőncselekmények dominálnak. A területen térfigyelı kamerák jelenleg nem 

mőködnek.  

 

3.6 Az akcióterület m őszaki-fizikai, infrastrukturális jellemz ıinek bemutatása, problémák feltárása 
3.6.1 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet  feltáró meglév ı közlekedési hálózat helyzete 

 
 

Tekintettel arra, hogy a város e területén található a legtöbb humán szolgáltatási funkciót ellátó, illetve állami, igazgatási, hatósági, 

igazságszolgáltatási funkciót ellátó intézmény, a városközpont, mint városrész és ezen belül a városközponti akcióterület megközelíthetısége 

kiemelt fontosságú.   
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A belvárosi területek teherforgalmát (és a személygépjármő szám egy kis hányadát) a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységeket kiszolgáló 

jármővek adják. 

 

A parkolás Mátészalka életében mindennapi problémát jelent. A belvárosban a parkolóhelyek idıszakosan túlterheltek, találhatóak fizetıs és 

nem fizetıs parkoló területek, a fizetı övezetek azonban nem fedik le teljes mértékben városközponti akcióterületet. A parkolást 1995–tıl 

rendeletek szabályozásával biztosítják. A városban jelenleg közel 300db parkoló áll az autósok rendelkezésére, azonban ennek legalább a 

duplájára lenne szükség. A pályázaton kívül, de ahhoz illeszkedıen – magántıkés beruházás keretében – megvalósuló mélygarázs 

megépítése jelentısen csökkentené a problémákat. 

 

 Az átlagos parkolóhely-kihasználtság a Városház közben volt a legmagasabb – átlagosan 80% –, mely központi területen található, és 

ingyenes parkolási lehetıséget biztosít. A fizetı parkolóhelyek közül a Hısök tere kihasználtsága a legmagasabb az ügyintézési forgalom 

szempontjából frekventált délelıtti idıszakban 80%-90%. 

 

A rövid átlagos várakozási idıkbıl adódó nagy forgási sebesség azt jelenti, hogy a belvárosba irányuló forgalom elsıdleges motivációját az 

ügyintézés, illetve kereskedelmi funkciók igénybe vétele jelentik. 

 

 Fizetı parkoló Átlagos parkolási id ı (perc) Forgási sebesség (járm ő/óra) 

Bajcsy-Zsilinszky utca Igen 27 2,2 

Hısök tere Igen 32 1,9 

Kálvin tér Igen 40 1,5 

Kölcsey utca Igen 27 2,2 

Sportcsarnok Nem 39 1,5 



 113 

Városház köz Nem 56 1,1 

Fizetıs összesen  30 2,0 

Nem fizet ıs összesen  44 1,4 

Összesen  35 1,7 

 

30. táblázat: Parkolási helyzet az akcióterületen 
Forrás: Mátészalka Város Önkormányzat 

 

A gyalogos közlekedési feltételeket vizsgálva elmondható, hogy a gyalogos közlekedés feltételei az akcióterületen mindenhol adottak, a 

kiépített belterületi járdák területe 61.000 m2. A városközpontban gyalogos terek a Kölcsey utca elején, a Mővelıdési központ elıtt valamint a 

Kölcsey téren vannak kialakítva. A belvárosban csak gyalogos- illetve kerékpáros forgalom számára kijelölt utca nem található. A pályázat 

keretében kialakítandó sétálóutca jelentené ennek a hiányának, illetve a gyalogos terek növelésének a megoldását. 

 
3.6.2 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet  feltáró meglév ı közmőhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjábó l 
 
Mint azt a Stratégiai Fejezet közmővekkel foglalkozó fejezetében is bemutattuk, Mátészalkán a közmővesítés nem teljes körően megoldott. A 

Városközpont, és azon belül az Északi Városközpont akcióterület a jobb ellátottságú település részek közé tartozik. Az akcióterületen a 

közmővek kiépültek, ugyanakkor korszerősítésre szorulnak. A most megvalósításra kerülı projekt kapcsán készültek közmőfejlesztési tervek is, 

a közvilágítás korszerősítésére, elektromos hálózatra. Az ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukcióját, illetve a kábeltv hálózat korszerősítését 

és bıvítését a közmőszolgáltatók az akcióterületen belül saját felújítási keretükbıl valósítják meg.  

 
3.6.3 Lakáshelyzet 

 
Mátészalka lakásállománya 2001-ben összesen 6.719 db volt. A Városközpontban a lakások 36%-a található, mely a város 6+1 városrészét 

vizsgálva jelentıs lakásállománynak mondható. A Városközpont 2.424 lakásából 264 darab (10,9%) alacsony komfortfokozatú. 
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Mutató megnevezése 
Mátészalka 
összesen 

I. 
Városközpo

nt 

II. Északi 
városrész 

III. Keleti 
városrés

z 

IV. Déli 
városrés

z 

V. 
Nyugati 
városrés

z 

Külterület  

Lakásállomány (db) 6 719 2 424 1 135 1 512 189 1 363 96 
Alacsony komfort fokozatú 
lakások aránya (%) 12,8 10,9  

14,1 9,4 30,2 13,7 52,1 

 
31. táblázat: Lakásállomány helyzete Mátészalka vár osrészeiben 

Forrás: KSH, Népszámlálás 2001.  
 
Az akcióterületi  lakásállomány alakulásáról az alábbi táblázat szolgál információval:  

 
Lakásállomány (db) 547 
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 7,3 
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 7,7 

Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,9 
 

32. táblázat: Lakásállomány helyzete az Északi Váro sközpont akcióterületen 
Forrás: KSH, Népszámlálás 2001. 

 
 
A városközponti városrész lakásainak több, mint 1/5-e található az akcióterületen. Emellett megállapítható, hogy az 547 lakásból a városi és 

városrészi átlagnál alacsonyabb az alacsony komfortfokozatúak aránya, azaz e téren az akcióterület jobb helyzetőnek tekinthetı. 

 
3.6.4 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat n yújtó közcélú létesítmények állapota 
 
Mint azt a korábbi fejezetekben említettük, az Északi Városközponti Akcióterületen található a legtöbb közigazgatási funkciót ellátó intézmény, 

hatóság. Itt van a Polgármesteri Hivatal jelenlegi épülete és az ÉAOP-5.1.1/D pályázat keretében megvalósított fejlesztés után a tervezett új 
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épületegyüttes is. Itt található az Okmányiroda, Gyámhivatal, a Kistérségi Koordinációs Iroda, Földhivatal. A Polgármesteri Hivatal Szociális 

Csoportja és a Gyámhivatal nem tud a Hısök tere 9. számú ingatlanban mőködni, helyhiány miatt.  

 

Megállapítható, hogy az intézményeknek otthont adó épületek kicsik, elavultak, gazdaságosan nem üzemeltethetık, felújításra és bıvítésre 

szorulnak. A város törekszik arra, hogy lehetıség szerint kihasználatlan, rosszul kihasznált, bıvítéssel és felújítással új funkciók befogadására 

alkalmassá tehetı ingatlanokban keressen helyet a hivataloknak.  

 
3.7 Funkcióelemzés, igényfelmérés és kihasználtsági  terv 
3.7.1 Funkcióelemzés 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett, a (részletes) Akcióterületi Terv tartalmát szabályozó útmutató szerint szükséges, hogy a 

projektgazda a funkcióelemzés keretében számba vegye az akcióterületi terv az akcióterületen található funkciókat és elemezze azokat. 

Megvizsgálja, hogy milyen az egyes funkciók hatóköre, csak az akcióterületre vagy tágabb területre terjednek-e ki, megvizsgálja, hogy az adott 

funkció sőrősége megfelelı-e vagy bármilyen változtatás szükséges, és megvizsgálja, hogy az akcióterületen milyen funkcióhiányok 

azonosíthatóak, és ezen hiányok pótlására az akcióterületi terv milyen lehetıségeket teremt. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a terület funkcióellátottságát, összehasonlítva a Városközponti városrész és Mátészalka egészének 
adataival:  
 

GAZDASÁGI 

Megnevezés Északi Városközpont  
akcióterület 

Városközpont 
városrész Mátészalka 

Piac 0 1 2 
Kiskereskedelmi üzletek 39 269 503 
Bankok, pénzügyi szolgáltatók 3 10 10 
Szolgáltató központ, kereskedelmi központ 0 0 0 
Ipartelep vagy ipari park 0 0 2 
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Logisztikai központ 0 0 1 
Innovációs központ 0 0 2 
Irodaház 0 0 2 
Áruház, szuper/hiper market 1 1 6 
Panzió 1 2 4 
Szálloda 1 1 1 
Vendéglátóipari egységek száma 4 51 128 

KÖZLEKEDÉSI, TÁVKÖZLÉSI 

Megnevezés Északi Városközpont  
akcióterület 

Városközpont 
városrész Mátészalka 

Távolsági autóbusz-megálló 0 1 10 
Buszpályudvar 0 0 1 
Vasútállomás 0 0 1 
Postahivatal, fiókposta 1 1 2 
Helyi autóbuszjárat Nincs Nincs Van 
Tömegközlekedés egyéb Nincs Nincs Nincs 
Benzinkút 0 0 4 
Taxi szolgáltatás Van Van Van 
Közüzemi vízhálózat Van Van Van 
Városi TV Van Van Van 
Zárt szennyvízcsatorna-hálózat Van Van Van 

KÖZÖSSÉGI 

Megnevezés Északi Városközpont  
akcióterület 

Városközpont 
városrész Mátészalka 

Önkormányzati közmővelıdési könyvtár 0 0 1 
Mővelıdési otthon jellegő intézmény 0 2 2 
Kulturális központ 1 1 2 
Színház (azonos a kulturális központtal)  1 1 1 
Mozi 0 0 0 
Múzeumi intézmény 0 0 1 
Sportcsarnok 1 1 1 
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Sport létesítmény szabadtéri 0 0 3 
Szabadidıs csarnok 0 0 0 
Élménypark 0 0 0 
Játszótér 0 0 0 
Rendezvénytér 0 0 1 
Uszoda, strand 0 0 1 

ÁLLAMI, IGAZGATÁSI, HATÓSÁGI, IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI 

Megnevezés Északi Városközpont  
akcióterület 

Városközpont 
városrész Mátészalka 

Okmányiroda 1 1 1 
Regionális hatáskörő hatósági intézmény 0 0 1 
Kistérségi hatáskörő hatósági intézmény 1 1 1 
Bíróság 0 0 1 
Rendırség 1 1 1 
Rendır ırs, körzeti iroda 1 1 1 
Polgárırség 0 0 1 
Börtön 0 0 0 
Ügyészség 1 1 1 
Munkaügyi központ 0 0 1 
Tőzoltóság 0 0 1 

HUMÁN 

Megnevezés Északi Városközpont  
akcióterület 

Városközpont 
városrész Mátészalka 

Körzeti, háziorvosi rendelıhely 2 2 2 
Gyógyszertár 2 4 6 
Központi orvosi ügyelet 1 1 1 
Háziorvosi ügyelet 0 0 0 
Járó beteg szakellátás 1 1 1 
Fogászati szakrendelés 1 1 3 
Kórház 1 1 1 
Mentıállomás 1 1 1 
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Bentlakásos és átmeneti intézmény 1 1 2 
Helyi idısek otthona 0 0 1 
Kistérségi szintő idısek otthona 0 0 0 
Demens részleg 0 0 0 
Hos-pis ellátó részleg 0 0 0 
Idısek klubja 0 0 1 
Idısek napközije 0 0 0 
Bölcsıde 0 0 1 
Óvoda 0 0 4 
Általános Iskola 1 2 6 
Középiskola 2 2 4 
Szakiskola 1 1 3 
Fıiskola 0 0 0 
Egyetem 0 0 0 
Továbbképzı központ 0 0 1 
Kutatóintézet, K+F funkció 0 0 0 
 

33. táblázat: Funkcióellátottság az akcióterületen 
Forrás: Mátészalka Város Önkormányzata 

 
Mint azt a fentiekbıl is látszik, az Északi Városközponti Akcióterület egyértelmően a város igazgatási és kulturális központja, illetve a 

település gazdasági életében is meghatározó szerepet tölt be, tekintettel arra, hogy itt helyezkednek el azok a forgalmasabb belvárosi utak, 

utcák, melyek mentén sorakoznak a kiskereskedelemmel foglalkozó boltok, üzletek, illetve a vendéglátó- és szórakozóhelyek.  Itt található a 

város egyetlen szállodája, a 10 bankfiók közül 3, szinte valamennyi igazgatási funkciót ellátó intézmény. Itt van a Városi Mővelıdési 

Központ és Színház épülete, a Kórház, orvosi rendelı, valamint különbözı oktatási-nevelési intézmények.  
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A funkcióelemzésr ıl összefoglalóan elmondhatjuk, hogy  

- állami-igazgatási-hatósági-igazságszolgáltatási fun kciók  terén az akcióterület ellátottsága megfelelı, ugyanakkor a funkciókat ellátó 

épületek infrastrukturális állapota sok esetben nem kielégítı. Funkcióbıvítésre ez alapján e téren nincs szükség, ugyanakkor az itt 

megtalálható intézmények szolgáltatási színvonalának emelése, a megfelelı háttér-infrastruktúra megteremtése indokolt.  

- gazdasági funkciók  terén a városi akcióterületet nem értékelhetjük ilyen pozitívan: igaz, hogy bizonyos típusú gazdasági egységeknek 

(hipermarketek, ipartelepek) jellemzıen nem a belváros szokott otthont adni, így nem meglepı ezek hiánya az akcióterületen. Ugyanakkor 

látható, hogy a kiskereskedelmi egységek, vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek terén sem domináns az akcióterület. A városközpont 

esetében ezek az adatok megfelelıek, az akcióterület azonban ilyen téren funkcióhiányosnak mondható. Szükséges tehát olyan 

infastrukturális környezet megteremtése, mely növeli a belvárosi üzletek és vendéglátóhelyek forgalmát, esetleg átstrukturálja a jelenlegi 

üzlet-szerkezetet. (Az akcióterület üzletei között viszonylag magas arányt képviselnek a „100 forintos” boltok, az olcsó – jobbára kínai vagy 

használt – ruhát árusító üzletek. Nyilvánvaló, hogy ezek az üzletek jelenleg meglévı igényeket elégítenek ki, tartósan azonban – a térség 

és a város fejlıdésével, magasabb jövedelmő társadalmi rétegek kialakulásával – nem szükséges és nem indokolt, hogy e boltok a 

városközpontban üzemeljenek.)  

- közlekedési, távközlési funkciók:  e téren elmondható, hogy az akcióterület közmő-ellátottsága megfelelı, a közlekedési funkciók 

esetében ki kell emelni a parkolók hiányát, illetve azt, hogy a városközpontban inkább a forgalomcsillapított utak, utcák arányát szükséges 

növelni, hogy az itt található boltok, üzletek forgalmát növelni lehessen.  

- közösségi funkciók  terén az északi városközponti akcióterület ellátottsága viszonylag jó a város egészéhez képest, ugyanakkor 

kiemelendı, hogy egész Mátészalkán nincs megfelelıen kiépített játszótér, nincs mozi, nincs a szabadidı hasznos eltöltését szolgáló 

szabadidıs csarnok. Ezért a közösségi funkciók mindenképpen fejlesztésre szorulnak.  

- humán funkciók  terén az északi akcióterület funkcióellátottsága megfelelınek mondható, természetesen itt is meg kell vizsgálni, hogy az 

ellátást nyújtó intézmények, nevelési intézmények infrastruktúrája nem szorul-e fejlesztésre, illetve szükséges annak vizsgálata, hogy a 

jelenleg hiányzó funkciók közül melyeket érdemes Mátészalkára, vagy a Városközpontba, ezen belül az északi városközponti akcióterületre 

vonzani. A városvezetés tervei között elsısorban a K+F tevékenység, illetve a felsıoktatás városba-vonzása szerepel, mindkettı esetében 
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elsısorban az itt megtelepedett nagyobb optomechatronikai cégek kiszolgálására. E funkciók azonban feltehetıen inkább az ipari parkhoz 

közel, és nem a városközpontban kapnak majd helyet.  

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az akcióterület en a közösségi és gazdasági funkciók fejlesztése, b ıvítése indokolt, itt 

ugyanis funkcióhiány jelentkezik, az igazgatási  és  humán funkciók esetén b ıvítés nem szükséges, de az infrastrukturális háttér  

kell, hogy javuljon, a közlekedési fejlesztések ped ig a többi funkcióhoz igazítva kell, hogy történjen ek.  

 

Ami a funkciók hatósugarát illeti:  

- az állami-igazgatási-hatósági-igazságszolgáltatási fun kciók esetében nemcsak akcióterületi, de városi, sıt, kistérségi hatósugárról 

beszélhetünk. Az itt mőködı hatóságok, hivatalok feladataikat egész Mátészalkára, illetve a Mátészalkai Kistérségre kiterjedıen ellátják.  

- a gazdasági funkciók esetében a hatókör nem egyértelmően lehatárolható: míg az itt mőködı bankfiókok, panziók és szállodák 

Mátészalkára, és a kistérség egészére kiterjedıen szolgáltatnak, addig a kisebb boltok, üzletek forgalma már inkább csak az akcióterületet, 

városrészt szolgálja ki. Látni kell azt is, hogy az akcióterületen található üzletek forgalma azért sem tud növekedni, mert jelenleg jelentıs az 

átmenı forgalom a területen, sétálóutcák, forgalomcsillapított utcák hiányában nincs lehetıség ezen területek gazdasági vérkeringésbe való 

jobb bekapcsolására.  

- közlekedési, távközlési funkciók : hatósugarukat tekintve elsısorban az akcióterületet szolgálják ki.  

- közösségi funkciók: hatósugaruk több esetben nagyobb, mint az akcióterület, a város egészére és a kistérségre is kiterjed. Így a 

Mővelıdési Ház, Színház illetve a Sportcsarnok esetében is az akcióterületnél jóval nagyobb kiterjedéső az intézmények hatósugara.  

- humán funkciók : a humán funkciók esetén a területen mőködı általános iskola elsısorban az akcióterületet és a városrészt szolgálja ki, 

míg a középfokú nevelési intézmények, az egészségügyi intézmények, a Kórház az egész kistérség számára meghatározó szolgáltatást 

nyújtanak.  
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az akcióterület en a legtöbb funkcióhoz kapcsolódó intézmények, sze rvezetek az akcióterületnél 

lényegesen nagyobb területre vonatkozóan m őködnek, nagyobb vonzáskörzetük van, azaz az akcióte rület – és benne ezen 

intézmények, szervezetek – fejlesztése kihat a váro s egészének, illetve a kistérség egészének fejleszt ésére is. 

 

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy az esetleges funkcióhiányok orvoslására az akcióterületi tervben felvázolt fejlesztések közvetlenül vagy 

közvetve milyen lehetıséget teremtenek:  

 

- az állami-igazgatási-hatósági-igazságszolgáltatási fun kciók esetében: mint azt a funkcióelemzés kapcsán bemutattuk, a cél itt 

elsısorban a funkciót ellátó intézmények, hivatalok, hatóságok mőködése kapcsán az infrastrukturális feltételek javítása, illetve az egyes 

hivatalok minél gazdaságosabb, hatékonyabb mőködtetése. Funkcióbıvítés nem indokolt. Az akcióterületi terv vázolt projektjei közül a fenti 

célokat szolgálják a következı fejlesztések:  

o Kistérségi Igazgatási Központ kialakítása (ÉAOP-5.1.1/D pályázat keretében)  

o Kistérségi Szolgáltatási Központ kialakítása (ÉAOP-5.1.1/G pályázat keretében)  

- a gazdasági funkciók esetében: gazdasági funkciók esetében funkcióhiányt állapítottunk meg. Ennek kapcsán szükséges az 

akcióterületen jelenleg is mőködı vállalkozások számára kedvezıbb infrastrukturális háttér teremtése, mely forgalomnövekedést tesz 

lehetıvé és ösztönzi a KKV-kat saját fejlesztések megvalósítására. Emellett szükséges több vállalkozás akcióterületre vonzása. Az 

akcióterületi terv vázolt projektjei közül a fenti célokat szolgálják a következı fejlesztések:  

o Képes Kulturális és Civil Centrumban kávéház nyitása (ÉAOP-5.1.1/D pályázat keretében) 

o Képes Kulturális és Civil Centrumban konferencia – és rendezvényterem kialakítása (ÉAOP-5.1.1/D pályázat keretében) 

o Színház és Mővelıdési Központ multifunkciós felújítása során rendezvényterem kialakítása (ÉAOP-5.1.1/G pályázat keretében) 

o Színház és Mővelıdési Központ multifunkciós felújítása során mozi kialakítása (ÉAOP-5.1.1/G pályázat keretében) 

o Kazinczy és Kölcsey utcák forgalomcsillapított övezetté alakítása, Madách tér központi rendezvénytérré történı alakítása 

o Kölcsey park közterület-rendezése, parkosítása  
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 mert ez utóbbi két fejlesztés által olyan belvárosi „sétálóutcás” övezet alakul ki, amely lehetıséget teremt az itt élık és ide látogatók 

számára, hogy hosszabb idıt töltsenek el a belvárosban, vásároljanak, meglátogassák a vendéglátóhelyeket, ezáltal növeli ezek 

forgalmát.  

o Magánfejlesztésként megvalósuló beruházások (terasz-nyitások, homlokzat felújítások)  

o A jelenlegi Polgármesteri Hivatal esetleges üzleti célú hasznosítása (testületi döntés esetén részben – pénzintézet az egyik 

épületrészben)  

 

- a közlekedési, távközlési funkciók  esetében: megtörténik a fejlesztések megvalósításához szükséges közmővek rekonstrukciója, itt 

funkcióhiányt nem tárt fel a funkcióelemzés. A parkoló-hiány orvoslása a szabályozási tervvel összhangban a tervezett fejlesztések kapcsán 

megtörténik. Az akcióterületi terv vázolt projektjei közül a fenti célokat szolgálják a következı fejlesztések:  

o József Attila köz megnyitása 

o Kölcsey u. fásítása, Szalkay u. fásítása 

o Kölcsey Park rendezése 

o Madách tér közterület-rendezése 

o Parkolók kialakítása 

- a közösségi funkciók esetén a funkcióelemzés jelentıs hiányokat tár fel, nem csak az akcióterület, hanem a város egésze tekintetében is. 

E funkciók pótlására az akcióterületi tervben tervezet fejlesztések a következık:  

o Képes Kulturális és Civil Centrum – folyóiratolvasó, galéria, kiállítótér kialakítása (ÉAOP-5.1.1/D pályázat keretében) 

o Színház és Mővelıdési Közpnt multifunkciós átalakítása, megújítása (ÉAOP-5.1.1/G pályázat keretében) 

o Madách tér központi rendezvénytérré történı átalakítása (ÉAOP-5.1.1/D pályázat keretében) 

o Kölcsey park közterület-rendezése (játszóterek kialakítása) (ÉAOP-5.1.1/G pályázat keretében) 

- a humán funkciók  esetében jelentıs funkcióhiányt nem tárt fel az elemzés, a humán funkciókat támogató fejlesztések az akcióterületen a 

következık:  

o Gyermek egészségügyi központ kialakítása 



 123 

o Fogyatékosok nappali ellátására szolgáló intézmények fejlesztése 

o Folyamatban van a Kórház rekonstrukciója 

 

Nem a fenti funkciókhoz besorolható tervezett fejle sztések:  

- 1. panelprogram folytatása (akcióterület lakófunkciójához kapcsolódó fejlesztés)  

- 2. templomok rekonstrukciója (egyházak tervezett fejlesztései, az Önkormányzat feladata e téren elsıdlegesen az, hogy a közlekedési 

kapcsolatokat, parkolóhelyeket megteremtse a templomok környezetében).  

 

3.7.2 Igényfelmérés és kihasználtsági terv 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megjelentetett Akcióterületi Tervhez kapcsolódó útmutató kötelezıen elıírja a projektgazda számára, 

hogy a  

- közszféra 

- közösségi 

- illetve Önkormányzat által mőködtetett gazdasági funkció esetén a fejlesztés indokoltságát részletes igényfelmérésnek, funkcióelemzésnek 

kell alátámasztania.  

 

A fentiek értelmében jelen fejezetben az egyes funkciókhoz kapcsolódóan ismertetjük az igényfelmérés menetét, eredményét és a 

kihasználtsági tervet. Az útmutató elıírásai szerint az alábbi projekttevékenységek kapcsán kellett az igényfelmérést elvégezni, illetve 

kihasználtsági tervet készíteni:  

− Képes Kulturális és Civil Centrum (galéria, folyóiratolvasó, kiállítóterem mint közösségi elem, illetve kávéház és rendezvényterem, mint 

önkormányzat által fejlesztett gazdasági elem)  

− Kistérségi Igazgatási Központ (mint közszféra elem)  
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3.7.2.1 Igényfelmérés és kihasználtsági terv a Képes Kulturális és Civil Centrum kapcsán 

Az igényfelmérés folyamata, körülményei 

Az egyes funkciókhoz kapcsolódó igényfelmérés során törekedtünk arra, hogy lehetıség szerint változatos módszerek alkalmazásával minden 

elsıdleges érintetti csoportot bevonjunk a projektfejlesztés folyamatába. Az igényfelmérés a Képes Kulturális és Civil Centrum  (KKCC) 

esetében alapvetıen már a projekt elsı fordulós pályázatának beadása elıtt megkezdıdött, hiszen a projekt keretében létrehozandó intézmény 

a projekt „legcivilebb eleme”.  Civil szervezet, a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület kezdeményezésére, ötletei alapján került az elsı 

fordulós pályázat projektelemei közé, az alapján a koncepció alapján, amit a Mővészetbarát Egyesület elképzelt.  

A projektfejlesztés idıszakában természetesen az elképzelés pontosításra került, így az igényfelmérés további „körei” következtek:  

- egyrészt a fejlesztési elképzelés, a megvalósuló intézmény mőködtetésére vonatkozó tervek pontosítása az Önkormányzat és a 

Mővészetbarát Egyesület között 

- másrészt a Képes Kulturális és Civil Centrum, mint projektelem ötletének lakossági véleményeztetése kérdıíves megkérdezés segítségével 

- harmadrészt vállalkozói fórum keretében a projektelem tartalmának ismertetése, hasznosságának megvitatása.  

 

A célcsoportok kijelölése, bevonása 

 

A fejlesztés kapcsán – mint azt már az elızetes Akcióterületi Tervben is bemutattuk – érintett-elemzést végeztünk. Az érintett-elemzés – idegen 

nevén stakeholder analízis – az elsı lépés a fejlesztés célcsoportjainak azonosításához. A stakeholder analízis keretében elsı lépésben 

reakciójukat tekintve homogén csoportokat jelölünk ki azokból, akiket a fejlesztés közvetve vagy közvetlenül érint. A következı lépésben 

megvizsgáljuk, hogy ezek az érintetti csoportok  hogyan viszonyulnak a projekt keretében tervezett fejlesztésekhez. Amennyiben a 

viszonyulásuk  pozitív, a projekt célcsoportjává válnak.  Ha viszonyulásuk negatív vagy semleges, olyan intézkedéseket kell kidolgozni, 

melyek eredményeképp a projekt célcsoportjává tehetık, azaz eredeti véleményük pozitív, támogató magatartássá fordítható.  
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A projekt célcsoportja aszerint szegmentálódik tovább, hogy közvetlenül vagy közvetve érintettek a projektben. A támogató hozzáállású, a 

projektben közvetlenül érintett csoport a projekt elsıdleges célcsoportja , a támogató hozzáállású, de a projektben csak közvetetten érintett 

kör pedig a projekt másodlagos célcsoportja.   

 

A fentiek alapján projektelemünk célcsoportját a következı alcsoportok alkotják:  

 

Elsıdleges célcsoport:  

− Mátészalka/illetve az Északi Városközponti akcióterület lakossága 

o Támogató hozzáállás oka: a fejlesztés eredményeképp egy esztétikus közösségi létesítménnyel gyarapszik a város, ahol a 

mátészalkaiak kiállításokat tekinthetnek meg, kisebb elıadásokon, rendezvényeken vehetnek részt, illetve saját családi 

rendezvényeiket (esküvık, nagyobb családi események) is megtarthatják.  

o Becsült nagyság: 18 ezer fı 

− Mátészalka civil szervezetei 

o Támogató hozzáállás oka: a fejlesztés eredményeképp megszőnik „hontalanságuk”, állandó teret, helyet kapnak, ahol 

tevékenységüket gyakorolhatják. A soft elemek végrehajtóiként erısödik befolyásuk a városban, jobb elismertségre tesznek 

szert, támogatottságot szerethetnek elképzeléseik megvalósításához.  

o Becsült nagyság: kb. 10-15 db szervezet.  

− Mátészalka képzımővészei 

o Támogató hozzáállás oka: a Képes Civil Centrumban kialakításra kerül egy galéria rész, ahol állandó jelleggel rendezhetıek 

tárlatok, kiállítások. Ilyen kiállítótérrel a város jelenleg nem rendelkezik. Ezzel a mővészek társadalmi elismertsége, 

megbecsültsége jelentısen nıhet.  

o Becsült nagyság: kb 20 fı  
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− A mőködtetést végzı civil szervezet 

o Támogató hozzáállás oka: a projekt révén megteremtjük a mőködéséhez, fejlıdéséhez szükséges infrastrukturális hátteret.  

o Becsült nagyság: 1 szervezet  

− A kávéház jövıbeni üzemeltetıje 

o Támogató hozzáállás oka: A kávéház profitábilis módon üzemeltetı, ezáltal munkahelyet teremt.  

o Becsült nagyság: 1 vállalkozás, jelen idıpontban az üzemeltetı kiléte még nem ismert, arról a város a fejlesztés létrejötte után 

fog dönteni.  

Másodlagos célcsoport:  

− A kistérség lakossága 

o Támogató hozzáállás oka: a fejlesztés eredményeképp egy esztétikus közösségi létesítménnyel gyarapszik a kistérség, ahol a 

térség lakói is használhatják az intézmény szolgáltatásait.   

o Becsült nagyság: kb. 60 ezer fı 

− A városba, térségbe látogató turisták 

o Támogató hozzáállás oka: A térség esztétikus, több funkciót ellátó épülettel gyarapodik, mely építészetileg is értéket képvisel 

(Makovecz Imre terveinek átdolgozásával tervezzük megépíteni a Képes Civil Centrumot), ahol a szabadidı is hasznosan 

eltölthetı.  

o Becsült nagyság: évente 3.000 fı  

− A környezı üzletek, vendéglátóhelyek tulajdonosai 
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o Támogató hozzáállás oka: az épület látogatói az általuk kínált áruk vásárlóivá, szolgáltatások igénybevevıivé válhatnak, 

környezetében megnövekszik a forgalom, illetve esztétikus városi környezet alakul ki, melynek további forgalomnövelı hatása 

van.  

o Becsült nagyság: 20 db üzlet, vendéglátóhely 

− A város Önkormányzata 

o Támogató hozzáállás oka: a városi szövet megújítása, hiányzó városi funkciók biztosítása révén a fejlesztés hozzájárul a város 

vonzerejének növeléséhez, a lakossági elégedettség növeléséhez. Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan 

gazdaságosabban üzemeltethetı. 

o Becsült nagyság: 1 Önkormányzat 

 

A fentiekben megjelölt célcsoportok közül elsısorban az elsıdleges célcsoportokra fókuszáltunk, az igényfelmérés az alábbi módszerekkel és 

idıben történt:  

Célcsoport Igényfelmérés módszere Id ıpontja Módszer indoklása 

Mátészalka/illetve 
az Északi 
Városközponti 
akcióterület 
lakossága 

Kérdıíves megkérdezés 120 fıs 

mintán az akcióterületen 

2009. szeptember 21-22 Kérdıíves megkérdezés 120 fıs 

mintavétel segítségével az 

akcióterületen, a fejlesztési területen 

megforduló lakosság körében.  

A szempontrendszer: a minta legyen 

kellıképp nagy a véleményformáláshoz, 

illetve elsıdlegesen az akcióterület lakói 
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legyenek a megkérdezettek.  

Dokumentáció: kérdıívek, kérdıívek 

kiértékelése 

Mátészalka civil 
szervezetei 

A létesítményt tervezetten 

üzemeltetı civil szervezeten 

keresztül 

2009. szeptember 20. (az igényfelmérés 

zárásának dátuma)  

A civil szervezet alapgondolata alapján 

került a fejlesztési elem a projektbe, a 

mőködtetésrıl, üzemeltetésrıl is e 

szervezet fog gondoskodni, így részletes 

válaszokat tudott adni a felmerült 

kérdésekre.  

Dokumentáció: kérdések és válaszok 

jegyzıkönyve 

Mátészalka 

képzımővészei 

A létesítményt tervezetten 

üzemeltetı civil szervezeten 

keresztül 

2009. szeptember 20. (az igényfelmérés 

zárásának dátuma) 

A civil szervezet alapgondolata alapján 

került a fejlesztési elem a projektbe, a 

mőködtetésrıl, üzemeltetésrıl is e 

szervezet fog gondoskodni, így részletes 

válaszokat tudott adni a felmerült 

kérdésekre.  

Dokumentáció: kérdések és válaszok 

jegyzıkönyve 

A mőködtetést Mélyinterjú, kérdıíves 2009. szeptember 20. (az igényfelmérés A civil szervezet alapgondolata alapján 
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végzı civil 

szervezet 

megkeresés zárásának dátuma) került a fejlesztési elem a projektbe, a 

mőködtetésrıl, üzemeltetésrıl is e 

szervezet fog gondoskodni, így részletes 

válaszokat tudott adni a felmerült 

kérdésekre.  

Dokumentáció: kérdések és válaszok 

jegyzıkönyve 

A környezı 

üzletek, 

vendéglátóhelyek 

tulajdonosai 

 

Vállalkozói fórum 2009. október 15. A vállalkozókat e fórum, illetve 

mellékelten kiküldött kérdıívek 

segítségével igyekeztünk elérni, illetve 

tájékoztatni ıket a projekt állásáról.  

Dokumentáció: a vállalkozói fórum 

jegyzıkönyve 

A város 

Önkormányzata 

 

Folyamatos egyeztetés 2009 novemberéig 

(RATT képviselıtestületi tárgyalásának 

dátuma, eddig az egyeztetés folyamatos)  

A tulajdonos és a fejlesztést végzı 

Önkormányzat végig résztvett a 

projektfejlesztés során az intézmény 

mőködési tervének kialakításában, 

tervezıi egyeztetéseken, stb. 

 
 
Az igényfelmérés eredménye 
 
A 3 legfontosabb célcsoportba tartozók az alábbiak szerint fogalmazták meg véleményüket a fejlesztendı projektrıl:  
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1) Mőködtetı civil szervezet és Önkormányzat (mélyinterjúk, egyeztetések)  

 

A KKCC-t tervezetten mőködtetı civil szervezet, valamint az Önkormányzat 2008 tavaszától folyamatosan egyeztette a KKCC mőködésére, 

kihasználtságára, rendezvényeire vonatkozó elképzeléseket. Ezekbıl alakult ki – a lakossági véleményeket is beépítve az az üzemeltetési 

koncepció, melyet a kihasználtsági terv részben ismertetünk.  

2) Város lakossága (kérdıíves felmérés eredménye)  

 

A város lakosságát a kérdıíves felmérés során egyrészt a kávéház funkcióval, másrészt a kulturális centrum funkcióval kapcsolatban 

kérdeztük meg. A megkérdezettek több, mint 75%-a a „Milyen típusú vendéglátó- és szórakozóhelyeket látogat leggyakrabban,2 kérdésre 

az „étterem”, illetve a „cukrászda” választ jelölte meg. Csak 15% jelölte meg a kávéházat, mint lehetséges választ. A megkérdezettek 

30,3%-a hetente több alkalommal látogatja a város vendéglátóhelyeit, csak 19,7% nyilatkozott úgy, hogy havi 2-3 alkalomnál ritkábban 

keresi fel az említett helyeket.  

A megkérdezettek közel fele, 45,5%-a átlagosan 1000-3000 Ft-ot költ egy látogatása során, 20,8% jelölt meg efeletti költést, 33,8%-a pedig 

úgy nyilatkozott, hogy 1000 Ft alatti összeget fizet alkalmanként.  

Arra a kérdésre, ami arra vonatkozott, hogy mely szórakozó-, illetve vendéglátóhelyeket látogatnak a belvárosban rendszeresen, a 

válaszadók az alábbi létesítményeket jelölték meg:  

 

Név Említések száma 

Grillázs cukrászda 14 

Provolone pizzéria és étterem 13 

Flamingó étterem 9 

Sport kávézó 9 
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Anetta cukrászda 8 

Falánk Fanni cukrászda 7 

Siesta kávézó 4 

Hubertus étterem 4 

Kristály étterem 2 

Belvárosi Pizzéria 1 

Biankó étterem 1 

A dılt betővel szedett létesítmények az akcióterületen helyezkednek el. 

 

A kérdıív értékelése alapján a tervezett kávéház kapcsán a következı állapítható meg: Mátészalka lakossága látogatja azokat a 

vendéglátóhelyeket, amelyek kulturált környezetben mőködnek és jó minıségő szolgáltatást nyújtanak. A megkérdezettek több mint fele a 

cukrászdát nevezte meg, mint preferált vendéglátóhely-típust, ennek két okát említhetjük: egyrészt ilyen típusú vendéglátóhelyekbıl 

mőködik a városban több jó minıségő, ismert hely, másrészt a vendégek inkább a kisebb étkezések, egy-egy sütemény, kávé 

elfogyasztása céljából keresik fel az említett létesítményeket. A tervezett kávéház szolgáltatásait a megkérdezettek igénybe vennék, erre 1-

10-es skálán (nem venné igénybe – mindenképpen igénybe venné) átlagosan 6,71-es pontszámot adtak. (Lásd alábbi ábra). A fentiek 

alapján a kávéház kialakítása indokolt, látogatottsága biztosítható, amennyiben a kulturált környezet és az árak kialakítása során az 

üzemeltetı figyelembe veszi a versenyhelyzetet.  

 

Ami a kulturális centrum funkciót illeti: a megkérdezettek az egyes szolgáltatásokat az alábbi preferenciák szerint vennék igénybe:  

mint látható, legkisebb értéket a civil szervezeteket támogató szolgáltatások értek el, ennek oka nyilvánvalóan az, hogy a megkérdezettek 

többsége nem érintett civil szervezetekben, illetve e szolgáltatás kapcsán nem ık a célcsoport. Minden egyéb szolgáltatás 5 feletti értéket 

ért el, azaz a válaszadók nyitottak arra, hogy részt vegyenek ilyen rendezvényeken. A kérdıíven szerepeltek egyéb, más 

programelemekhez kapcsolódó szórakozási lehetıségek (pl. a Madách tér átalakítása kapcsán kérdeztük meg az utcai rendezvényeket). 
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A lakossági kérd ıív a civil centrum kialakítása kapcsán meglehet ısen érdekes eredményre vezet: azok a vendéglátóhely ek 

preferáltak, amelyek a városon belül ismertek és jó  minıségő szolgáltatást kínálnak, illetve a szabadid ı eltöltésének azon formáit 

sorolják el ıbbre a válaszadók, amelyeknek Mátészalkán hagyomány ai vannak. Az új szolgáltatások, új típusú vendéglá tóhelyek 

kapcsán a megkérdezettek nyitottak, nem zárkóznak e l a lehet ıségekt ıl, pozitív válaszokat adnak. A fentiek alapján úgy 

gondoljuk, egy új, a jelenlegi szolgáltatásokkal, f unkciókkal nem konkuráló, hanem azokat kiegészít ı, magas színvonalú 

szolgáltatást nyújtó létesítmény kialakítására a vá rosban van igény, és m őködtetése is fenntartható módon megoldható.  
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3) Akcióterület vállalkozói (vállalkozói fórum eredménye) 

 
Az október 15-én megtartott vállalkozói fórum egyik, a megjelent vállalkozók által feltett kérdése arra vonatkozott, hogy miért van szükség a 

Képes Kulturális és Civil Centrum létrehozatalára. A kérdést feltevı vállalkozó szerint ez a projektelem „nem illik” a képbe, hiszen míg a többi 

fejlesztési elem esetén a fejlesztés célja világos, a KKCC esetén a kérdezı nem érti, hogy miért nem a város már meglévı intézményei 

(Színház, Mővelıdési ház) látják el e funkciót.  

A kérdésre válaszolva Szabó István polgármester elmondja, hogy a Képes Kulturális és Civil Centrum a tervezett pályázat legcivilebb eleme, 

civil szervezet kezdeményezésére jött létre, e civil kezdeményezést karolta fel az Önkormányzat, amikor a fejlesztést a városrehabilitációs 

pályázat egyik projektelemévé tette. A Képes Civil Centrum nem fog azonos funkciókat betölteni a jelenleg is mőködı Mővelıdési Házzal, és a 

Mővelıdési Ház több olyan funkció ellátására jelenleg sem alkalmas, amit a KKCC-nek szán az Önkormányzat.  

 

A Képes Kulturális és Civil Centrum funkciója elsısorban az, hogy „otthont adjon” a jelenleg „hontalan” civil szervezeteknek, melyek állandó 

székhely, klubhelyiség nélkül mőködnek a városban, és jelentıs karitatív tevékenységet végeznek. Emellett a rendezvényterem hiánypótló 

szerepet is betölt, mert nincs a városnak jelenleg olyan rendezvények, családi események megrendezésére alkalmas helyisége, ahol megfelelı 

módon fel lehetne készülni (díszítés, teremrendezés, stb.) az események lebonyolítására. 

 

A polgármester a kérdésre válaszolva azt is kifejtette, hogy a Mővelıdési Ház alkalmas ugyan –korlátozott mértékben, mert felújításra szorul – 

elıadások rendezésére, koncertek rendezésére, ugyanakkor nincsenek kiállítóterei, így a két létesítmény funkciója jól elválik egymástól. A 

város ezek mellett egy igényes, építészeti értékkel, esztétikummal is bíró ingatlannak is gyarapodik, ami turisztikai attrakcióként is funkcionál.  

 
Konkurens intézmények 
 
A Képes Kulturális és Civil Centrum a következı funkciókat látja el, melyek kapcsán vizsgálandó, hogy milyen lesz a várható „versenyhelyzet”:  
 

1. Civil központ funkció 
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2. Galéria, folyóirat-olvasó funkció 
3. Kávéház funkció 
4. Rendezvényterem funkció 

 

 

 

1. Civil központ funkció 

 

Jelenleg a Mátészalkán mőködı civil szervezetek többségének nincs állandó klubhelyisége. Kivételt a Rotary Klub, és ennem nıi tagozata, az 

Inner Weel képez, ez a szervezet jelenleg egy raktár-pincehelyiségben tartja összejöveteleit, ez a helyiség azonban szegényes infrastruktúrájú, 

sötét, sem felszereltsége, sem befogadóképessége nem teszi lehetıvé, hogy bármilyen nagyobb szabású rendezvényt megtartsanak benne. A 

KKCC-ben kialakított civil centrumba „költözne” ez a szervezet is a fejlesztés megvalósulása esetén.  

A civil központ funkciónak így sem az akcióterülete n, sem Mátészalka városában nincs konkurenciája, nincs hasonló funkciót betölt ı 

intézmény.  

 

2. Galéria, folyóirat-olvasó funkció 

 

Mátészalkán jelenleg nincs olyan intézmény, amely rendszeresen, és nem programszerően, alkalmanként rendezne kiállításokat. A kiállítóterek 

a városban többségében nem igazán alkalmasak kiállítások megrendezésére, és általában csak idıszakosan állnak rendelkezésre. Hasonlóan 

folyóirat-olvasó sincs a városban.  Mint kulturális programot kínáló intézménynek, a KKCC-nek természetesen „versengenie” kell egyéb 

kulturális intézményekkel, így elsısorban a szintén az akcióterületen mőködı Mővelıdési Házzal.  A Mővelıdési Ház tölti be jelenleg 

Mátészalkán a kulturális központ szerepét, kínál programokat, tanfolyamokat, rendez színházi elıadásokat. Ugyanakkor a KKCC-vel 

összevetve a szerepét és az általa biztosított kulturális kínálatot megállapítható, hogy a két intézmény nem konkurenciája, hanem kulturális 

szolgáltatások és kínálat terén kiegészítıje egymásnak: míg a Mővelıdési Központ elsısorban nagyobb elıadások, rendezvények 

befogadására alkalmas, a kisebb közönségő elıadói estek, felolvasóestek számára a KKCC tud megfelelı, intim környezetet biztosítani. A 
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Mővelıdési Központ  – fıleg, ha az akcióterületi tervben is jelzett átalakítása megtörténik – elsısorban színházi elıadások, hangversenyek, 

operettek és hasonló elıadómővész-produkciók  megrendezését tudja biztosítani, a KKCC ezzel párhuzamosan a képz ımővészek 

számára teremt állandó otthont. Fejlesztésünktıl azt is reméljük, hogy az a közönség, mely a színházi elıadásokon megjelenik, utána a 

KKCC-ben találkozik, hogy megbeszélje, megvitassa a látottakat. Így a két intézmény nem konkurense, hanem kiegész ítıje egymásnak. 

Az akcióterületen egyéb konkurens intézmény nincs, Mátészalkán egy könyvtár, illetve mővelıdési otthon üzemel, ezek azonban más jellegő 

szolgáltatásokat nyújtanak.  

 

3. Kávéház funkció 

 

Az akcióterületen és vonzáskörzetében lévı vendéglátóhelyek jelenthetik a konkurenciát a Kávézó számára. A legjelentısebb konkurenciának 

az ismertebb éttermeket, pizzériákat és cukrászdákat tekintjük. 

 

Ennek alapján az alábbi vendéglátóhelyek kínálatát elemeztük:  

Név Kínálat Árfekvés Konkurens, vagy kiegészít ı 

Grillázs cukrászda Cukrásztermékek, édes 

sütemények 

Közepes  Konkurens 

Provolone pizzéria és étterem Pizza, illetve éttermi ételek Magas Kiegészítı 

Flamingó étterem Pizza, illetve éttermi ételek, menü Közepes Kiegészítı 

Sport kávézó Alkoholos italok, üdítık Közepes  Konkurens 

Anetta cukrászda Cukrásztermékek, édes és sós 

sütemények 

Közepes Konkurens 

Falánk Fanni cukrászda Cukrásztermékek, édes és sós 

sütemények 

Közepes Konkurens 
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Siesta kávézó Alkoholos italok, üdítık Alacsony Konkurens 

Kristály étterem A la carte, illetve menü Közepes Kiegészítı 

Belvárosi Pizzéria Pizza Alacsony Kiegészítı 

Biankó étterem Éttermi ételek a la carte Közepes Kiegészítı 

 

A fenti táblázat kapcsán:  

- inkább konkurensnek tekintjük a kávéházakat és a cukrászdákat 

- kiegészítı létesítménynek tekintjük az éttermeket. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kávéházi kínálat terén a Képes Civil Centrum és Kávéháznak piaci versenyben kell mőködnie. 

Versenyelınynek számító tényezık a mőködésben:  

- komplex szolgáltatás (mősorok, rendezvények)  

- esztétikus, modern környezet 

 

Mint azt a költség-haszon elemzéssel foglalkozó fejezetbıl látszik, a Kávéház gazdaságosan mőködtethetı.  

 

4. Rendezvényterem funkció 

 

A KKCC-ben kialakításra kerülı 111,06 m2 nagyságú elıadóterem. A városközpont területén hasonló, rendezvények szervezésére alkalmas 

terem nem található.  Jelenleg a Biankó Panziónak van rendezvényterme, de ez inkább zenés-táncos rendezvények, családi összejövetelek 

megtartására alkalmas, konferenciákat nem lehet itt rendezni. A Mővelıdési Ház kis kamaraterme a városi házasságkötı terem funkcióját látja 

el, emiatt korlátozottan áll rendelkezésre, és nincs megfelelı technikai felszereltsége. A Városban az Ipari Park területén van rendezvényterem, 

ennek azonban szintén magas a kihasználtsága, fıleg az Ipari Parkban és az Inkubátorházban megtelepedett vállalkozások használják, a 

belvárosi KKV-k számára nem elérhetı.  
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Mint azt a költség-haszon elemzéssel foglalkozó fejezetbıl látszik, a rendezvényterem gazdaságosan mőködtethetı, bevételt termel. 

 
Szolgáltatások és igények kapcsolata 
 
A KKCC által kínált szolgáltatások összefoglalóan a felmerült igények mentén a következık:  

 

 

Célcsoport Igényfelmérés során feltárt 

igény 

KKCC által nyújtott 

szolgáltatás 

Képzımővészek Állandó hely kiállítások 

megrendezésére 

Kiállítótér, galéria 

Civil szervezetek Állandó klubhelyiség, „civil ház” Állandó klubhelyiség, 

(rendezvényterem) civil ház 

Város lakossága − Családi vagy céges 

rendezvények 

megtartására alkalmas 

terem 

− Szabadidı hasznos és 

kulturált eltöltése 

lehetıségeinek bıvítése a 

városban 

 

− rendezvényterem 

 

 

 

− Folyóirat-olvasó, galéria,  

− Kávéház  

− Rendezvények és 

szolgáltatások a KKCC-

ben (lásd rendezvényterv) 
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A fenti igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a Képes Kulturális és Civil Centrum hiányzó funkciók ellátására, betöltésére jön létre a 

városban.  A képzımővészeknek és a civileknek otthont adó intézményként elsısorban közösségi funkciót tölt be, lehetıséget teremt a város 

lakói számára a szabadidı hasznos eltöltésére, a Város „szellemi mőhelyeként” mőködik. A fejlesztést indokolja az akcióterület és a város 

funkcióhiányossága a közösségi funkciók terén, és i ndokolja továbbá, hogy a fejlesztés során a jelenle gi közösségi funkciókat 

kiegészít ı, azokkal szinergiában m őködı új funkciók jelennek meg.  

 

 

Kihasználtsági terv 

 

A kihasználtsági terv és az igényfelmérés kapcsolat a 

 

Jelen kihasználtsági terv az elızıekben bemutatott igényfelmérésen alapszik. Kiinduló pontja a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület, mint 

„ötletgazda” és tervezett üzemeltetı elképzelése a KKCC által ellátott funkciókról, melyeket a lakossági körben végzett igényfelmérés alapján 

pontosítottunk.  

 

A Képes Kulturális és Civil Centrum által ellátott funkciók 

 

Mátészalkán rendkívül pezsgı kulturális élet létezik. Egyre több fiatalt sikerül bevonni az értékeket képviselı civil tevékenységbe. A sokrétő 

programsornak, ami választékként megjelenik a városban, teret ad a Mővelıdési Központ, a Városi Könyvtár, a Szatmári Múzeum. Ezek a 

helyek tehát rendezvény-centrikusak, az elıkészítı, feldolgozó szellemi tevékenység folytatására nem alkalmasak. Mátészalkán virtuálisan már 

létezik az a több száz fıs közösség, ami valóságossá válhat a tervezett centrum elkészültével. 
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Képes Géza költı, mőfordító, tudós emlékének ápolása a névadáson túl abban is megnyilvánulna, hogy a fölszinti kisebb különteremben 

elhelyezett tárlókban, vitrinekben győjtenénk össze azokat a könyveket, érmeket, relikviákat, amelyeket a Képes család a városnak 

adományozott. A helyiség egyik falán hatalmas épületkerámiát helyeznénk el, ami Képes Géza egyik képversének mővészi megformálása 

lenne. 

 

Ebben a kisebb különteremben  kapna helyet a Mővészetbarát Egyesület Mécsvilág c. újságjának, valamint a Partium nevő, negyedévente 

megjelenı kulturális, mővészeti folyóirat szerkesztısége is. Ez utóbbi lap nívós, kárpátaljai, partiumi kitekintésével, a környék fiatal 

értelmiségének bevonásával mőködik, s szakmai berkekben elismertséget, az olvasói táborban pedig komoly sikereket ér el. 

Az emeleti nagyterem, galéria idıszaki képzımővészeti kiállítások helyszíne lenne, ahol a városban és környékén élı képzımővészek 

mutathatnák be alkotásaikat. Itt kapnának kiállítási lehetıséget azok a fiatal tehetséges diákok is, akik a városban mőködı Szatmár Alapfokú 

Mővészeti Iskola tanulói. A havi rendszerességgel újuló kiállítások megnyitói, mindig jeles eseményei lennének a városnak. 

 

Szintén a nagyobb különteremben kerülnének megrendezésre heti  rendszerességgel azok a filmklubszer ő vetítések , amelyeknek már 

igen nagy hagyományuk van a városban. Eddig különbözı alkalmi helyeken történtek a vetítések, mostantól a neves filmesztéták által vezetett 

programok egy, ráadásul jól felszerelt, kényelmes helyiségben történnének. Ez a rendezvénysorozat hagyományosan az Esze Tamás 

Gimnázium és a Mővészetbarát Egyesület közös programja. 

Mátészalka jelentıs civil szervezete a Rotary Klub illetve az ehhez kapcsolódó Inner Weel Klub. Tekintélyes polgárok kulturális és karitatív 

tevékenységet folytatva szereztek az elmúlt évtizedben országos, sıt világmérető elismerést munkájukkal. Heti összejöveteleiket egy kevésbé 

korszerő és rangjukhoz nem igazán méltó pincehelyiségben tartják. A KKCC elkészülte után a nagyobb különterem, rendezvényterem adhatna 

elegáns, világos, intim teret találkozóiknak. 

 

A földszinti nagyterem  a legváltozatosabb programoknak adna helyet: Mátészalkán élénk irodalmi tevékenység folyik. Rendszeres felolvasó 

estek, amolyan író, olvasó találkozók, kamara elıadások, egyszemélyes önálló estek kerülnek megrendezésre. Nagyon gyakran országos hírő 
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és határon túli alkotók a vendégei a városnak, akik elsısorban a Mővészetbarát Egyesület, a Mátészalkai Vörösmarty Kör, valamint az Óda a 

Fényhez nevő, vakok és gyengénlátók helyi szervezetének meghívására érkeznek. 

 

A nagyteremben  olyan zenés estek kerülnének megszervezésre, amelyek jelenleg is gyakoriak, de a helyszínek színvonala, a körülmények 

elégtelenek. Neves jazz formációk, akusztikus formában játszó zenekarok rendezvényeinek lehetne ideális hely a kamaraterem mérető 

helyiség. Ilyen együttes több is mőködik a városban. 

A Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola mővész tanárai és tehetséges diákjai a zene területén is gyakrabban bemutatkozhatnának. 

Kamarakoncertek, dalestek szervezhetık a nagyteremben, legalább havi rendszerességgel. A Mővészetbarát Egyesület ezen a területen is 

gyakran szervez olyan rendezvényeket, amelyeknek országos és világhírő mővészek a vendégei. (Kocsis Zoltán, Hauser Adrienne, Nagy 

Péter…) 

Gyakran kerül sor Mátészalkán konferenciák szervezésére . A kisebb rendezvények, programok lebonyolítására a nagyterem szintén alkalmas 

lehet. A Boldog Családokért Egyesület, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Jármőtörténeti Egyesület, a Nagycsaládosok Egyesületének helyi 

szervezete s a már említett Rotary Klub jeleskedik elsısorban a konferenciaszervezésben, természetesen a város önkormányzata mellett. 

A Képes Kulturális Civil Centrum szomszédságában található a Mővelıdési Központ, ahol nagyon gyakran kerülnek megrendezésre nívós 

színházi és egyéb kulturális programok. A város egyre polgárosodóbb közönsége - elsısorban a különbözı civil szervezetek tagjai, de 

természetesen mások, vendégek, turisták is – a rendezvények után még nagyon gyakran szeretne együtt maradni, közösen megbeszélni, 

feldolgozni a látottakat, hallottakat. Erre adna nagyszerő lehetıséget a KKCC, hiszen pár lépés után már kényelmes, tiszta, elegáns helyen 

lehet amolyan szellemi életet élni, a mővészi produkciók hatása alatt. Ez a lehetıség természetesen a helyben megrendezett programok után is 

adott. 

A Magyar Mővészeti Akadémia, a Szatmári Múzeum, valamint a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület által kötendı megállapodás alapján egy 

olyan kortárs képzımővészeti győjtemény jön létre a városban, aminek méltó helyet a KKCC emeleti galériája  adhat. A festmények, szobrok, 

fotók és egyéb alkotások tematikus elhelyezése, bemutatása, és pusztán a léte már bekapcsolhatja Mátészalkát abba a kulturális turisztikai 

körbe, amire ennek a térségnek nagyon nagy szüksége lenne. Az alkotások között kényelmes ülıalkalmatosságok, kártya-, és sakkasztalok 

kerülnének elhelyezésre, így a galéria „élı” lenne, hiszen valamennyi egyéb programon résztvevık használhatnák ezt a teret is. 
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Az emeleten egy úgynevezett vendégszoba is kialakításra kerülne. Ennek óriási jelentısége lenne, hiszen a városba érkezı mővész 

vendégek, esetleg hivatalos úton lévı köztisztviselık, s a Mővészetbarát Egyesület révén, mint „külsı” tagok a városhoz kötıdık tölthetnének 

itt néhány éjszakát, nem terhelve a civil szervezetek, s az önkormányzat elszállásolással kapcsolatos kiadásait.  

 

A KKCC földszinti részén egy minden igénynek, hatósági szabványnak megfelelı konyha is elhelyezésre kerülne raktárral, öltözıvel, mosdóval 

együtt. Ezt a rész vállalkozóval kívánjuk mőködtettetni, ahol, akár kisebb alapanyag igényő, amolyan „gyors” ételeket is elkészíthetnek, kávét, 

teát fızhetnek, ugyanis ezzel komfortosabbá, hangulatosabbá, családiasabbá tehetik rendezvényeiket, összejöveteleiket. A KKCC-tól néhány 

száz méterre több étterem is található, ahonnan akár néhány adag ételt is megrendelhetnek a civil szervezetek programfelelısei, a konyhai 

felszerelések segítségével azok melegíthetık, feltálalhatók, hangulatos környezetben fogyaszthatók. 

Az épület déli részén egy terasz  is kialakításra kerülhet, amelynek természetesen a nyári idıszakban lehet nagy jelentısége. Akár programok 

is szervezhetık ide, különös tekintettel az évenként megrendezésre kerülı Fényes Napok Fesztivál kapcsán, de más alkalmakkor is.  

 

A tervezett programok, célcsoportjuk és az egyes he lyiségek kihasználtsága 

 

A Mátészalkai Mővészetbarát Egyesületnek ebben a pillanatban 55 tiszteletbeli tagja – közülük 21 fı él a városban – 272 rendes tagja – 

mindnyájan Mátészalkán élnek, vagy dolgoznak – és 92 külsı tagja van. (Ez a szám szinte napról, napra növekszik.)  

 

Összesen tehát 418 fı vesz részt az egyesülethez kötıdve Mátészalka szellemi, kulturális életében. A tíz éve mőködı szervezet eddigi 

gyakorlatát, rendezvényszervezıi, bonyolítói metodikáját figyelembe véve elkészíthetı a KKCC éves mőködési rendje, megbecsülhetı azok 

száma, akik folyamatos részesei, résztvevıi lennének a komplexum életének. 

 

Érdemes számításba venni azoknak a civil szervezeteknek a létszámát, mőködési rendjét, programszervezıi gyakorlatát is, akik a KKCC 

keretei között élhetnék aktív civil életüket. 
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- Elsıként a Mátészalkai Rotary Klub említhetı, mely 50 állandó taggal rendelkezik, mőködése állandó, kiegyensúlyozott. 

- Az úgynevezett Inner Weel nıi szervezet 24 tagját szintén az aktivitás és az állandóság jellemzi. 

- A Mátészalkai Vörösmarty Kör 62 tagja is aktivitás mutat, bár ık saját székhellyel rendelkeznek, így programjaik rendszertelenül 

jelenhetnek meg a KKCC-ben. 

- A Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület kétoldalú megállapodások sorozatát kötötte meg a városi kulturális közintézményekkel, 

általános és középiskolákkal, civil szervezetekkel, így a programok szervezése nagyon komoly bázison mőködik. 

- Az éves mőködési rend számbavételekor érdemes azokat a tevékenységeket elıre sorolni, amelyek idıpontja, rendszeressége állandó, 

az azokon résztvevık létszáma nagy biztonsággal megbecsülhetı. 

- Az emeleti konferenciateremben heti rendszerességgel (Minden csütörtökön este.) kerülne sor a Filmklub vetítéseire. Az eddigi 

gyakorlat és tapasztalat szerint kb. 40 fı részvétele alkalmanként biztosra vehetı. – évi 54 nap – 2.160 fı évente – 500 Ft-os belépıvel 

évi 1.080.000 Ft bevétel realizálható. A földszinti teremben a Rotary Klub heti rendszerességgel (minden kedden este.) tart úgynevezett 

kötelezı összejövetelt. – évi 54 nap – 2.700 fı/év– A RK havi 20.000 Ft hozzájárulást fizetve a mőködési költségekhez évi 240.000 Ft 

bevétel produkál. 

- A Rotary Klub a kötelezı összejövetelein túl, átlagban havonta egyszer programot szervez a KKCC-ban, vendégeket fogad. – 12 nap – 

600 fı/év. 

- A Rotary Klub 8 tagú vezetısége ezen felül havonta egyszer vezetıségi ülést is tart a KKCC-ben – évi 12 nap – 96 fı/év 

- Az Inner Weel nıi klub minden második héten tart kötelezı összejövetelt. (Minden második szerda.) – évi 27 nap – 648 fı/év 

- Az Inner Weel ezen felül havi rendszerességgel szervez saját rendezvényt, elıadást, stb. – évi 12 nap – 288 fı/év  

- A Mővészetbarát Egyesület idıszaki kiállítást szervez, havonta egy alkalommal, a városban élı, szatmári, a vidékrıl elszármazott 

alkotóknak, az Alapfokú Mővészeti Iskola diákjainak, s természetesen más alkotóknak. (Minden hónap harmadik hétfıjén.) 

Rendezvényekként kb. 100 fı részvétele várható. – évi 12 alkalom – 1.200 fı/év 

- Irodalmi, felolvasó estek, tudományos elıadások a Mővészetbarát Egyesület szervezésében az emeleti konferenciateremben, kb. havi 

rendszerességgel, alkalmanként 80 fıvel. – évi 12 nap – 960 fı/év 
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- A Mővészetbarát Egyesület egyszemélyes színházi elıadásokat, „mini” darabokat mutat be a konferenciateremben, 80 fı várható 

részvételével, átlagosan minden második hónapban. – évi 6 nap – 480 fı/év 

- A földszinti nagyteremben a Mővészetbarát Egyesület kamarazenei koncerteket szervez kéthavonta, fıleg helyi komolyzenei elıadók, 

tehetséges fiatalok részvételével kb. 50 fıs közönségre számítva. – évi 6 nap – 300 fı/év 

- Kéthavonta jazz esteket szervez a Mővészetbarát Egyesület, helyi és vendégmuzsikusok részvételével, kb. 70 fı részvételével. – évi 6 

nap – 420 fı/év 

- A nyári idıszakban – június végétıl, augusztus végéig a teraszon szabadtéri utcazenei programokat szervez a Mővészetbarát Egyesület 

kb. kéthetente, várhatóan mintegy 150 érdeklıdı elıtt. – évi 4 nap – 600 fı/év 

- Az emeleti galériában a Szatmári Múzeum és a Magyar Mővészeti Akadémia által létrehozott állandó kiállítás tekinthetı meg. A kortárs 

magyar képzımővészet egyik legjelentısebb kollekciója várhatóan sokakat érdekel majd országszerte, sıt, a határon túli magyarság 

köreibıl is. Bátran számolhatunk azzal, hogy átlagban naponta 30 fı érdeklıdıt vonz majd. Tekintettel arra, hogy a KKCC szombaton 

és vasárnap is nyitva lesz, ennek nagy a jelentısége. – évi 365 nap – 10.950 fı/év 

- A földszinten mőködı könyvtár, - s késıbb talán könyvesbolt is – is rendszeres látogatókat vonz majd. Ez azért is várható, mert nyitva 

tartásuk nem kötıdik majd szorosan a városi könyvtár nyitvatartási rendjéhez, inkább a KKCC nyitva tartásához igazodik. Így, a 

szombat, vasárnapi kölcsönzési és vásárlási lehetıség legalább 30 fıt jelenthet majd naponta. Évi 365 nap – 10.950 fı/nap 

- Mindenképpen figyelembe kell venni a KKCC kihasználtságának és bevételi lehetıségeinek vizsgálatakor, az emeleten elhelyezendı 

vendégszobát is. Ebben a 2 ágyas helyiségben az önkormányzat hivatalos vendégei mellett, a Rotary Klub kül-, és belföldi vendégei, a 

Mővészetbarát Egyesület által meghívott mővészek elszállásolása oldható meg. (Mind az önkormányzatnak, mind az említett civil 

szervezeteknek jelentıs költségmegtakarítást jelenthet ez a megoldás.) Emellett, fennáll az a lehetıség is, hogy az egyesület „Külsı” 

tagja, vagy más idelátogató a piaci árnál alacsonyabban vegye igénybe ezt a szolgáltatást, ezzel olyan bevételt képezve a KKCC-nak, 

amellyel kiadási költségeit csökkentheti. Havi 5 napot, 3.000 Ft-os éjszakánkénti árral nyugodtan számolhatunk. – évi 60 nap – 60-120 

fı/év – 180.000 Ft/év 
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A fenti mőködési rend, a becsült forgalom meghatározásánál jól körvonalazódik az, hogy a folyamatos nyitva tartás, az állandó kiállítás, a 

könyvtár és a fenntartási idıszakra tervezett könyvesbolt mőködése szinte állandó mozgást eredményez a házban, az „üresjárat” kizárható. 

Ezeknek a funkcióknak a kivételével is megjósolható, hogy az év 365 napjából 217 napon mindig történik valami a KKCC-ban. 

A 217 napon összesen 10.452 fı fordulhat meg az épületben. Ha mindehhez még hozzávesszük azokat, akik kizárólag az állandó kiállítás, 

valamint a könyvtárat és a könyvesboltot látogatják, ez a szám már 32.352 re növekszik.  

 

A vendégszobát igénybe vevıket, valamint azoknak a civil szervezeteknek a rendezvényeit – mint például a Mátészalkai Vörösmarty Kör – 

akiknek megjelenése esetleges, nem pontosan kiszámítható, még bele sem számítottuk. Nem vettük továbbá még azt sem figyelembe, hogy az 

önkormányzat, vagy más önkormányzati fenntartású intézmény, vagy civil szervezet, milyen gyakorisággal veszi igénybe az emeleti 

konferenciatermet, hivatali funkciójából eredı tevékenységre. 

 

Az egyes helyiségek átlagos kihasználtsága a fentiek alapján (nem vettük figyelembe a kiszolgáló helyiségeket, irodákat):  

 
HELYISÉG 

 
KIHASZNÁLTSÁG, PROGRAMOK 

Kávézó     46,15 m² Állandó jelleggel kávéházi szolgáltatások, évi 365 nap 
 

Pódium     35,38 m² Zenés estek, koncertek, évi 6 nap 
Jazz estek évi 6 nap 
 

Különterem    22,08 m² Szerkesztıség, késıbbiekben esetleg könyvesbolt, 
állandó kihasználtság, évi 365 nap 
 

Kiállítóterem    49,35 m²  
Idıszaki kiállítások, évi 12 alkalom, 20 nappal számítva 
évi 240 nap  
 

Könyvtár-folyóiratolvasó  111,71 m² Felolvasóestek, irodalmi klubok,  évi 12 nap 
Elıadások évi 6 nap 
Könyvtársi és folyóirat-olvasó szolgáltatás évi 365 nap 
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Terasz     42,27 m² Eseti jelleggel rendezvények, évente 4 napon 
szabadtéri koncertek 
 

Kiállítótér   148,08 m² Állandó kiállítás – Mátészalka Képzımővészeinek 
alkotásai – állandó kihasználtság – évi 365 nap 

Elıadóterem  111,71 m² Filmklubok – évi 54 nap 
Rotary tanácskozásai – évi 54 nap 
Rotary meghívott vendégek fogadása évi 12 nap 
Rotary vezetıségi ülés – évi 12 nap 
Inner Weel tanácskozás- évi 27 nap 
Inner Weel rendezvények – évi 12 nap 

Szoba     12,96 m² Vendégszoba, évi 60 napos kihasználtsággal 
 

  

A fentiek alapján a KKCC helyiségeinek magas kihasználtsága biztosított.  

3.7.2.2 Igényfelmérés és kihasználtsági terv a Kistérségi Igazgatási Központ kapcsán 

Az igényfelmérés folyamata, körülményei 

Az igényfelmérés a KKCC-vel párhuzamosan, hasonló eszközök alkalmazásával zajlott, indokolt hangsúly-eltolódással: a fejlesztési igény 

megfogalmazásakor elsısorban az Önkormányzat vezetésével, a Polgármesteri Hivatal vezetıivel készült mélyinterjúk, illetve a Polgármesteri 

Hivatal munkatársainak válaszait vettük alapul, ezt egészítettük ki a lakossági kérdıíves felmérésbıl leszőrt információkkal.  

 

A célcsoportok kijelölése, bevonása 

A célcsoportok kijelölése a KKCC-nél már elemzett stakeholder-analízis segítségével történt.  

Ez alapján projektelemünk célcsoportját a következı alcsoportok alkotják:  

 

Elsıdleges célcsoport:  

− Mátészalka/illetve az Északi Városközponti akcióterület lakossága: 
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o Támogató hozzáállás oka: a fejlesztés eredményeképp esztétikus, hatékonyan mőködı, ügyfélbarát Polgármesteri Hivatal jön 

létre.  

o Becsült nagyság: 18 ezer fı 

− A Polgármesteri Hivatal dolgozói 

o Támogató hozzáállás oka: a fejlesztés eredményeképp esztétikus, modern munkakörnyezetben dolgozhatnak. 

o Becsült nagyság: 103 fı 

Másodlagos célcsoport:  

− A kistérség lakossága 

o Támogató hozzáállás oka: a fejlesztés eredményeképp a kistérségi feladatokat is ellátó Polgármesteri Hivatal esztétikusabb, 

modern, ügyfélbarát környezetben fogadja ıket.  

o Becsült nagyság: kb. 60 ezer fı 

− A város Önkormányzata 

o Támogató hozzáállás oka: Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan gazdaságosabban üzemeltethetı, a megüresedı 

polgármesteri hivatal más célokra fordítható, esetleges gazdasági hasznosítása révén bevételt termelhet.  

o Becsült nagyság: 1 Önkormányzat 

 

A fentiekben megjelölt célcsoportok közül elsısorban az elsıdleges célcsoportokra fókuszáltunk, az igényfelmérés az alábbi módszerekkel és 

idıben történt:  
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Célcsoport Igényfelmérés módszere Id ıpontja Módszer indoklása 

Mátészalka/illetve 
az Északi 
Városközponti 
akcióterület 
lakossága 

Kérdıíves megkérdezés 120 fıs 

mintán az akcióterületen 

2009. szeptember 21-22 Kérdıíves megkérdezés 120 fıs 

mintavétel segítségével az 

akcióterületen, a fejlesztési területen 

megforduló lakosság körében.  

A szempontrendszer: a minta legyen 

kellıképp nagy a véleményformáláshoz, 

illetve elsıdlegesen az akcióterület lakói 

legyenek a megkérdezettek. 

Dokumentáció: kérdıívek, kérdıívek 

kiértékelése 

A polgármesteri 

hivatal dolgozói 

A jegyzıhöz érkezı 

visszacsatolások beépítése, 

illetve ÁROP pályázat 

diagnosztikája 

2009. október elejéig folyamatos A jegyzı, mint a Hivatal vezetıje 

rendelkezett megfelelı információval a 

Hivatal egyes szervezeti egységeinek 

létszámáról, munkavégzési feltételeirıl, 

igényekrıl.  

A város 

Önkormányzata 

 

Folyamatos egyeztetés, 

mélyinterjú a jegyzıvel 

2009 novemberéig 

(RATT képviselıtestületi tárgyalásának 

dátuma, eddig az egyeztetés folyamatos)  

A tulajdonos és a fejlesztést végzı 

Önkormányzat végig részt vett a 

projektfejlesztés során az intézmény 

mőködési tervének kialakításában. 
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Az igényfelmérés eredménye 
 
A 3 legfontosabb célcsoportba tartozók az alábbiak szerint fogalmazták meg véleményüket a fejlesztendı projektrıl:  
 

1) Város lakossága (kérdıíves felmérés eredménye)  

A lakosság megkérdezése során azt kérdeztük, kerültek-e kapcsolatba az elmúlt idıszakban a Polgármesteri Hivatallal, mennyi az átlagos 

ügyintézési idı és mennyire elégedettek az itt folyó munkával, illetve megfelelınek tartják a városon belüli elhelyezkedését az egyes igazgatási 

funkciót ellátó intézményeknek.  

 

A megkérdezettek 65%-a került kapcsolatba a Polgármesteri Hivatallal, 63%-a kevesebb, mint 1 óra alatt el tudta intézni a hivatalos ügyet, ami 

miatt felkereste a hivatalt, 25,6%-a nagyon, 47,6%-a inkább elégedett.  

A „min javítana a Polgármesteri Hivatal infrastruktúráján” kérdésre az alábbi válaszok érkeztek:  

 

Látható, hogy az új épület kialakítása során az akadálymentesítésre és a mellékhelyiségek állapotának fejlesztésére kell nagyobb hangsúlyt 

helyezni.  

 

2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói, a szervezetátvilágítás tapasztalatai  

 

Mátészalka Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program pályázatán támogatást nyert a Polgármesteri Hivatal 

szervezetfejlesztésére. A pályázat lebonyolításának elsı lépésében a szervezetfejlesztéssel megbízott cég, a Corporate Values 
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Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Visszajelzı Anyagot készített a Hivatal mőködésérıl. Ezt a tanulmányt használtuk fel a 

jelenlegi igényfelmérés során is. A munkatársak közül (103 fı) 67 fı töltötte ki a kérdıívet, mely így 65%-os kitöltési arányt jelent.  

A felmérés során a munkatársakat arról kérdezték, milyen mértékben elégedettek saját munkahelyi környezetükrıl, illetve mit tartanak 

fontosnak, motiválónak saját munkahelyük kapcsán. E kérdıív eredményeként a következıket fogalmazhatjuk meg:  
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Az elsı ábra az elvárást, a második az elégedettséget mutatja. A munkatársak által meghatározott legfontosabb szempontokat és a velük való 

elégedettség a következı táblázat mutatja:  

 

 

 

Mint a fenti táblázatokból látható, a munkahelyi infrastruktúrával a dolgozók viszonylag elégedettek, nincs problémájuk a technikai 

felszereltséggel sem. A hivatal költöztetését a fentiek alapján a gazdaságos üzemeltetés, illetve a jelenlegi hivatali épület jobb hasznosítása 

indokolja, nem a munkatársi elégedetlenség. Ugyanakkor ha alaposabban megvizsgáljuk a szervezetfejlesztési kérdıív eredményeit, az is 

látszik, hogy a Hivatal jelenlegi mőködésének problémái a rossz kommunikációra és feladatmegosztásra vezethetı vissza. Ebben feltehetıen 

az is szerepet játszik, hogy az egyes szervezeti egységek között fizikai távolság is van, hiszen jelenleg nem egy épületben található minden 

részleg.  

 

3) Akcióterület vállalkozói (vállalkozói fórum eredménye) 

 
Az október 15-én megtartott vállalkozói fórumon nem hangzott el ellenvélemény a Polgármesteri Hivatal fejlesztésével kapcsolatban. Tekintettel 

arra, hogy a vállalkozások ugyan ügyfelei a Polgármesteri Hivatalnak, ugyanakkor számukra sokkal fontosabb az Önkormányzat 

vállalkozásokkal kapcsolatos politikája (amelyre projektünknek közvetetten szintén hatása van).  
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A vállalkozókat ezért arról is kérdeztük a kérdıíves felmérésben hogy milyen politikát várnak el az Önkormányzat részérıl. A feltett kérdés arra 

vonatkozik, hogy  

- a helyi iparőzési adó beszedésének könnyítésével 

- az Önkormányzati beszerzéseknél a helyi vállalkozók preferálásával 

- a nagyobb, helyi beszállítókkal dolgozó vállalatok térségbe vonzásával kapcsolatban támasztanak-e nagyobb igényeket.  

 

A fenti kérdések közül a helyi vállalkozók preferálását és a nagyvállalatok térségbe vonzását kivétel nélkül minden KKV nagyon fontosnak 

értékelte, a helyi iparőzési adó beszedésének megkönnyítésével kapcsolatban viszont inkább „nem fontos”, „közepesen fontos” válaszok 

érkeztek.  

 

Lehetıséget adtunk arra is, hogy saját választ fogalmazzanak meg, melyre az alábbi javaslatokat fogalmazták meg:  

- Intenzívebb kapcsolattartás a vállalkozásokkal 

- Közös pályázatok a vállalkozásokkal 

- Vállalkozói háttér megteremtése, infrastrukturális környezet biztosítása 

- Szakemberek városban tartása, humán fejlesztés 

 
A vállalkozói fórum eredménye, hogy a vállalkozások érdekeltek az Önkormányzattal való együttmőködésben és intenzívebb kapcsolatokat 

keresnek az Önkormányzattal, a nagyobb vállalkozások támogatják a vállalkozási infrastruktúra fejlesztését és a humán fejlesztéseket, hiszen 

számukra ez teremt kedvezıbb gazdálkodási feltételeket. A KKV-k ezzel szemben sokkal inkább abban érdekeltek, hogy az Önkormányzat 

olyan vállalkozáspolitikát folytasson a befektetés-ösztönzés során, illetve saját megrendelései kapcsán, amellyel nekik teremt megrendeléseket.  

 
Konkurens intézmények 
 
A Polgármesteri Hivatal kapcsán konkurens intézményrıl nem beszélhetünk. Kiegészítı szolgáltatást kínálnak az akcióterületen elhelyezkedı 

igazgatási funkciót ellátó hivatalok.  
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Szolgáltatások és igények elemzése 
 
A Kistérségi Igazgatási Központ által kínált szolgáltatások összefoglalóan a felmerült igények mentén a következık:  

 

Célcsoport Igényfelmérés során feltárt 

igény 

Kistérségi Igazgatási Központ 

által nyújtott szolgáltatás 

Lakosság Hatékony, ügyfélközpontú 

ügyintézés, akadálymentes 

környezet 

Akadálymentes környezet, 

kulturált ügyintézést lehetıvé tevı 

infrastruktúra 

Dolgozók Jobb kommunikáció, jó 

munkahelyi légkör 

Kulturált munkakörnyezet,  

Egy épületben elhelyezett 

szervezeti egységek 

Önkormányzat Gazdaságosan üzemeltethetı 

polgármesteri hivatal 

A jelenlegi épületnél 

költséghatékonyabb üzemeltetés, 

a korábbi épület esetleges 

gazdasági célú hasznosítása 
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Kihasználtsági terv 

 

A kihasználtsági terv és az igényfelmérés kapcsolat a 

 

Jelen kihasználtsági terv az elızıekben bemutatott igényfelmérésen alapszik, hiszen az új hivatal tervezésekor figyelembe vettük a 

célcsoportok által adott válaszokat, és azok megjelennek az engedélyes és kiviteli szintő terveken. A fentiek alapján a hangsúly az 

energiatakarékos, hatékony üzemeltetésen, a megfelelı helyiségbeosztáson és az akadálymentesítésen volt.  

 

Az engedélyes tervek mőszaki leírása már tartalmazza az épület funkcionális kihasználtságára vonatkozó leírást az alábbiak szerint. 

A Képes Kulturális és Civil Centrum által ellátott funkciók 

Mátészalka városnak szüksége van egy új Kistérségi Központra és Polgármesteri Hivatalra. Az épületbe kerülı funkciókat, helyiségeket, azok 

méretének és helyének meghatározását a helyiségkapcsolatokkal a Hivatal dolgozói az építész tervezı bevonásával dolgozták ki. Kisebb-

nagyobb eltérésekkel készült több változat, míg az építészeti vázlatterv elkészült. Annak alapján még további finomítások, továbbtervezések 

történtek a vázlatterv tanulságait számba véve. Ezek alapján alakult ki az építési engedélyezési terv, ez a munka volt az alapja az épület 

használati funkcionális elrendezésének. 

 

A házban a funkcionális elrendezést és a helyiségcsoportok kapcsolatát a meglévı alaprajzi és épületszerkezeti rendszer is befolyásolta.  

A közönség részére és a dolgozók részére vizesblokkokat és takarítószer tárolókat kell kialakítani illetve a meglévıket át kell építeni, továbbá 

személyzeti tartózkodók tervezése is szükséges. A fıbejáratot – átépítve – a jelenlegi helyén megtartottuk a bejárati elıtérrel együtt. Ezen a 

fıbejáraton lehet az épület azon részeibe – elsı, második és harmadik emeletére - jutni, melyekben általában ügyfélfogadási rendben – nem 

minden nap fogadnak ügyfeleket - dolgoznak a polgármester, alpolgármester, jegyzı és aljegyzı irodáival együtt. A bejárati elıtérben porta 

mellett recepciós munkatársak is dolgoznak, akik az eligazítás, tájékoztatás mellett az ügyfelek ellenırzését is elvégezhetik. A bejárati elıtér 

folytatásában jelenleg álló nagytermet szintén megtartjuk, hiszen testületi ülésekre és egyéb rendezvényekre erre a térre nagy szükség van. 
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Az épületegyüttes egy másik bejáratot is kap a Kazinczy utca felıl, a jelenlegi fıépület és az újonnan tervezett épület között. Így onnan balra 

fordulva a fıépület földszintjének másik része is megközelíthetı a közönség részére. Ide a földszintre a sarok felé esı részre kerül elhelyezésre 

az okmányiroda viszonylag nagy területe, ahol félfogadás minden nap van. Az újonnan tervezett épületszárnyban kap helyet a földszinten és az 

emeleten a szociális osztály, a közigazgatási iroda és kissé elkülönülve a polgári védelem irodája. A tetıtérben a gyámügy került elhelyezésre.      

 

Fontos szempont volt, hogy személygépkocsival az udvarra be lehessen állni a hivatali dolgozóknak. Az ügyfelek parkolása az épület elıtti 

közterületen lehetséges – ahogy eddig is lehetséges a már kialakult állapot szerint az épületre merılegesen beállva.  

 

A meglév ı épület felújítása, átalakítása, korszer ősítése 

Az épület teljes körő akadálymentesítése, lift beépítése, akadálymentes vizesblokkok kialakítása elsısorban azokon a szinteken, ahol ügyfelek 

várhatók nagyobb számban, továbbá rámpa építése az épület bejárataihoz. 

Az épület elavult lapostetı szigetelésének elbontása, zöldtetı készítése. 

Az épület teljes korszerősítése figyelembe véve az energiafelhasználás csökkentését: energiatakarékos gázkazánok beépítése, szabályozható 

főtés kiépítése, az épület hıszigetelésének javítása, megoldása, energiatakarékos elektromos fogyasztók, és alternatív energiát hasznosító 

berendezések alkalmazása. 

Külsı- és belsı nyílászáró cseréje, homlokzati falak hıszigetelése, padló és falburkolatok cseréje, festés-mázolási munkák a teljes épületben 

továbbá beépített szekrények felújítása. 

Az akadálymentesítés keretében a fentieken kívül a padlóburkolatokban elhelyezésre kerülnek a vezetısávok, valamint a falakra és ajtólapokra 

tájékoztató táblák lesznek felszerelve. 

A tervezés során nagy hangsúlyt fektettünk a környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint a környezetvédelemre. Ennek 

következtében került zöldtetı a földszint fölötti lapostetıkre. A zöldtetıre kisebb cserjék virágok lesznek ültetve, valamint az egész felület 

füvesítve lesz. Az épületre magastetı kerül a tetıtér beépítésével, cserépfedéssel. 

Az épület energiafelhasználásának csökkentése érdekében számos megoldást alkalmazunk. Mivel az épületet régi, elavult kazánokkal főtötték 

szabályozatlan főtési rendszerrel, ezért az egyik legfontosabb feladat annak átépítése. Teljes felújításra kerül az épület elektromos rendszere, 
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energiatakarékos elektromos fogyasztók lesznek felszerelve, az udvaron mozgásérzékelıvel ellátott lámpák, folyosón idıkapcsolós világítás. 

Az irodai helyiségekben az erısáramú hálózat és berendezések mellett a gyengeáramú strukturált kábelezés és telefon kábelezés fog készülni 

és helyiségenként a megfelelı számú kiállással.  

 
Meglévı épület b ıvítése 

A földszint + 2 emeletes épületet kétféleképpen bıvítjük. Az egyik bıvítési lehetıség az épület legfelsı, lapostetıs szintjén történı bıvítés. Új 

magastetı tervezésével emeletráépítést készítünk, illetve pontosabban egy olyan új használati szintet hozunk létre, melynek kisebbik részét 

emeletráépítésnek, nagyobbik részét tetıtér-beépítésnek lehet nevezni. A bıvített épület földszint + 3 szintes lesz. 

A másik bıvítési lehetıség déli irányban van, egy új épületszárnnyal. A tervezett új épületszárny földszint + emelet + tetıtérbeépítéses + 

pinceszintes kialakítású lesz. Az új épületszárnyat a Kazinczy utcával párhuzamosan tervezzük, de az épület kisebb háromszög alakú 

teresedést formál az utca felé. Ennek az utcaszélesítésnek a párja a másik oldalon is megjelenik, a Kávéház épületén. A városközponti 

Kazinczy utcán, így kiszélesedve egy kis városi teresedés alakul ki.  

 

A két épület egységes lesz, de különbözı épülettömegeket alkot majd, sıt a jelenlegi meglévı fıépületet is kisebb tetıtömegekkel fedjük le, 

hogy azt is tovább kisebb épületrészekre osztani. Nem tartjuk kívánatosnak, hogy egy ekkora épület egyetlen tömegként jelenjen meg a 

városban és ha lehet, ezt oldani kívánjuk. Az épület belsı udvari részén a parkosítást, térburkolást és világítást tervezünk.  

  

A funkcionális elrendezés építészeti vonatkozásai közül ki kell emelni, hogy korábban az eredeti épület szabályos középfolyosós elrendezéső 

volt. Alapvetıen ezt az elvet az áttervezett épületben is megtartjuk, de sok helyen el is térünk attól. A földszinten nem közlekednek keresztül a 

részben megtartott belsı középfolyosón ügyfelek, csak dolgozók, hiszen az épület sarkára az okmányiroda került, külön közönség-bejárattal és 

nagyobb váróhelyiséggel. Így csak azoknak kell feltétlenül a pultos okmányirodában tartózkodni, akik éppen sorra kerülnek az ügyükben. Az I. 

emeleti középfolyosó rövidebb lesz, a folyosók végei egyik oldalon a polgármesteri, alpolgármesteri, a másik oldalon a jegyzıi, aljegyzıi 

titkárságokban illetve kis váróhelyiségekben végzıdnek. A további helyiségek, munkahelyek a közlekedıbıl nyílnak. A II. emeleten a 

középfolyosó megtartása mellett döntöttünk, hiszen itt nem volt szükség nagyobb irodahelyiségre, így a folyosók két végén bevilágító felületet 
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(egyben hı- és füstelvezetı, frisslevegı-bevezetı nyílás) lehet kialakítani a továbbiakban, ahogyan eredetileg is volt. Erre a szintre felérkezve 

lépcsıvel és a lifttel szemben nem terveztünk irodahelyiségeket, hanem egy nagyobb elıtérrel, üvegfallal kis erkélyre kinyílik a középfolyosó 

ahonnan a ház elıtti parkra lehet lelátni. A tetıtéri szinten az I. emeletihez hasonlóan szintén rövidebb középfolyosó lesz, így az épület minkét 

végébe el lehet helyezni nagyobb helyiségeket is. A II. emeleti erkély itt is megismétlıdik sıt, egy nagyobb teraszt alakítottunk itt ki a lépcsıvel 

szemben.  

 

A kisebb, új tervezett épületszárny szélessége sokkal kisebb, mint a nagy, meglévı épület szélessége, ezért ott minden szinten tulajdonképpen 

ablakokkal ellátott oldalfolyosók lesznek kialakítva, melyek nem is igazi folyosó-közlekedık, hanem kényelmesen széles terek, melyek egyben 

váróhelyiségek is.   

 

Tervezett nettó, hasznos alapterületek szintenként:  
 

Pinceszint:  
 
Tervezett, új épületrész: 
001.  raktár 110,40 m2 

002.  közlekedı 6,20 m2 

003.  takarítószer tároló 2,50 m2 

004.  öltözı-WC elıtere 2,20 m2 

005.  WC   1,80 m2 

006.  öltözı 4,50 m2 

007.  zuhanyozó   2,80 m2 

008.  lépcsı területe 8,50 m2 

pinceszint összesen: 138,90 m 2 
 
Földszint:  
 
Meglévı épületrész: 
101.  szélfogó 9,40 m2 

102.  elıcsarnok 94,10 m2 
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103.  recepció 6,10 m2 

104.  iroda 13,40 m2 

105.  elektromos  
kapcsoló helyiség   10,50 m2 

106.  gépészeti tér 28,60 m2 

107.  kisterem   30,90 m2 

108.  teakonyha 9,00 m2 

109.  tanácsterem 143,90 m2 

110.  nıi WC-elıtér 2,80 m2 

111.  nıi WC 1,30 m2 

112.  férfi WC-elıtér 1,30 m2 

113.  férfi WC 2,80 m2 

114.  akadálymentes WC   6,20 m2 

115.  hulladéktároló 10,00 m2 

116.  gépkocsi tároló   38,30 m2 

117.  anyakönyvezetıi  
iroda 32,00 m2 

118.  ügyfélváró 32,40 m2 

119.  okmányiroda 154,20 m2 

119/a.  személyzeti  
            tartózkodó 7,70 m2 

120.  raktár   15,90 m2 

121.  irattár 24,80 m2 

122.  közlekedı 24,00 m2 

123.  légbevezetı 5,20 m2 

124.  iktató 22,50 m2 

125.  iktató 13,80 m2 

126.  postázó 13,40 m2 

127.  férfi WC-elıtér 2,20 m2 

128.  férfi WC 4,20 m2 

129.  takarítószer tároló 1,50 m2 

130.  nıi WC-elıtér 2,20 m2 

131.  nıi WC 4,20 m2 

132.  ügyfélszolgálat 19,70 m2 

132/a.  raktár 6,50 m2 
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133.  közlekedı                 14,20 m2 

134.  lépcsı területe 13,80 m2 

 

meglévı épületrész földszint összesen: 823,00 m2 
 
Tervezett, új épületrész: 
135.  elıtér-váró 20,70 m2 

136.  elıtér 9,50 m2 

137.  takarítószer tároló 2,90 m2 

138.  akadálymentes WC 4,80 m2 

139.  férfi WC-elıtér 1,90 m2 

140.  férfi WC 3,90 m2 

141.  nıi WC-elıtér 4,00 m2 

142.  nıi WC 2,70 m2 

143.  szociális váró   28,50 m2 

144.  szociális iroda 24,10 m2 

145.  vezetıi iroda   23,20 m2 

146.  tárgyaló 12,10 m2 

147.  közlekedı 6,40 m2 

148.  elıtér 11,00 m2 

149.  WC-elıtér 2,80 m2 

150.  WC 1,20 m2 

151.  takarítószer tároló 0,90 m2 

152.  polgári védelmi iroda17,40 m2 

153.  polgári védelmi iroda17,40 m2 

154.  lépcsı területe 11,10 m2 

tervezett, új épületrész földszint összesen: 206,50 m2 
(155.  kapuáthajtó területe28,30 m2) 
földszint összesen a kapuáthajtóval nélkül: 1029,50  m2 
 
I. emelet:  
Meglévı épületrész: 
201.  elıtér 25,70 m2 

202.  nıi WC-elıtér 2,20 m2 

203.  nıi WC 7,00 m2 
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204.  férfi WC-elıtér 2,20 m2 

205.  férfi WC 5,50 m2 

206.  takarítószer tároló 1,50 m2 

207.  önkormányzati jogi  
         vezetıi ir.                  21,00 m2 

208.  jegyzıi kabinet 20,90 m2 

209.  jegyzıi kabinet  
         vezetı  13,40 m2 

210.  teakonyha 6,90 m2 

211.  jegyzıi iroda 39,10 m2 

212.  aljegyzıi iroda  21,20 m2 

213.  titkárság  26,00 m2 

214.  váró helyiség 8,90 m2 

215.  elıtér, közlekedı 12,60 m2 

216.  személyügyi iroda  14,20 m2 

217.  gondnoki iroda 13,40 m2 

218.  önkormányzati  
jogi titkárság 14,20 m2 

219.  önkormányzati  
jogi iroda 20,40 m2 

220.  közlekedı  18,00 m2 

221.  alpolgármesteri  
iroda  27,30 m2 

222.  titkárság  52,00 m2 

223.  polgármesteri iroda  41,10 m2 

224.  tárgyaló  28,00 m2 

225.  teakonyha 3,80 m2 

226.  polgármesteri  
kabinet  21,10 m2 

227.  lépcsı területe 13,10 m2 

meglévı épületrész I. emeleti szint összesen: 480,70 m2 
 
Tervezett épületrész: 
229.  elıtér 9,50 m2 

230.  takarítószer tároló 2,90 m2 



 160 

231.  akadálymentes WC 4,80 m2 

232.  férfi WC-elıtér 1,90 m2 

233.  férfi WC 3,90 m2 

234.  nıi WC-elıtér 4,00 m2 

235.  nıi WC 2,70 m2 

236.  várótér 28,50 m2 

237.  szociális iroda         24,10 m2 

238.  szociális iroda         27,10 m2 

239.  személyzeti tartózkodó8,40 m2 

240.  közlekedı  6,40 m2 

241.  elıtér 5,50 m2 

242.  közigazgatási  
titkárság 16,20 m2 

243.  vezetıi iroda  20,10 m2 

244.  közigazgatási iroda  29,00 m2 

245.  tárgyaló  11,00 m2 

246.  lépcsı területe 11,10 m2 

tervezett épületrész I. emeleti szint összesen: 217,10 m2 
I. emeleti szint összesen: 697,80 m 2 

 
II. emelet:  
Meglévı épületrész: 
301.  elıtér 47,50 m2 

302.  nıi WC-elıtér 2,20 m2 

303.  nıi WC 7,00 m2 

304.  férfi WC-elıtér 2,20 m2 

305.  férfi WC 5,50 m2 

306.  takarítószer tároló 1,50 m2 

307.  adóügyi iroda     35,20 m2 

308.  adóügyi iroda 20,70 m2 

309.  adóügyi titkárság  14,10 m2 

310.  vezetıi iroda 21,10 m2 

311.  közlekedı 47,90 m2 

312.  pénzügyi iroda  25,60 m2 

313.  tároló  5,30 m2 



 161 

314.  költségvetési iroda 25,20 m2 

315.  költségvetési iroda 13,80 m2 

316.  tároló 13,80 m2 

317.  személyzeti  
tartózkodó  13,80 m2 

318.  tárgyaló 13,40 m2 

319.  informatikai iroda 28,10 m2 

320.  raktár  7,00 m2 

321.  vezetıi iroda  21,10 m2 

322.  közlekedı  23,90 m2 

323.  közmővelıdési iroda 20,80 m2 

324.  közmővelıdési  
adm. iroda 14,20 m2 

325.  közmővelıdési iroda 21,00 m2 
326.  lépcsı területe 13,10 m2 

meglévı épületrész II. emeleti szint összesen: 465,00 m2 
(327.  erkély  9,00 m2 

328.  erkély 6,40 m2) 
 
Tervezett épületrész: 
329.  személyzeti WC-elıtér2,90 m2 

330.  férfi WC-elıtér 2,00 m2 

331.  férfi WC                      3,30 m2 (4,70 m2) 
332.  nıi WC-elıtér 3,80 m2  (4,20 m2) 
333.  nıi WC 2,00 m2  (2,80 m2) 

334.  takarítószer tároló 1,40 m2  (1,60 m2) 
335.  várótér         20,00 m2 (26,90 m2) 
336.  gyámügyi iroda         18,60 m2 (21,90 m2) 
337.  gyámügyi iroda         18,30 m2 (26,10 m2) 
338.  közlekedı         15,30 m2 (19,40 m2) 
339.  elıtér         15,80 m2 (23,30 m2) 
340.  gyámhatósági titkárság        9,30 m2 (12,90 m2) 
341.  gyámügyi vezetıi iroda        15,30 m2 (21,10 m2) 
342.  gyámügyi iroda         22,30 m2 (26,60 m2) 
tervezett épületrész II. emeleti (tetıtéri) szint összesen: 150,30 m2  (196,40 m2) 
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II. emeleti szint összesen: 614,80 m 2 

 
Tetıtéri szint:  
Meglévı épületrész: 
401.  elıtér 45,80 m2 

402.  nıi WC-elıtér 2,10 m2 

403.  nıi WC                       4,50 m2 (5,40 m2) 
404.  férfi WC-elıtér 2,10 m2 
405.  férfi WC 4,20 m2  (4,60 m2) 

406.  takarítószer tároló 1,30 m2 
407.  akadálymentes WC 5,10 m2 
408.  tároló 1,90 m2 (3,20 m2) 
409.  vezetıi iroda 26,90 m2  (27,20 m2) 
410.  építéshatósági titkárság        39,90 m2 (40,40 m2) 
411.  ügyintézıi iroda        60,30 m2 (70,30 m2) 
412.  fıépítészi iroda         13,40 m2 (13,80 m2) 
413.  tárgyaló         13,80 m2 
414.  belsı ellenıri iroda        18,80 m2 (19,90 m2) 
415.  belsı ellenıri iroda        32,70 m2 (36,10 m2) 
416.  mőszaki iroda         27,10 m2 
417.  mőszaki iroda         34,00 m2 
418.  vezetıi iroda         34,10 m2 
419.  mőszaki iroda titkárság        26,20 m2 
420.  teakonyha         9,50 m2 
421.  közlekedı folyosó        23,60 m2 
tetıtéri szint összesen: 427,30 m2  (449,40 m2) 
 
Alapterületi összesít ı: 
Meglévı épület: 

földszint: 823,00 m2 

I. emelet: 480,70 m2 

II. emelet: 465,00 m2 

tetıtéri szint: 427,30 m2 (449,40 m2) 
- a meglévı épület összesen az új tetıtéri bıvítéssel együtt: 2196,00 m2 
Tervezett, új épület: 
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pinceszint: 138,90 m2 

földszint: 206,50 m2 

I. emelet: 217,10 m2 

II. emelet (tetıtér): 150,30 m2 (196,40 m2) 
a tervezett, új épületrész összesen: 712,80 m2 
 
Mind az 5 szint - a meglévı és az új épületrészek nettó, hasznos alapterülete 
összesen: 2908,80  m2 
Ebbıl meglévı, felújítandó nettó alapterület: 1768,70 m2 
Újonnan tervezett nettó alapterület: 1140,10 m2 
 
A Kistérségi Igazgatási Központ kapcsán az egyes helyiségek kapcsán folyamatos használatról beszélhetünk, azaz a helyiségek 

kihasználtsága az irodacélú helyiségek esetén 100%-os. Egyedül a nagyterem (tanácsterem) esetén nincs állandó „foglaltság”, itt a testületi 

ülések zajlanak átlagosan havonta egyszer.  

 

Bérbeadást egyelıre nem tervez az Önkormányzat.  

 

3.8  A tulajdonviszonyok értékelése 
 
Az akcióterület tulajdonviszonyait megvizsgálva a mellékletben elhelyezett táblázat szerint megállapítható, hogy az akcióterületen jobbára 

magán- illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanok találhatóak. Ezek jelentıs része – mint azt az alábbi térképvázlat is mutatja – forgalomképes, 

illetve korlátozottan forgalomképes, leginkább a közutak, közterek tartoznak a forgalomképtelen ingatlanok sorába.  

Megjegyzendı, hogy az Önkormányzat az ÉAOP-5.1.1/D jelő pályázat kapcsán két ingatlant is megvásárolt, a 2592-es helyrajzi számon álló 

házat, valamint a 2591-es helyrajzi számú ingatlant. Ezen ingatlanvásárlásokra azért volt szükség, hogy a Kistérségi Igazgatási Központ 

kialakítása lehetıvé váljék.  
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3.9  A tulajdonosi, együttm őködési szándékok vizsgálata 
 
Az akcióterület ingatlantulajdonosainak szándékait a vállalkozói fórum és a kapcsolódó kérdıív segítségével térképeztük fel. Ami az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokat illeti, megállapítható, hogy a területen jelenleg csak korlázotottan forgalomképes vagy forgalomképtelen 

ingatlanok találhatóak. Ezekre vonatkozóan az Önkormányzat ingatlangazdálkodási terve alapján fog értékesítésre vagy hasznosításra 

alkalmas ingatlanrészeket kialakítani. Ezen ingatlanrészek kialakítása a következı 5 év során várható, rövid távon az Önkormányzat a területen 

ingatlanértékesítést nem tervez, elıtérbe helyezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadását vagy közcélú hasznosítását.  

 

Ami a terület magántulajdonosait illeti, jellemzıen itt is a fejlesztések dominálnak majd. Jelenleg egy nagyobb ingatlan (Szatmár Hotel) esetén 

várható tulajdonosváltás (és esetleg funkcióváltás). A többi ingatlan tulajdonosa sokkal inkább fejlesztésekben gondolkodik. Az akcióterületi 

ingatlanárak is emelkedtek az elmúlt évben a fejlesztés hírére illetve amiatt, hogy az itt található ingatlanok általában üzleti célú hasznosításra 

alkalmasak. (Ez a tendencia különösen figyelemreméltó akkor, amikor Mátészalka többi városrészében általában csökkentek az ingatlanárak).  

 
3.10 Piaci igények, lehet ıségek felmérése és ingatlanárak értékelése 
 

Tekintettel arra, hogy a fejlesztendı funkciók igényfelmérését, részletes kihasználtsági tervet, célcsoport-elemzést az ATT 3.7 fejezete 

tartalmazza, jelen fejezetben azt vizsgáljuk, az akcióterületen mőködı vállalkozások terveznek-e fejlesztéseket, melyeket saját forrásból, vagy 

általuk megpályázott támogatásból kívánnak megvalósítani.  

 

A piaci igények felmérése kapcsán 2009. október 15-én vállalkozói fórumot szervezetünk. A fórum témája a készülı IVS bemutatása, az 

akcióterületi fejlesztések bemutatása, valamint a vázolt fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos vélemények és visszacsatolások összegyőjtése 

volt. 

A vállalkozói fórum meghívóját az akcióterületen üzlethelyiséggel rendelkezık mellett a legnagyobb helyi iparőzési adót fizetı 20 vállalat is 

megkapta.  

A meghívó mellé kérdıívet mellékeltünk, melyben a magánforrásokból megvalósuló fejlesztési elképzelésekrıl kérdeztük a cégeket.  
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A kérd ıíves felmérés és a vállalkozói fórumon elhangzottak  alapján a következ ık állapíthatók meg:  

1. a vállalkozások árbevétele elızı év azonos idıszakához képest általában csökkent, vagy nagyjából azonos maradt 

2. a rendelésállomány – az árbevételhez hasonlóan – csökkent, vagy azonos marad.  

3. Az alkalmazotti létszám a válaszadó vállalkozások többségében szintén csökken. 

4. A válaszadók a következı évre általában a létszám megtartását tervezik, munkahelybıvítésre inkább hosszabb, 3 éves távlatban gondolnak.  

5. A vállalkozások végeztek ebben az évben fejlesztést, mely vagy folyamatban van, vagy lezárult. A fejlesztések elsısorban gépbeszerzésre 

irányultak és saját, illetve pályázati forrásból valósultak meg. A válaszadók a következı évre is terveznek fejlesztést, elsısorban 

termékfejlesztést, gépbeszerzést, infrastrukturális fejlesztéseket.  

 

A vállalkozói fórum közönségének kérdései leginkább arra vonatkoztak, hogy a fejlesztés során milyen forgalomeltereléssel, építés miatti 

kényelmetlenségekkel, forgalomcsökkenéssel kell számolniuk. Az is kérdésként – aggodalomként – merült fel, hogy sor kerül-e a forgalom 

teljes lezárására, sétálóövezet kialakítására az érintett területeken (ezt ellenezték volna). A forgalomcsillapított zóna azonban kedvezı 

fogadtatásra talált, hiszen abban a jelenlévık is egyetértettek, hogy ez a fejlesztés egyrészt lehetıvé teszi a  városmag gyalogos-sétáló 

forgalmának, és ezáltal az itt mőködı vendéglátóhelyek, boltok látogatottságának növelését.  

Szintén fontosnak tartották a résztvevık, hogy javul a városról kialakult negatív kép, Mátészalka vonzó(bb) célponttá válik az utazók számára.  

 

Ami az ingatlanárak alakulását illeti: az elmúlt egy évben a gazdasági válság hatására a város egészén visszaesés volt jellemzı, ugyanakkor 

az akcióterületi ingatlanárak esetén mérsékelt emelkedést lehetett tapasztalni az elsı fordulós pozitív támogatói döntés hírére, tekintettel arra, 

hogy az itt lévı ingatlanok üzleti célú hasznosításra alkalmasak.  
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4. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozá sai 

4.1 Az akcióterület fejlesztési céljai 
 

Jelen fejezetben meghatározzuk az Északi Városközpont akcióterület fejlesztésének céljait, illeszkedését az ATT stratégiai fejezetéhez és a 

pályázati kiírásban foglaltakhoz. 

 

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja : az Északi Városközpont funkcióbıvítı fejlesztése révén Mátészalka népességmegtartó erejének 

fokozása, térségi szerepkörének erısítése; az itt élık jólétének és a térség gazdasági versenyképességének növelése; városi, közösségi, 

gazdasági funkciók fejlıdése; városi vonzerı növekedése, tıkebefektetések növekedése; magasan képzett lakosság városban tartása 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az akcióterület fejlesztési céljait, illetve a kapcsolódó indikátorokat. 

Átfogó cél és specifikus célok Indikátor megnevezése 
Átfogó cél  
Az Északi Városközpont funkcióbıvítı fejlesztése révén Mátészalka 

népességmegtartó erejének fokozása, térségi szerepkörének 

erısítése; az itt élık jólétének és a térség gazdasági 

versenyképességének növelése; városi, közösségi, gazdasági 

funkciók fejlıdése; városi vonzerı növekedése, tıkebefektetések 

növekedése; magasan képzett lakosság városban tartása 

Nem pályázati indikátor 
- Migrációs mutató alakulása 
- Tıkebeáramlás mértéke 
- Letelepedett cégek száma 
- Foglalkoztatottsági, aktivitási ráta alakulása 
- Munkanélküliség alakulása 
- 1 fıre jutó GDP alakulása 
- Turisztikai forgalmat mutató indikátorok (vendégéjszakák, 

turisták száma, stb.) alakulása 
 
Pályázati indikátor:  

- Akcióterület lakosságának száma 
- Lakossági elégedettség 

Specifikus célok  
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Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés  

Az Északi Városközponti Akcióterület fejlesztése révén hozzájárulni 

Mátészalka versenyképes gazdasági szerkezetének kialakulásához, 

a mátészalkai KKV-k fejlıdéséhez.  

Nem pályázati indikátor 
- Akcióterületen mőködı cégek száma  
- Akcióterületen mőködı cégek, vállalkozások forgalmi adatai  
- Turisztikai forgalmat mutató indikátorok (vendégéjszakák, 

turisták száma, stb.) alakulása 
 
Pályázati indikátor:  

- Akcióterületen letelepedett új vállalkozások 
- Teremtett munkahelyek 
 

Esélyteremt ı város: Az Északi Városközponti akcióterület 

fejlesztése révén hozzájárulni a hátrányos helyzető lakosság 

felzárkózásához, esélyt teremteni számukra az elhelyezkedésre, 

társadalomba való reintegrációra.  

Nem pályázati indikátor:  
- segélyezettek száma,  
- tartósan munkanélküliek száma 

 
Pályázati indikátor:  

- teremtett munkahelyek – hátrányos helyzetőek 
- helyi foglalkoztatási programokba bevont hátrányos 

helyzetőek száma 
Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása: Az Északi 

Városközponti akcióterület fejlesztése révén a városi szövet 

megújítása, közösségi terek kialakítása, a város vonzerejének 

növelése, környezeti értékeinek és épített örökségének megırzése. 

Nem pályázati indikátor:  
- Forgalmi adatok  
- Közterek, közparkok kihasználtsága, látogatottsága 

 
Pályázati indikátor:  

- Zöldfelületek nagysága 
- Energia-megtakarítás 
- Lakossági elégedettség 

Felzárkózó kistérség, meger ısödött kistérségi központ: Az 

északi városközponti akcióterület fejlesztése révén hozzájárulni a 

kistérség felzárkózásához, a kistérségi és városi igazgatási funkciók 

jobb ellátásához. 

Nem pályázati indikátor:  
- Ügyintézési idı alakulása, ügyfél-elégedettség 
- Önkormányzati kiadások a Polgármesteri Hivatal 

fenntartására 
 
Pályázati indikátor:  

- Lakossági elégedettség 
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A fejlesztés részcéljai megegyeznek az Akcióterületi Terv Stratégiai Fejezetének részcéljaival, azaz jelen fejlesztés teljes mértékben 

összhangban van a város által meghatározott célrendszerrel: 

 

CÉL  PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉS 

Gazdaságélénkítés, turizmusfejlesztés Belvárosi közterület-rendezés, Civil Centrumban kávéház és 

rendezvényterem kialakítása, Kölcsey és Kazinczy utca sétálóutcává 

alakítása 

Esélyteremt ı város Civil Centrum kialakítása, partnerség, szociális foglalkoztatás 

Élhetı, esztétikus városi környezet kialakítása - Madách tér kertészeti rendezése 
- térfigyelı rendszer kiépítése az akcióterületen 
- szelektív hulladékgyőjtés 
- parlagfő irtási akciók 

Felzárkózó kistérség, meger ısödött kistérségi központ - Polgármesteri hivatal átköltöztetése a Kölcsey téren elhelyezkedı 
Szatmár Alapfokú Mővészeti Intézet épületébe 

- A Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola épületének bıvítése. Az így 
kialakított új intézményben kap helyet a: Polgármesteri Hivatal; 
Gyámhivatal; Szociális Csoport; Kistérségi Szolgáltató Központ 
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A fejlesztés pályázati kiíráshoz való illeszkedése:  

- Az alábbi ábra az akcióterületen tervezett fejlesztéseket a pályázati kiírásban meghatározott prioritási tengelyekhez rendeli. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági funkciót erısítı 
tevékenységek 

 

- Kölcsey és Kazinczy 
utcák 
forgalomcsillapított 
utcává alakítása 

- Kávéház és 
rendezvényterem 
kialakítása 

 

- kulturális központ 
kialakítása 

- forgalomcsillapított utca 
kialakítása 

 

- Madách tér kertészeti 
rendezése 

- térfigyelı rendszer kiépítése 
az akcióterületen 

- szelektív hulladékgyőjtés 
- parlagfő irtási akciók 

- Polgármesteri hivatal 
átköltöztetése a Kölcsey 
téren elhelyezkedı Szatmár 
Alapfokú Mővészeti Intézet 
épületébe 

- A Szatmár Alapfokú 
Mővészeti Iskola épületének 
bıvítése. Az így kialakított új 
intézményben kap helyet a: 
Polgármesteri Hivatal; 
Gyámhivatal; Szociális 
Csoport; Kistérségi 
Igazgatási Központ 

 

Beavatkozási területen megvalósítani tervezett tevékenység  

Mátészalka népességmegtartó erejének fokozása, térségi szerepkörének erısítése; az itt élık jólétének és a térség gazdasági 
versenyképességének növelése; városi, közösségi, gazdasági funkciók fejlıdése; városi vonzerı növekedése, tıkebefektetések 

növekedése; magasan képzett lakosság a városban marad 

Közösségi funkciókat erısítı 
tevékenységek 

 

Városi funkciókat 
erısítıtevékenységek 

 

Közszféra funkcióinak 
megerısítését szolgáló 

fejlesztések 

Infrastrukturális, beruházás 
jellegő fejlesztéseket kiegészítı 

kisléptékő „soft” elemek 

- Városmarketing akciók 
- Parlagfőért virágot akció 
- Parkosításhoz, 

rendezéséhez közhasznú 
munka igénybevétele. 
- Szelektív hulladékgyőjtık 
- Szemétszedési, papír-, 

mőanyag-, üveg-, 
fémgyőjtési akció, 
tematikus környezetvédı 
napok 
- Kiállítások, kamaraszínházi 

elıadások, beszélgetı és 
vitaestek szervezése. 
- Városismereti, történelmi 

verseny rendezése  
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A prioritási tengelyek vizsgálatakor hat tengelyt k ülönböztetünk meg:  

 

Gazdasági funkciót er ısítı tevékenység 

Cél: a helyi szolgáltatások minıségének és termékpalettájának fejlesztése, valamint a helyi foglalkoztatás növelése 

Lehetséges eszközök: 

Üzletek, kereskedelmi egységek felújítása az alábbiak szerint: 

- Rendezvény- és konferenciaközpont külsı felújítása (átalakítása, bıvítése), helyiségek belsı terek kialakítása, a mőködtetéshez 

szükséges eszközök beszerzése, indokolt esetben maximum 500m2 alapterületig új építés támogatható 

 

Akcióterületen tervezett, jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység és illeszkedése: Képes Kulturális Központ és Civil Centrum 

kialakítása, kávéházi fogyasztótér és kiszolgáló terület pódiummal, valamint konferencia-, elıadóterem kialakítása. 

 

Városi funkciókat er ısítı tevékenységek 

Cél: a belváros attraktivitásának növelése a városépítészet és az épített környezet minıségének fejlesztésével. 

- Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bıvítése, kialakítása, minıségi utcabútorok 

elhelyezése 

- Energiatakarékos közvilágítás korszerősítése 

- Közlekedési fejlesztések 

o Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása 

- A közbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megırzését szolgáló tevékenységek: 

biztonságtechnikai térfigyelı rendszer telepítése 
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Akcióterületen tervezett, jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység és illeszkedése: a pályázatban sor kerül a Kazinczy és a Kölcsey 

utcák forgalomcsillapított utcává alakítására, burkolatcserére, térfigyelı-rendszer kialakítására, szelektív hulladékgyőjtés kialakítására, 

energiatakarékos közvilágítás korszerősítésére. 

� Kazinczy és Kölcsey utcák forgalomcsillapított utcá vá alakítása : közterület rehabilitáció: kocsiforgalom kizárása illetve 

korlátozása, valamint a parkolók áthelyezése; burkolatcsere, térfigyelı rendszer kialakítása, parkosítás, akadálymentesítés, 

szelektív hulladékgyőjtés, térvilágítás és a közmőhálózat teljes rekonstrukciója. 

� Madách tér rendezése: a tér közösségi és rendezvénytérré való átalakítása, zöldesítés, parkrendezés, burkolatcsere, térfigyelı 

rendszer, energiatakarékos térvilágítás kialakítása 

 

Közszféra funkcióinak meger ısítését szolgáló fejlesztések 

Cél: a közigazgatási intézmények, azokat kiszolgáló egységek hozzáférhetıségének, mőködésének egyszerősítése, racionalizálása 

- Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója, épület-felújítás, átalakítás, bıvítés, indokolt esetben új építése, helyiségek, belsı 

terek kialakítása 

 

Akcióterületen tervezett, jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység és illeszkedése: a pályázatban felújításra kerülı Alkalmazott 

Mőveszeti Intézet (AMI) épületének felújítása, bıvítése a Polgármesteri Hivatal, Kistérségi Igazgatási Iroda, Gyámügy és Szociális csoport egy 

épületbe való költöztetéséhez, ez központi helyre összpontosítja a közigazgatási funkciókat, ezeket magasabb minıségi szintre emeli 

 

Közösségi funkciókat er ısítı tevékenységek: 

Cél: A városi lakosság számára kulturális központok, közösségi helyek kialakítása, azok élettel való megtöltése 

- Múzeum, kiállítóterem épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése helyiségek, belsı terek kialakítása (új építés, eszközbeszerzés 

nem támogatható)  
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Akcióterületen tervezett, jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység és illeszkedése: Képes Kulturális és Civil Centrum kialakítása 

pódiummal, kamara elıadások számára alkalmas helyiséggel, galériával, valamint egy folyóirat olvasó kialakítása 

 

Infrastrukturális, beruházás jelleg ő, kiegészít ı, kislépték ő „soft” tevékenységek 

Cél: a helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erısítı akció, valamint a központ látogatottságának növelése 

- A helyi kötıdést és büszkeséget erısítı akciók szervezése, tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb 

generációkra. 

- Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfő irtásához stb.) kapcsolódó helyi 

társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása 

- Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók. 

- Közösségépítést és szabadidı hasznos eltöltését segítı szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományırzı 

közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok 

megvalósítása, stb.) (kizárólag magánszemélyek részére, non-profit szervezetek által mindenki számára elérhetı képzéseket 

támogatottak). 

 

Akcióterületen tervezett, jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység és illeszkedése: A pályázat a következı eszközökkel kívánunk élni 

a helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erısítı akció, valamint a központ látogatottságának növelése céljából: 

 

- A helyi kötıdést és büszkeséget erısítı akciók szervezése, tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb 

generációkra. 

o Városismereti, történelmi verseny rendezése általános-, középiskolásoknak. 

 

- Közösségépítést és szabadidı hasznos eltöltését segítı szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományırzı 

közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok 
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megvalósítása, stb.) (kizárólag magánszemélyek részére, non-profit szervezetek által mindenki számára elérhetı képzéseket 

támogatottak).  

o A „Civil házban” kiállítások, kamaraszínházi elıadások rendezése 

- Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók. 

o Szelektív hulladékgyőjtık elhelyezése a közterületeken, közintézményekben. 

o Szemétszedési, papír-, mőanyag-, üveg-, fémgyőjtési akció iskolásoknak, tematikus környezetvédı akciók szervezése 

 

- Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfő irtásához stb.) kapcsolódó helyi 

társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása. 

o A Kölcsey tér, illetve a Hısök tere parkosításához, rendezéséhez közfoglalkoztatás igénybevétele. 

o Civil szervezetek bevonásával, közös lakossági parlagfő irtás szervezése 

- A beavatkozások elfogadtatását segítı akciók 

o Partnerségi vitaestek, fórumok szervezése 

- Városmarketing akciók 

o Honlap-fejlesztés és kiadványok készítése, városmarketing stratégia készítése 
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Összefoglalás 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy mind a jelen pályázat keretében megvalósítani kívánt tevékenységek, mind az akcióterületen a pályázaton 

kívül megvalósítani tervezett tevékenységek illeszkednek pályázati kiírásban és Mátészalka város hosszú távú fejlesztési stratégiájában 

megfogalmazott célokhoz. A városközponti akcióterület attraktivitása nı a városépítészet és az épített környezet minıségének fejlesztésével. 

A megújuló Madách tér és a kialakított forgalomcsillapított utca rehabilitációja hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez, mely a 

területen mőködı vállalkozások bevételének növelését szolgálja, ezáltal a város gazdaságára élénkítı hatással van. 

A projekt során kiemelten fontos szempont a közúti forgalom és az utca melletti terület-felhasználási tevékenységek szimbiózisának 

megteremtése. Mind a projekt szakszerő lebonyolítása érdekében, mind a kijelölt fejlesztési célok sikeres elérése érdekében Mátészalka 

városfejlesztı társaságot hoz létre. 

A városközponti akcióterületen tervezett fejlesztések hozzásegítik Mátészalka városát a más városokkal folytatott verseny során a kedvezıbb 

pozíció eléréséhez és megtartásához, támogatják élhetı, vonzó, fenntartható módon fejlıdı településsé válását. 

 
4.2 Az akcióterület beavatkozásai 
 
Jelen fejezetben gyakorlatilag megismételjük az Akcióterületi Terv Stratégiai Fejezetében, a  2.12-es fejezetben foglaltakat.  
 
4.2.1 A 2007-13 között a városrehabilitációs pályáz at keretében megvalósuló projekt 
 

Mint azt a 2.12-es fejezetben bemutattuk, a terveze tt önkormányzati fejlesztések – melyek az ÉAOP - 5. 1.1/D pályázati forrásból 

valósulnának meg – az alábbiak: 

- A Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola átköltöztetését követıen kezdıdhet el a Kistérségi Igazgatási Központ kialakítása a 

polgármesteri hivatal áthelyezésével. (Az építési munkák elvégzésének idejére a hivatali funkciókat ideiglenes helyekre kell költöztetni, 

ehhez a szükséges ingatlanállománnyal az Önkormányzat rendelkezik.) 

- Képes Kulturális és Civil központ kialakítása 

- Térrendezési és park-rekonstrukciós munkák, közösségi terek kialakítása 
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A fejlesztések megvalósulásának elıfeltétele, hogy a projektfejlesztésben meghatározott mérföldkövek teljesüljenek (2009.12.09), a 

Támogatási Szerzıdést meg lehessen kötni (2010 január-március között), a kivitelezı kiválasztására irányuló eljárás sikeresen lezáruljon (2010 

márciusa). A fenti elıfeltételek teljesülése esetén a kivitelezés 2010 márciusa és decembere között lezajlik, 2011 januárjától júniusig pedig az 

úgynevezett soft elemek valósulnak meg.  

 
4.2.2 A magánszféra által megvalósítandó fejlesztés ek a közszféra fejlesztései nyomán 
 
Lehetséges magánbefektetésként megvalósuló – jelent ısebb volumen ő – beruházások: 

- a Polgármesteri Hivatal jelenlegi épülete egy részének üzleti célú hasznosítása– ehhez területet az önkormányzati értékesítésbıl lehet 

igénybe venni 

Elıfeltétel: testületi döntés a hasznosításról, pénzintézettel történı megállapodás 

- utcaképet meghatározó kiskereskedelmi üzlet-fejlesztések  

Elıfeltétel: sikeres városrehabilitációs pályázat az ÉAOP-5.1.1/D pályázat keretében 

- Aktuál Center átalakítása 

Várhatóan 2010 I. félévében elkezdıdik a beruházás.  

 

 
4.2.3 A közszféra által a városrehabilitációs pályá zaton kívül megvalósítandó  
fejlesztések az akcióterületen 
 

A tervezett önkormányzati fejlesztések – melyek az ÉAOP - 5.1.1/G pályázati forrásból valósulnának meg  – az alábbiak: 

- A Színház és Mővelıdési Ház felújítása, multifunkciós térré történı átalakítása 

- Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítása 

- Térrendezési és park-rekonstrukciós munkák, közösségi terek kialakítása 
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A fejlesztések megvalósulásának elıfeltétele a sikeres pályázat benyújtása és a pozitív támogatói döntés (várhatóan 2010 II. negyedéve), 

kiviteli szintő tervek elkészítése és közbeszerzési eljárás lebonyolítása a kivitelezıre (2010 III. negyedév), mely elıfeltételek teljesülése esetén 

a pályázati beruházás megvalósítása 2010 októberében indulhat, 2011 októberéig tart, melyet követıen 2012 márciusáig valósulnak meg a 

pályázat soft elemei.  

 

Más pályázati forrásból tervezett önkormányzati fej lesztések: 

- Gyermek-egészségügyi Központ kialakítása 

Elıfeltételek: kapcsolódó pályázati kiírás megjelenése, sikeres pályázat 

- Fogyatékosok nappali ellátására szolgáló létesítmény fejlesztése, kapacitásbıvítés 

Elıfeltételek: kapcsolódó pályázati kiírás megjelenése, sikeres pályázat 

- parkolóhelyek számának növelése 

Elıfeltételek: forrás biztosítása  

- kerékpáros sáv kialakítása 

Elıfeltételek: forrás biztosítása  

- zöldfelületek növelése 

Elıfeltételek: forrás biztosítása  

 
4.2.4 Összefoglaló táblázat a beavatkozásokról 
 

 Projekt neve Specifikus cél Megvalósítás 
feltétele 

2009 2010 2011 2012 2013 

    I II I II I II I II I II 
ROP  
támogatás 

ÉAOP-5.1.1/D Gazdaságélénkítés, 
turizmusfejlesztés 
 

Pozitív támogatói 
döntés, önrész  

  X X X      
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Esélyteremtı város 
 
Élhetı, esztétikus 
városi környezet 
kialakítása. 
 
Felzárkózó 
kistérség, 
megerısödött 
kistérségi központ 

 ÉAOP-5.1.1/G Gazdaságélénkítés, 
turizmusfejlesztés 
 
Esélyteremtı város 
 
Élhetı, esztétikus 
városi környezet 
kialakítása. 
 
Felzárkózó 
kistérség, 
megerısödött 
kistérségi központ 

Pozitív támogatói 
döntés, önrész 

   X X X X    

Magánforrás              
 Jelenlegi 

Polgármesteri hivatal 
üzleti célú 
hasznosítása 

Gazdaságélénkítés, 
turizmusfejlesztés 

Testületi döntés, 
megegyezés a 
pénzintézettel 

  x x       

 Aktuál Center 
átalakítása 

Gazdaságélénkítés, 
turizmusfejlesztés 

Magánforrás 
rendelkezésre 
állása 

  x x X X     

 Homlokzatfelújítások, 
teraszok nyitása, 
üzletnyitások 

Gazdaságélénkítés, 
turizmusfejlesztés 
 
Élhetı, esztétikus 

Sikeresen 
lebonyolított 
rehabilitációs 
pályázat, kedvezı 

    X X X X X X 
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városi környezet 
kialakítása. 

gazdasági 
környezet 

Közszféra 
fejlesztései 

             

 Gyermek-
egészségügyi 
Központ kialakítása 

Esélyteremtı város Pályázati 
támogatás 
elnyerése a célra, 
önerı 

    x X     

 Fogyatékosok nappali 

ellátására szolgáló 

létesítmény 

fejlesztése, 

kapacitásbıvítés 

 

Esélyteremtı város Pályázati 
támogatás 
elnyerése a célra, 
önerı 

    X x     

 Parkolóhelyek, 
kerékpáros sáv, 
zöldfelületek 

Élhetı, esztétikus 
városi környezet 
kialakítása. 

Sikeres 
városrehabilitációs 
pályázat, 
önkormányzati 
forrás 

    x x x x x X 

 
 
4.3 Az önkormányzat városrehabilitációs célok eléré sét szolgáló nem fejlesztési jelleg ő tevékenysége 
 
Mátészalka Város Önkormányzata mind a projekt elıkészítése, mind a projektfejlesztés során, mind a projekt végrehajtása során több olyan 

tevékenységet hajt/hajtott végre, melyek a városrehabilitációs célok elérését szolgálják, ugyanakkor nem beruházási tevékenységnek 

minösülnek, hanem elsısorban az igények felmérésével, a fejlesztések megvalósításához szükséges szabályozási háttér megteremtésével, 

illetve a beavatkozások elfogadtatásával kapcsolatosak.  
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Ilyen tevékenységek:  

� Szabályozási eszközök módosítása : Mátészalka Önkormányzata elindította a teljes rendezési terv, szerkezeti és 

szabályozási terv felülvizsgálatát 2008 júniusában. Ez a folyamat jelenleg is folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a 

szabályozási terv az ÉAOP-5.1.1/D jelő pályázatban tervezett fejlesztésekkel nem volt kompatibilis, illetve a fürdı 

fejlesztése kapcsán is szükséges volt a szabályozási tervvel való összhang megteremtése, a szabályozási terv 

vonatkozó részének módosítását kezdeményezte a város 2009 szeptemberében, mely módosítás jelen dokumentum 

elfogadásáig lezárult.  

� Beruházói igények felmérése, egyeztetése, kapcsolat felvétel vállalkozásokkal: 

� Városmarketing stratégia elkészítése : tervezett elem az ÉAOP-5.1.1/D jelő pályázat kapcsán. Jelenleg több hazai 

település rendelkezik ilyen középtávú marketing stratégiával5, mely a települést, mint terméket értelmezi, s e terméket 

kívánja „eladni” a két legfontosabb célcsoport számára (település potenciális és valós lakossága, illetve befektetıi közeg). 

A városmarketing stratégia helyzetelemzéssel indul, majd marketingszempontok alapján pozícionálja a várost, mint 

terméket. (pl. versenytársakhoz képest). Meghatározza a város célkitőzéseit, úgynevezett City Identity-t fogalmaz meg, 

meghatározza a városmarketing legfontosabb célkitőzéseit, s e célokhoz rendelt különbözı, többek között marketing 

eszközöket. Foglalkozik a városi arculattal, promóciós csatornákkal, üzenetekkel, a hirdetések, reklámok, kiadványok 

elvárt tartalmával és formai követelményeivel, a városi honlappal. Minden eszköz kapcsán vizsgálja az érintett 

célcsoportokat. A stratégiát magát lehetıség szerint partnerségi egyeztetés során fogadják el. A városmarketing stratégia 

tehát a város kommunikációs, PR tevékenységét rendszerbe foglaló, motorizáló, integráló eszköz, mely segíti egyrészt a 

város fejlıdésének, fejlıdési lehetıségeinek belsı, lakosság felé irányuló, másrészt külsı, más városok, döntéshozók, 

kistérségi és regionális szereplık, befektetık felé irányuló kommunikálását. Mátészalka Városa ilyen típusú stratégiával 

jelenleg nem rendelkezik. A városról szóló kommunikáció nem tervezett, nem tudatos, inkább ad hoc jellegő. Nem 

azonosítottak a lehetséges kommunikációs felületek, nem ismert az e felületek által elért célközönség. Nincs koherens, 

                                                 
5 Pl. Balatonfüred Város Önkormányzata http://www.balatonfured.hu/menu/varoshaza/kozeptavumarketing.doc  
Dunaújváros MJV marketingterve http://www.dunaujvaros.hu/index.php?p=151  
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célcsoport-orientált üzenetrendszer a kommunikációban, és a város külön arculattal sem rendelkezik. Mindemellett a 

település hírneve országosan nem túl pozitív, mind a mátészalkaiak, mind a más településen élık általában negatív 

asszociációkat társítanak hozzá. Ezek orvoslására terveztük soft elemként a városmarketing stratégia elkészíttetését.  

� Kiüresedett épületek hasznosításának el ınyben részesítése: az akcióterületi tervben felvázolt fejlesztések kivétel 

nélkül megüresedett vagy rosszul hasznosított épületek használata vonatkozik. Új építés a tervek között nem szerepel, 

csak a szükséges, a funkció ellátását szolgáló bıvítés.  

� Együttm őködés a hatóságokkal: mind az akcióterületi projekt fejlesztése, mind a végrehajtás során folyamatosan 

kapcsolatot tartunk az érintett hatóságokkal. Errıl részletesebben lásd a tevékenységek véglegesítése c. fejezetet.  

� Állandó konzultációs fórumok megteremtése: a városfejlesztési akció tervezése során több partnerségi egyeztetést 

folytattunk. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a tervezett akció végrehajtása során is kialakuljanak olyan állandó 

fórumok, csatornák a város vezetése és az érintettek között, melyek lehetıséget adnak a vélemények visszacsatolására, 

a tájékoztatásra, illetve a további tervezési folyamat során az ötletek beépítésére. Ennek kapcsán a soft elemek között 

terveztünk olyan partnerségi esteket, melyeken az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság tájékoztatni tudja a 

lakosságot, vagy az érintettek meghatározott csoportjait a beruházás állásáról, erısíteni tudja viszonyulásukat a 

projekthez és fokozza aktivitásukat a projektben való részvételre, különös tekintettel a soft elemekre.  

 
5 Regionális Operatív Program 2007-13 közötti város rehabilitációs célú pályázat tartalma 
 
5.1 Összefoglaló tábla a beavatkozásokról 

 

Tevékenység típusa Gazdasági célú 
Városi 

funkciót 
erısítı 

Közösségi célú 
Közszféra 
funkciót 
erısítı 

Kiegészít ı 
kislépték ő 

ESZA 
típusú 

Finanszírozó alap ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ESZA 
1. Képes Kulturális és Civil Centrum kávéház 
és rendezvény-, konferenciaterem kialakítása 

X      

2. Képes Kulturális és Civil Centrum galéria,   X    



 182 

bemutatóterem, folyóirat olvasó kialakítása 
3. Madách tér központi rendezvénytérré 
történı átalakítása 

 X     

4. Kölcsey és Kazinczy utcák sétáló utcává 
történı átalakítása 

 X     

5. Térfigyelı rendszer kialakítása  X     
6. Energiatakarékos közvilágítás 
korszerősítése  X     

7. Kistérségi Igazgatási Központ és Városi 
Polgármesteri Hivatal kialakítása    X   

8. Városismereti, történelmi verseny rendezése 
általános-, középiskolásoknak      X 

9. A Képes Kávéház és Civil Centrumban 
kiállítások, kamaraszínházi elıadások 
rendezése 

     X 

10. Partnerségi beszélgetı- és vitaestek 
szervezése 

     X 

11. Szelektív hulladékgyőjtık elhelyezése a 
közterületeken, közintézményekben 

    X  

12. Tematikus környezetvédı napok 
szervezése iskolásoknak 

     X 

13. Parkosításához, rendezéséhez közhasznú 
munka igénybevétele 

     X 

14. "Parlagfőért virágot akció" közös lakossági 
parlagfő irtás 

     X 

15. Városról szóló tematikus kiadványok, 
tájékoztatók megjelentetése 

     X 

 
 
5.2 Összefoglaló indikátor tábla 
 

Mutató 
sorszáma  Mutató neve Mérték-

egység 
Bázis  
érték Megvalósítási id ıszak Fenntartási id ıszak 

    1. év 2. év 1 év 2. év 3. év 4. év 5. év 
1. A fejlesztések által érintett fı 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 1516 



 183 

lakosság létszáma 

2. 
A fejlesztéssel érintett terület 

nagysága 
ha 35 35 35 35 35 35 35 35 

3. 
A fejlesztés eredményeként 

teremtett munkahelyek száma fı 0 0 10 10 10 10 10 10 

4. 

Új városi funkciók 
betelepedése/a fejlesztés 
nyomán elérhetı (köz- és 

profitorientált) szolgáltatások 
száma a projekt által érintett 

településrészen 

db 0 0 4 4 4 4 4 4 

5. 
Lakossági elégedettség 

(reprezentatív minta alapján) % 0 0 75 75 75 75 75 75 

6. 
Projektelem megvalósításához 

kötıdı foglalkoztatás 
fı 0 20 0 0 0 0 0 0 

7. 
Megújult köz- és profitorientált 

szolgáltatások száma 
db 0 0 2 2 2 2 2 2 

8. 

A támogatással érintett 
területen telephellyel 

rendelkezı vállalkozások 
számának növekedése 

db 0 0 0 0 0 0 0 2 

9. 
A konstrukció által teremtett 
munkahelyek száma – nık 

fı 0 0 3 3 3 3 3 3 

10. 
A konstrukció által teremtett 

munkahelyek száma – 
hátrányos helyzetőek 

fı 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
5.3 A városrehabilitációs pályázat keretében megval ósítandó tevékenységek  
 
 

1.Tevékenység neve  Képes Kulturális és Civil Centrum kávéház és rendezvény-, konferenciaterem kialakítása 
Tevékenység típusa Bıvítés, felújítás 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése Mátészalka Város Önkormányzata 

Tevékenység  
helyszíne  Kazinczy Ferenc utca 3-5. (hrsz.:2594/3) 
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Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Rendezvény- és konferenciaközpont külsı felújítása (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı 
terek kialakítása, a mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, indokolt esetben maximum 
500 m2 alapterületig új építés támogatható. 
Továbbá terület elıkészítés 

Tevékenység besorolása funkció 
szerint  Gazdasági funkció 

Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Megvalósulást mér ı indikátor - Fejlesztéssel érintett építmények száma 
- Akadálymentesített épületek száma 

Tevékenység szakmai leírása 

Kis különterem kialakítása: 
- relikviák, érmek, könyvek elhelyezése vitrinekben, melyeket a Képes család 

adományozott a városnak  
- újságszerkesztıségek helye (Mécsvilág, Partium) 

Nagy különterem kialakítása: 
- idıszaki képzımővészeti kiállítások helye (a városban és környékén élı 

képzımővészek és a Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola tanulói számára) 
- a városban oly nagy hagyománynak örvendı filmklubok helyszíne, eddig alkalmi 

helyeken folytak a vetítések (Esze Tamás Gimnázium és Mővészetbarát Egyesület 
közös programja) 

- Rotary klub heti összejöveteleinek lehetséges helyszíne (tekintélyes polgárok 
kulturális és karitatív tevékenysége) 

Földszinti nagyterem kialakítása (pódiummal): 
- mátészalkai élénk irodalmi tevékenység számára: felolvasó estek, kamara 

elıadások, egyszemélyes önálló estek 
- zenés esték rendezése, melyek ma is gyakoriak, a kamaraterem mérető helyiség 

neves koncertek tartására adna lehetıséget 
- a Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola tanárai és diákjai a zene területén is 

bemutatkozhatnának kamarakoncertek, dalestek segítségével. A Mővészetbarát 
Egyesület ezen a téren is gyakran szervez országos és világhírő mővészek számára 
rendezvényeket 

- konferenciák helyszíne 
- a szomszédos Mővelıdési Központ színházi elıadásai után közös beszélgetések, 
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találkozások helyszíne lehetne 
Földszinti konyha kialakítása: 

- elsısorban a vendégek kávézó, illetve teaház jellegő kiszolgálására adhat lehetıséget. A 
programokat szervezı civil szervezetek maguk üzemeltethetnék saját igényeik szerint 

- Az épületrészben tervezett teraszok kiválóan alkalmasak a kellemes külsı téri kulturális 
programokhoz. 

Bıvítmény kialakítása: a vendéglátó egység (kávézó) bıvítményeként kiszolgáló helyiség 
(raktár) épül, melynek alapterülete 31m2.  
A most bıvítményként tervezett Képes Galéria és Könyvtár szintén földszint, plusz emelet 
kialakítású. 
A könyvtár fölött elhelyezendı elıadóterem az amatır képzımővészeknek teremtene régen várt 
lehetıségeket, illetve kiválóan alkalmas konferenciák, elıadások megtartására is. 
Egy kismérető vetítıterem kialakítása is szerepel a tervek között. 

Célcsoport bemutatása 

Mátészalka Város lakossága, 18.035 fı, kiemelten az alábbi célcsoportok:  
- Civil szervezetek 
- Intézmények 
- Helyi vállalkozások, vállalatok 
- Kávéház látogatói 

Konzorciumi partner Nincs 
Konzorciumi partner szerepe Nem releváns 
Megvalósítás tervezett kezdete  2010.03.05. 
Megvalósítás tervezett vége  2010.09.28. 
Építési tevékenység összköltsége 
(nettó) 39.130.314,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(ÁFA) 9.782.579,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(bruttó) 48.912.893,- Ft 

Támogatás 24.456.446,- Ft (bruttó) 
Önerı 24.456.446,- Ft (bruttó) 
Támogatási intenzitás 50 % 

Terület el ıkészítés összköltsége 9.562.500,- Ft (bruttó) a teljes ingatlanra, mely magában foglalja a galéria, bemutatóterem, 
folyóirat olvasó funkciókhoz tartozó terület elıkészítés költségét is 

Projekt-el ıkészítés helyzete Mátészalka Város Önkormányzata Makovecz Imre építésszel készítetett terveket egy meglévı 
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épület átalakítására, melyben a Képes Kulturális Civil Centrum kapna helyet. 
Képes Géza mátészalkai születéső négyszeres József Attila és kétszeres Baumgartner díjas 
költı, mőfordító, tudós. 
E központ az ı emlékhelyeként, ugyanakkor kulturális központként is mőködne, mely a térség 
képzımővészeinek is lehetıséget nyújtana a bemutatkozásra, valamint a Mátészalkai 
Mővészetbarát Egyesületnek is otthont adhatna. 

Kiürítési, áthelyezési 
terv/forgalomtechnika 

A létesítmény kivitelezési munkáinak megkezdése elıtt az itt található kistérségi szolgáltatási 
funkciók áthelyezésre kerülnek a kijelölt épületbe. 
A fejlesztéssel érintett ingatlanon az építési terület egy ütemben kerül átadásra a kivitelezınek. 
A kivitelezés idıtartama alatt az ingatlannal közvetlenül határos területeken- organizációs 
területek kerülnek kialakításra – organizációs tervek szerint-, melyrıl mindennemő forgalom 
kitiltásra kerül. 

Adminisztratív, eljárási 
kötelezettségek  

Egyeztetési kötelezettségek az alábbi szakhatóságokkal: 
- építési hatóság: 2009.08. hó és amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt 

folyamatos 
- szakhatóságok (közlekedési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi hatóság, 

ántsz, tőzoltóság): 2009.08. és amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt 
folyamatos 

 
 

2.Tevékenység neve  Képes Kulturális és Civil Centrum galéria, bemutatóterem, folyóirat olvasó kialakítása 
Tevékenység típusa Felújítás, bıvítés 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése Mátészalka Város Önkormányzata 

Tevékenység  
helyszíne  Kazinczy Ferenc utca 3-5. (hrsz.:2594/3) 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Múzeum, kiállító-terem épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése helyiségek, belsı terek 
kialakítása 

Tevékenység besorolása funkció 
szerint  Közösségi funkció 

Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Megvalósulást mér ı indikátor - Fejlesztéssel érintett építmények száma 
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- Akadálymentesített épületek száma 

Tevékenység szakmai leírása 

A már korábban tervezett Képes Kávéház földszint, plusz emelet kialakítású. Bejárata a 
földszinten, a Kazinczy utca felıl nyílik, itt a kis különterem a nagy különterem/kiállítótér, a 
nagyterem és egy kisebb konyha található, míg az emeleten a kiállító-galéria helyezkedik el. 
Ennek értelmében egy új szárny kerülne megépítésre, mely összenyitható a tervekben szereplı 
Madách térrel, de e nélkül is képes önállóan mőködni. 
Míg a régi szárny továbbra is a Képes Kávéház néven kerülne a köztudatba, az új, külön 
bejárattal is rendelkezı rész Képes Galéria és Könyvtár néven szerepelne. Az új szárny olyan új 
lehetıséget adna, ami a centrum kínálatának, kulturális jellegének bıvítéséhez vezethetne. 
Emeleti galéria kialakítása: 
A Magyar Mővészeti Akadémia, a Szatmár Múzeum, valamint a Mátészalkai Mővészetbarát 
Egyesület által kötelezı megállapodás alapján kortárs képzımővészeti győjtemény jön létre a 
városban, ennek adna helyet az emeleti galéria, valamint társalgásra alkalmas 
ülıalkamatosságok, kártya-, és sakkasztalok kerülnének elhelyezésre. 
Városi galériaként olyan idıszaki kiállítások lennének itt megrendezhetık, amelyekre nagy 
szükség lenne, s amelyek a város jelenleg egyetlen kiállítóhelyének, a Szatmári Múzeumnak 
profiljába és kiállítás rendjébe nem férnek bele. Az új szárnyban kialakítandó emeleti tér ideális 
erre a célra, nem beszélve arról, hogy a Magyar Mővészeti Akadémia állandó győjteményével 
egy szintre – de természetesen külön terekbe – kerülhetne a mindenkori idıszaki anyag. 
A mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár meglévı anyagából létre lehet hozni egy külön 
mővészeti győjteményt – vizuális, képzımővészet, irodalmi keresztmetszet stb. – valamint egy 
kulturális folyóirat-olvasó részleget. Ennek következtében a Könyvtár kétközpontúvá válna. 
Bıvítmény kialakítása: 
Fıbejárata a Kazinczy utca felé néz, innen közelíthetı meg a programszervezıi iroda, illetve a 
könyvtár. 
Ez utóbbi adna a helyet a mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár meglévı anyagából 
létrehozandó mővészeti győjteménynek - vizuális, képzımővészeti, irodalmi keresztmetszet stb.-
, valamint a folyóirat-olvasónak. 
Ennek következtében a könyvtár kétközpontúvá válhatna, illetve lehetıség nyílna az 
állománybıvítésre is. 
A földszinti könyvtárteremben is kialakítható lenne egy kismérető vetítıterem. 

Célcsoport bemutatása 

Mátészalka Város lakossága, 18.035 fı, kiemelten az alábbi célcsoportok:  
- általános és középiskolások 
- helyi képzımővészek 
- mővészetbarátok, civil szervezetek 
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Konzorciumi partner Nincs 
Konzorciumi partner szerepe Nem releváns 
Megvalósítás tervezett kezdete  2010.03.05. 
Megvalósítás tervezett vége  2010.09.28. 
Építési tevékenység összköltsége 
(nettó) 104.045.000,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(ÁFA) 26.011.250,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(bruttó) 130.056.250,- Ft 

Támogatás 110.547.813,- Ft (bruttó) 
Önerı 19.508.438,- Ft (bruttó) 
Támogatási intenzitás 85 % 
Terület el ıkészítés összköltsége A terület elıkészítési költségeket az elızı tevékenységnél tüntettük fel. 

Projekt-el ıkészítés helyzete 

Mátészalka Város Önkormányzata Makovecz Imre építésszel készítetett terveket egy meglévı 
épület átalakítására, melyben a Képes Kulturális Civil Centrum kapna helyet. 
Képes Géza mátészalkai születéső négyszeres József Attila és kétszeres Baumgartner díjas 
költı, mőfordító, tudós. 
E központ az ı emlékhelyeként, ugyanakkor kulturális központként is mőködne, mely a térség 
képzımővészeinek is lehetıséget nyújtana a bemutatkozásra, valamint a Mátészalkai 
Mővészetbarát Egyesületnek is otthont adhatna. 

Kiürítési, áthelyezési 
terv/forgalomtechnika 

A létesítmény kivitelezési munkáinak megkezdése elıtt az itt található kistérségi szolgáltatási 
funkciók áthelyezésre kerülnek a kijelölt épületbe. 
A fejlesztéssel érintett ingatlanon az építési terület egy ütemben kerül átadásra a kivitelezınek. 
A kivitelezés idıtartama alatt az ingatlannal közvetlenül határos területeken- organizációs 
területek kerülnek kialakításra – organizációs tervek szerint-, melyrıl mindennemő forgalom 
kitiltásra kerül. 

Adminisztratív, eljárási 
kötelezettségek  

Egyeztetési kötelezettségek az alábbi szakhatóságokkal: 
- építési hatóság: 2009.08. hó és amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt 

folyamatos 
- szakhatóságok (közlekedési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi hatóság, 

ántsz, tőzoltóság): 2009.08. és amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt 
folyamatos 

 
3. Tevékenység neve  Madách tér központi rendezvénytérré történı kialakítása 
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Tevékenység típusa Térrendezés, zöldesítés 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése Mátészalka Város Önkormányzata 

Tevékenység  
helyszíne  Madách tér (hrsz.:2594/2) 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bıvítése, 
kialakítása, minıségi utcabútorok elhelyezése (üzemeltetéshez, fenntartáshoz és 
karbantartáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés nem támogatható), valamint terület elıkészítés 

Tevékenység besorolása funkció 
szerint  Városi funkció 

Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Megvalósulást mér ı indikátor 

- Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhetı (köz- és profitorientált) 
szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen 

- A fejlesztéssel érintett terület nagysága 
- Megnövekedett zöldfelületek nagysága 

Tevékenység szakmai leírása 

A beruházás célja a park növényállományának dekoratívabbá, intenzívebbé tétele, továbbá a 
gyalogos közlekedési rendszer kialakítása és a gépjármőforgalom korlátozása. 
További cél, hogy a város ünnepi eseményei alkalmával a tér színvonalas központi rendezvény 
helyszínné alakulhasson. 
A tervezési területen jelenleg csak 300 m2-nyi gyep található. 
Tervezett állapotban e gyepfelület mellé több mint 2200 m2 cserje és évelı társul. 
Mivel a terület faállománya is igen ritka, így a 4 db kivágandó fa helyébe ültetett 70 db új fa 
bizonyosan jelentıs klíma és közérzetváltozást hoz majd a park életében. 
A park élményanyagát tervezett szökıkút és a sportcsarnok elé épített gyepes napozó/lelátó 
domb is gazdagítja. 
A tervezett térségi közösségi ház kertre nézı terasza pedig új kommunikációs felületként 
biztosíthatja a parkban sétálók kiszolgálását is. 
A központi fekvés és a közintézmények közelsége által okozott parkolási terhelés a jövıben sem 
szőnik meg, így a parkolók differenciált fejlesztését irányozza elı a terv. 
A park Kölcsey utca felöli oldalán merıleges parkolási lehetıség biztosításával 37 db 
parkolóhelyet alakítunk ki a korábbi párhuzamos 20 férıhely helyett, továbbá a színház mögött 
36 férıhelyes aszfalt burkolatú parkoló és 18 férıhelyes nagykockakı burkolatú alkalmi parkoló 
létesül. 
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A terv a parkolók fásításáról gondoskodik. 
A teret az Eötvös utca felé védelemre érdemes, kiemelkedıen szép ostorfa fasor határolja. 
Sajnos a fák törzsét korábban teljesen körbeburkolták, a fák gyökerei azonban szétmozgatták a 
térköves burkolatot. 
A terv erre az oldalra nem tervez parkoló bıvítést, éppen ellenkezıleg a gyalogos járdát is 
elbontja a fák körül és távolabb vezeti. 
A tér új burkolatai döntı mértékben vízáteresztık, ez alól csak a tömbszerően elhelyezett 
parkolók jelentenek kivételt, ahol a talajszennyezés megakadályozását szolgálja a vízzáró 
aszfaltburkolat. 
Az utóbbi felülete nem változik, míg az elıbbi felület nagysága cca. 3750 m2. 
Az újonnan kialakított burkolatokról elválasztott rendszerő csapadékvíz csatorna vezeti el a 
felesleges csapadékvizet, a parkolók csapadékvízének szőrését olajfogó biztosítja. 

Célcsoport bemutatása Mátészalka Város lakossága, 18.035 fı, mint a rendezvénytér, megújult park, közterület 
használója. 

Konzorciumi partner Nincs 
Konzorciumi partner szerepe Nem releváns 
Megvalósítás tervezett kezdete  2010.03.05. 
Megvalósítás tervezett vége  2010.09.21. 
Építési tevékenység összköltsége 
(nettó) 136.368.954,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(ÁFA) 34.092.239,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(bruttó) 170.461.193,- Ft 

Támogatás 144.892.014,- Ft (bruttó) 
Önerı 25.569.179,- Ft (bruttó) 
Támogatási intenzitás 85 % 
Terület el ıkészítés összköltsége 34.271.039,- Ft (bruttó) 

Projekt-el ıkészítés helyzete 

A több mint 1,5 hektáros tervezési terület a település központi parkja, fıtere, a 
Millecentenáriumra készült Hét vezér kút a városiasodás korabeli szimbólumaként is 
értelmezhetı. 
A tér jelenlegi szerkezete és építészeti térfalai vegyes értékőek. 
Maradandó értékként érzékelhetı a Mővelıdési ház épülettömege és a Hét vezér kút, 
ugyanakkor igen szerencsétlen térszerkezetet és látványt eredményezett a színház és 
sportcsarnok épülettömegének elhelyezése.  
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A területen jelentıs a gyalogos átmenı forgalom és rendezvények alkalmával is nagy 
terhelésnek kitett a tér, azonban a közlekedési irányokat nem szolgálják ki az utak. 
Sajnálatos módon a gépkocsi behajtás nem megakadályozott, ezért a rendezetlenül beparkoló 
autók is terhelik a zöldfelületet. 
A fentiek következtében a tér növényállomány igen leromlott, a gyepszint szinte teljesen 
hiányzik, a fák veszélyes állapotúak, betegek. 

Kiürítési, áthelyezési 
terv/forgalomtechnika 

1. A kivitelezési munka megkezdése elıtt a tervezett ideiglenes forgalmi szabályozás 
meghirdetésre közzétételre kerül. A kivitelezés idıtartama alatt szakaszos illetve részleges, s - 
amennyiben a technológiai folyamat megköveteli- teljes mértékő forgalmi elzárások, korlátozok 
kerülnek bevezetésre, fenntartásra. 
A fejlesztéssel érintett területen a kivitelezés idıtartama alatt az itt elhelyezkedı közösségi és 
szolgáltatási helyek megközelítése, árufeltöltése lehetıség szerint zavartalanul történik. 
2. Az érintett téren tájékoztató táblák kerülnek kihelyezésre, melyek elkészítésekor az 
engedélyezési és kivitelezési tervekben foglalt mőszaki tartalom megvalósításához, illetve az 
elkészülı fejlesztés használatához szükséges igazítani a beavatkozási terület 
forgalomszabályozását. 
3. A gyalogos és kerékpáros átmenı forgalom kizárásra kerül. 
4. Lehetséges elkerülı útvonal: Kazinczy út és köz, Eötvös út, Szalkay László út 

Adminisztratív, eljárási 
kötelezettségek  

Egyeztetési kötelezettségek az alábbi szakhatóságokkal, intézményekkel, jelenlegi 
használókkal: 

- építési hatóság: 2009.08. hó és amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt 
folyamatos 

- szakhatóságok (közlekedési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi hatóság, 
hírközlés, területi mőszaki biztonsági felügyelet, örökségvédelmi hatóság): 2009.08. és 
amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt folyamatos 

- intézmények (Polgármesteri Hivatal, Esze Tamás Gimnázium, kistérségi szervezetek, 
Mővelıdési Központ): 2010. 01.02-tıl és a kivitelezés idıtartama alatt 

- jelenlegi használók (érintett akcióterület-részen/fejlesztési célterület által érintett – 
ingatlantulajdonosok, magánszemélyek, vállalkozások): 2010. 01.02-tıl és a kivitelezés 
idıtartama alatt 

- további - egyeztetéssel érintett-  szervek (közmő üzemeltetık, közszolgáltatási 
feladatokat ellátó szervezetek, rendırség, mentık, tőzoltóság): 2010. 01.02-tıl és a 
kivitelezés idıtartama alatt 
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4. Tevékenység neve  Kazinczy és Kölcsey utcák sétáló utcává történı kialakítása 
Tevékenység típusa Térrendezés, zöldesítés 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése Mátészalka Város Önkormányzata 

Tevékenység  
helyszíne  Kazinczy és Kölcsey utcák, Hısök tere (hrsz.: 2706, 2559/3, 2787/1) 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Közlekedési fejlesztések: 
- Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; 
- Parkolók bıvítése és kialakítása (fizetıs vagy forgalomcsillapítás céljából méltányos 

díjjal illetve térítésmentesen használható) 
- Terület elıkészítés 

Tevékenység besorolása funkció 
szerint  Városi funkció 

Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Megvalósulást mér ı indikátor 

- Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhetı (köz- és profitorientált) 
szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen 

- A fejlesztéssel érintett terület nagysága 
- Megnövekedett zöldfelületek nagysága 

Tevékenység szakmai leírása 

A Kölcsey és Kazinczy utcák településközponti szakaszainak, valamint a Kölcsey tér leendı 
Polgármesteri Hivatal épülete elıtti területének gyalogos/célforgalmú közlekedési felületté 
átépítésével alakul ki a mintegy 6433 m2-es sétáló utca. 
Az utca burkolata csillapított gépjármőforgalmat, ugyanakkor akadálymentes gyalogos forgalmat 
biztosít a központ legjelentısebb vendéglátó, szolgáltató utcájában, valamint jelentıs 
közintézményei elıterében. 
A megemelt burkolat lehetıvé teszi a Madách tér felé is az akadálymentes kapcsolatot. 
A térburkolat megváltoztatásával akadálymentesen elérhetı és akadálymentesített bejáratú 
épület lesz a tervezett Polgármesteri Hivatal, a térségi Közösségi Ház, a Szatmár Szálloda, a 
Mővelıdési Ház és a Sportcsarnok. 
A Sétáló utca zöldfelületi mérlege pozitív. 
Bár a Kölcsey téren mintegy 170 m2 zöldfelületet szüntet meg, ugyanakkor a tervezett 
növényszigetek és körforgalmi zöldfelület területe 682 m2. 
A meglévı növényállomány számára veszélyt jelent a parkolás jelenlegi kaotikus rendje. 
A terv a parkolók egyértelmő kijelölésével és a zöldfelületre parkolás megakadályozásával 
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lehetıséget biztosít intenzív, háromszintes növényállományok kialakítására, így mintegy 200-
200 m2 cserje és évelı telepítésére. 
A tervezési terület majdnem teljes faállománya cserére szorul. 
A jelenlegi sorfák balesetveszélyesek, elöregedtek, vagy a korábbi nyírások következtében 
torzult koronájúak, túl sőrőn ültetettek. Kivágásra javasolt a Kazinczy út cukorjuhar állománya, a 
Kölcsey tér út menti zöldjuharjai és nyírfái, valamint a Kölcsey út ostorfái. A területen 55 db fát 
vágunk ki és 67 db fát telepítünk vissza. 
A Sétáló utca tervezett burkolata környezetbarát, szárazon rakott nagykocka, kiskocka és térkı. 
A tervezett vízáteresztı burkolt felület nagysága 5755 m2, a megszüntetett nem vízáteresztı 
aszfalt és beton burkolatok nagysága 4310m2. 
Az újonnan kialakított burkolatokról elválasztott rendszerő csapadékvíz csatorna vezeti el a 
felesleges csapadékvizet, a parkolók csapadékvízének szőrését olajfogó biztosítja. 
A közvilágítás tervezett rendszere a megváltozott forgalmi igényeknek és a burkolatosztásnak 
megfelelıen alakul ki, mindenütt megfelelı fénymennyiséget biztosít a gyalogos közlekedéshez. 
A javasolt fényforrások nem fényszennyezıek. 
A Sétáló utca Kazinczy és Kölcsey utcai szakaszokon, bár lehetséges a rövid idejő várakozás, 
de a tartós parkolás tilos. 
Ezzel szemben a leendı Polgármesteri Hivatal épülete elıtt 41 férıhelyes parkolót alakítunk ki. 

Célcsoport bemutatása Mátészalka Város lakossága, 18.035 fı 
Indok: a lakosság lesz a megújult közterek, pihenıpark kedvezményezettje 

Konzorciumi partner Nincs 
Konzorciumi partner szerepe Nem releváns 
Megvalósítás tervezett kezdete  2010.03.05. 
Megvalósítás tervezett vége  2010.09.21. 
Építési tevékenység összköltsége 
(nettó) 99.438.102,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(ÁFA) 24.859.526,- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(bruttó) 124.297.628,- Ft 

Támogatás 105.652.983,- Ft (bruttó) 
Önerı 18.644.644,- Ft (bruttó) 
Támogatási intenzitás 85 % 
Terület el ıkészítés összköltsége 33.619.373,- Ft (bruttó) 
Projekt-el ıkészítés helyzete A Hısök tere, Kazinczy utca és Kölcsey utca központi szakaszai pillanatnyilag rendezetlenek. 
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Az átmenı gépkocsi forgalom pillanatnyilag nem teszi lehetıvé egy központi „fı” tér kialakítását. 
Az itt található zöldfelület mértéke igencsak csekély. A meglévıt ráadásul a megoldatlan, 
szervezetlen parkolási rendszer folyamatosan veszélyezteti. A jelenlegi sorfák veszélyesek, 
elöregedettek, soknak koronája torz, túl sőrőn ültetettek. 

Kiürítési, áthelyezési 
terv/forgalomtechnika 

1. A kivitelezési munka megkezdése elıtt a tervezett ideiglenes forgalmi szabályozás 
meghirdetésre közzétételre kerül. A kivitelezés idıtartama alatt szakaszos illetve részleges, s - 
amennyiben a technológiai folyamat megköveteli- teljes mértékő forgalmi elzárások, korlátozok 
kerülnek bevezetésre, fenntartásra. 
A fejlesztéssel érintett területen a kivitelezés idıtartama alatt a gépjármő-forgalom kizárásra 
kerül – annak figyelembe vételével, hogy az itt elhelyezkedı kereskedelmi, vendéglátó és egyéb 
szolgáltatási helyek megközelítése, árufeltöltése lehetıség szerint zavartalanul történhessen. 
2. Elkerülı utak kijelölése, az érintett szakaszok elıtt tájékoztató táblák kihelyezése, melyek 
elkészítésekor az engedélyezési és kivitelezési tervekben foglalt mőszaki tartalom 
megvalósításához, illetve az elkészülı fejlesztés használatához szükséges igazítani a 
beavatkozási terület forgalomszabályozását. 
3. Az átmenı gépjármő-forgalom az alábbi területekrıl kitiltásra kerül a kivitelezés idıtartam 
alatt: Hısök tere (Zöldfa út csomóponttól)-Kölcsey út (Zöldfa úttól- Eötvös út csomópontokig)- 
Kazinczy út (Kazinczy köz csomóponttól) 
4. Lehetséges elkerülı utak gépjármőforgalom számára biztosított területek:  
- belvárosi elkerülı szakaszok („kis kör”): Eötvös út - Kazinczy köz - Kisfaludy út - Zöldfa út - 
Szalkay László út - Nagykárolyi út 
- teljes belsı területet elkerülı utak („nagy kör”): Móricz Zsigmond út - Bercsényi út -  Jármi út - 
Alkotmány út - Rákóczi út - Zöldfa út - Seregély út - Tompa Mihály út -  Kórház utca - Móricz 
Zsigmond út 
5. A gyalogos és kerékpáros átmenı és célforgalom a teljes beavatkozási területen biztosítandó 
a kivitelezés idıtartama alatt. Részterületekrıl/célterületekrıl lehet kizárással és elzárással élni, 
de az érintett valamennyi ingatlan és szolgáltatás elérését, megközelítését biztosítani kell. 

Adminisztratív, eljárási 
kötelezettségek  

A zöldterületek kialakításának meg kell felelnie az érvényes szabályozási elıírásoknak, éppen 
ezért, a zöldterületi övezeti határok kijelölése felülvizsgálandó a tervezett program alapján. 

 
5. Tevékenység neve  Térfigyelı rendszer kialakítása 
Tevékenység típusa Közbiztonság növelése 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése Mátészalka Város Önkormányzata 

Tevékenység  Kazinczy és Kölcsey utcák (hrsz.: 2559/3, 2706) 
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helyszíne  

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek 
megırzését szolgáló tevékenységek: védelmi infrastruktúra fejlesztése: közterületeken a 
biztonságos, közlekedést segítı rendszerek terveztetése, telepítése; biztonságtechnikai, 
térfigyelı rendszer fejlesztése, telepítése, valamint sebességmérı és rögzítı rendszerek 
telepítése; helyi bőnmegelızési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. (Kizárólagos 
bejárással elérhetı területek nem támogathatók). 

Tevékenység besorolása funkció 
szerint  Városi funkció 

Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Megvalósulást mér ı indikátor 
- Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhetı (köz- és profitorientált) 

szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen 
- Lakossági elégedettség 

Tevékenység szakmai leírása 

Az ajánlott rendszer a város bizonyos területeinek megfigyelésére, illetve a rögzített 
képinformációk tárolására szolgál. Az alkalmazott technika nagy felbontású, kiemelkedı 
fényérzékenységő színes/fekete-fehér nagysebességő forgó kamerákat tartalmaz. 
A megfigyelıközpontba 2 db monitort terveztünk, melyen egy központi vezérlıeszközzel lesz 
képes a jogosult személy a kamerák képét vizsgálni. 
Ebbe a pontba terveztük, a rögzítı berendezés telepítését is. 
A kamerák az éjjeli sötétben automatikusan történı elektromechanikus átkapcsolással, 
infraszőrı közbeiktatásával váltanak fekete-fehér üzemmódra.  
A területen elhelyezett nagyfelbontású kamerák folyamatos képet szolgáltatnak a megfigyelési 
helyen. A videó központban elhelyezett triplex üzemő digitális képrögzítı berendezés 
segítségével megoldott, hogy a multikamerás rendszer képeit kevés számú monitoron jelenítsük 
meg. A képrögzítı üzemmódjai lehetıvé teszik, hogy egy nagyobb képátlójú monitoron 
egyszerre akár 16 kamera is ellenırizhetı legyen. A kezelı személy által választható további 
üzemmódok automatikus képléptetést, 4, 9, 16-os képosztást, kép a képben megjelenítést és 
számos egyedi beállítást tesznek lehetıvé. A berendezések triplex kivitele támogatja a 
folyamatos rögzítéssel párhuzamosan történı képkeresést, visszajátszást. Szélessávú internet 
csatlakozás esetén távoli hozzáférés is támogatott. Megfelelı, többszintő azonosítás után a 
jogosult személy megtekintheti az élı kamera képeket és az archívumot is. A kültérben 
elhelyezett kamerák üzemi körülményeit IP66 védettségő, főtéssel, légkeverıvel, napvédıvel 
ellátott kameraházakkal biztosítjuk. A kültéri kamerák jel- és tápvezetékeinek villámvédelmét 



 196 

beépített túlfeszültségvédı eszközök látják el.  
A digitális jelfeldolgozású kamerák kifinomult elektronikája segít az extrém fényviszonyok 
kompenzálásában. 

Célcsoport bemutatása 
Mátészalka Város lakossága, 18 035 fı, a megnövekedett közbiztonság miatt, Rendırség és 
Önkormányzat, a bőncselekmények számának csökkenése, jobb, élhetıbb város kialakulása 
révén. 

Konzorciumi partner Nincs 
Konzorciumi partner szerepe Nem releváns 
Megvalósítás tervezett kezdete  2010.03.05. 
Megvalósítás tervezett vége  2010.09.21. 
Tevékenység összköltsége (nettó) 14.186.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 3.546.500,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 17.732.500,- Ft 
Támogatás 15.072.625,- Ft (bruttó) 
Önerı 2.659.875,- Ft (bruttó) 
Támogatási intenzitás 85 % 
Projekt-el ıkészítés helyzete Jelenleg nincs térfigyelı rendszer kiépítve a területen. 

Kiürítési, áthelyezési 
terv/forgalomtechnika 

A rendszer kivitelezése a terek, parkok és egyéb felületek kialakításával egyidejőleg illetve 
párhuzamosan készül. 
A forgalomszabályozást ld. elızı pontok szerint. 

Adminisztratív, eljárási 
kötelezettségek  Ld. elızı pontok szerint 2010. 01.02-tıl és a kivitelezés idıtartama alatt 

 
6. Tevékenység neve  Energiatakarékos közvilágítás korszerősítése 
Tevékenység típusa Közvilágítás korszerősítés 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése Mátészalka Város Önkormányzata 

Tevékenység  
helyszíne  Kazinczy és Kölcsey utcák (hrsz.: 2559/3, 2787/1, 2706, 2594/2) 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Energiatakarékos közvilágítás korszerősítése 

Tevékenység besorolása funkció 
szerint  Városi funkció 
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Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Megvalósulást mér ı indikátor 

- Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhetı (köz- és profitorientált) 
szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen 

- Lakossági elégedettség 
- A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás 

Tevékenység szakmai leírása 

A közvilágítás tervezett rendszere a megváltozott forgalmi igényeknek és a burkolatosztásnak 
megfelelıen alakul ki, mindenütt megfelelı fénymennyiséget biztosít a gyalogos közlekedéshez. 
A javasolt fényforrások nem fényszennyezıek. 
Leszerelésre kerül a Madách téren 21 db 50W-os, 22 db 70 W-os, forgalomcsillapított utcában 
(Kazinczy, Kölcsey utcák) 8 db 150W-os és 10 db 70 W-os közvilágítási lámpa, a korszerősítés 
során felszerelésre kerül Madách téren 40 db 70W-os, 13 db 150 W-os, a forgalomcsillapított 
utcában pedig 17 db 150 W-os, és 7 db 70 W-os közvilágítási lámpa.  
A beépített összteljesítmény az alábbiak szerint változik:  
Madách téren 2590 W teljesítmény 4750 W teljesítményre változik, a forgalomcsillapított 
utcában 1900 W teljesítmény 3040 W teljesítményre változik. 

Célcsoport bemutatása Mátészalka Város lakossága, 18.035 fı, illetve a fenntartó Önkormányzat, közmőszolgáltató. 
Indok: energiatakarékos közvilágítás révén növekvı komfortérzet, illetve csökkenı költségek. 

Konzorciumi partner Nincs 
Konzorciumi partner szerepe Nem releváns 
Megvalósítás tervezett kezdete  2010.03.05. 
Megvalósítás tervezett vége  2010.09.21. 
Tevékenység összköltsége (nettó) 117.310.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 29.327.500,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 146.637.500,- Ft 
Támogatás 61.587.750,- Ft (bruttó) 
Önerı 85.049.750,- Ft (bruttó) 
Támogatási intenzitás 42 % 

Projekt-el ıkészítés helyzete A jelenleg mőködı közvilágítás igen sok üzemzavarral történik. A közvilágítás aktív és passzív 
elemei is részben elavultak, több mint húsz éve változatlanul kerülnek mőködtetésre. 

Kiürítési, áthelyezési 
terv/forgalomtechnika 

A közvilágítás kivitelezése a terek, parkok és egyéb felületek kialakításával egyidejőleg illetve 
párhuzamosan készül. 
A forgalomszabályozást ld. elızı pontok szerint.  

Adminisztratív, eljárási Egyeztetési kötelezettségek az alábbi szakhatóságokkal: 
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kötelezettségek  - közvilágítást üzemeltetı szervezet: 2009. 08. hótól és amennyiben szükséges a 
kivitelezés idıtartama alatt folyamatosan 

- Ld. elızı pontok szerint 2010. 01.02-tıl és a kivitelezés idıtartama alatt 
 

7. Tevékenység neve  Kistérségi Igazgatási Központ és Városi Polgármesteri Hivatal kialakítása 
Tevékenység típusa Felújítás, bıvítés 
Tevékenység gazdájának 
megnevezése Mátészalka Város Önkormányzata 

Tevékenység  
helyszíne  Kazinczy Ferenc utca 4. (hrsz: 2592); Kölcsey tér 9-11., (hrsz: 2593); 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója (önkormányzat, okmányiroda, területi 
hatósági  intézmények), épületfelújítás, átalakítás, bıvítés, indokolt esetben új építése; 
helyiségek, belsı terek kialakítása, valamint terület elıkészítés. 

Tevékenység besorolása funkció 
szerint  Közszféra funkció 

Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Megvalósulást mér ı indikátor  

Tevékenység szakmai leírása 

A meglévı - jelenlegi Alapfokú Mővészeti Iskola - épület átalakítása és bıvítése tetıtér-
ráépítéssel és hozzáépítéssel. 
PH és szociális csoport ideköltöztetése 
A jelenlegi telek a Kölcsey tér 9-11. hrsz: 2593 területen helyezkedik el. 
Mellette egy családi ház található, melyet a leendı bıvítés számára az Önkormányzat meg 
kíván vásárolni (Kazinczy u. 4. hrsz: 2592). 
A saját tulajdonban lévık mellett tehát megvásárlásra kerül ez a magántulajdonban lévı 
épületrész is. 
Ezen a területen szintén a bıvítés céljait szolgáló épületrész kap helyet, valamint lehetıség 
nyílik egy második ütemben történı fejlesztés megvalósítására. 

Célcsoport bemutatása Mátészalka Város 18.035 fıs, valamint a kistérség közel 60.000 fıs lakossága, akik a 
szolgáltatások használói. 

Konzorciumi partner Nincs 
Konzorciumi partner szerepe Nem releváns 
Megvalósítás tervezett kezdete  2010.03.05. 
Megvalósítás tervezett vége  2010.12.27. 
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Építési tevékenység összköltsége 
(nettó) 410 900 000- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(ÁFA) 102 725 000- Ft 

Építési tevékenység összköltsége 
(bruttó) 513.625.000,- Ft 

Támogatás 351 833 125- Ft (bruttó) 
Önerı 161 791 875,- Ft (bruttó) 
Támogatási intenzitás 68,50% 
Terület el ıkészítés összköltsége 31.168.750,- Ft (bruttó) 

Projekt-el ıkészítés helyzete 

A meglévı épület 1969-ben épült, pártház funkcióval. 
A 90-es években minimális belsı átalakítással a Szatmár Mővészeti Iskola került elhelyezésre 
az épületben. 
Az épület vasbeton pillérvázas, monolit vasbeton födémes szerkezető, 2 emeletes, 
középfolyosós elrendezéső, irodaház jellegő. 
A földszinten az udvar felé a 150 m2-es lepény épületrész csatlakozik a földszint, I. emelet és II. 
emelet szintekbıl álló fıépületrészhez. 
A földszint egy részében a Gyámhatóság irodái, az udvari részben és két irodában a 
Polgári Védelem található jelenleg. 
Az épület akadálymentesítése teljesen hiányzik. 

Kiürítési, áthelyezési 
terv/forgalomtechnika 

A kivitelezés megkezdése elıtt a fejlesztéssel érintett ingatlanon lévı épületbıl az Alapfokú 
Mővészeti Iskola kiköltöztetésre kerül. 
A tervezett létesítmény megvalósításához a kivitelezı az építési/munkaterületet egy ütemben 
veszi át. 
A kivitelezés idıtartama alatt a Kazinczy út és a Kölcsey tér érintett szakaszain – az ingatlannal 
közvetlenül határos területeken- organizációs területek kerülnek kialakításra– organizációs 
tervek szerint-, melyrıl mindennemő forgalom kitiltásra kerül. 

Adminisztratív, eljárási 
kötelezettségek  

Egyeztetési kötelezettségek az alábbi szakhatóságokkal, intézményekkel, jelenlegi 
használókkal: 

- építési hatóság: 2009.08. hó és amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt 
folyamatos 

- szakhatóságok (közlekedési-, környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi hatóság, 
ántsz, tőzoltóság): 2009.08. és amennyiben szükséges a kivitelezés idıtartama alatt 
folyamatos 

- intézmények (Polgármesteri Hivatal, Alapfokú Mővészeti Iskola): 2010. 01.02-tıl és a 
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kivitelezés idıtartama alatt 
- további - egyeztetéssel érintett-  szervek (közmő üzemeltetık, közszolgáltatási 

feladatokat ellátó szervezetek): 2010. 01.02-tıl és a kivitelezés idıtartama alatt 
 
Az infrastrukturális beruházás jelleg ő fejlesztéseket kiegészít ı kislépték ő („soft”) elemek 
 

1. Soft tevékenység neve  Városismereti verseny szervezése középiskolás és általános iskolás diákok számára 
Soft elem típusa Helyi kötıdést, büszkeséget erısítı akció 
Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ESZA 

Tevékenység rövid leírása Mátészalka történelméhez kapcsolódóan iskolások számára városismereti verseny szervezése 
a helyi identitást, kötıdést és büszkeséget erısítendı. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Helyi kötıdést és büszkeséget erısítı akciók szervezése, tartalomfejlesztés és az információ 
terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra. 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  Képes Kávéház és Civil Centrum (Kazinczy Ferenc utca 3-5. hrsz: 2594/3) 

Kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztési elem Képes Kávéház és Civil Centrum kialakítása 

Hogyan kapcsolódik a tervezett 
elem a fejlesztéshez? 

A tervezett iskolásoknak szóló várostörténeti verseny a Képes Kávéház és Civil Centrumban 
kerül megrendezésre. Célunk, hogy egyrészt ösztönözzük a fiatalabb korosztályokat városuk 
megismerésére, ezáltal erısítsük Mátészalkához való kötıdésük, csökkentsük annak esélyét, 
hogy tanulmányaik befejeztével más városban telepedjenek le.  
Másrészt a verseny jó alkalmat ad arra, hogy a felkészülés során is e diákok megismerkedjenek 
a Képes Kávéház és Civil Centrum szolgáltatásaival, igénybe vegyék azokat, illetve maga az 
intézmény szolgál a verseny helyszínéül.  

Lebonyolító szervezet Városi Mővelıdési Központ 
Megvalósulást mér ı indikátor - Lakossági elégedettség 

Célcsoport bemutatása 

Iskolánként 2 db 4 fıs csoport jelentkezhet. Mátészalka Város középiskolái:  

• Mátészalkai Szakképzı Iskola és Kollégium Baross László Mezıgazdasági 
Szakközépiskolai és Szakiskolai Tagintézménye 

• Mátészalkai Szakképzı Iskola és Kollégium  
• Esze Tamás Gimnázium 
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• Mátészalkai Szakképzı Iskola és Kollégium Gépészeti Szakközépiskolája 

A város általános iskolái: 

• Képes Géza Általános Iskola. 
• Móricz Zsigmond Általános Iskola. 
• Széchenyi Ált. Iskola 
• Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Szakiskola 
• Kálvin János Református Általános Iskola 
• Alapfokú Mővészeti Iskola. 

 

A fentiek alapján összesen 80 iskolás diák bevonását tervezzük a programba.  
Tágabb értelemben az akció célcsoportja valamennyi mátészalkai iskolás (létszámuk: kb. 2000 
fı általános iskolás és kb 3000 fı középiskolás), illetve a csoportokat felkészítı tanárok (4-8 fı), 
a diákok szülei, az iskolák tanári kara, valamint a versenyrıl a helyi médiumokból tudomást 
szerzı lakosság. 

Résztvev ıi létszám 80 fı 
Megvalósulás id ıpontja, 
rendszeressége 

A megvalósítást a program során egy alkalommal tervezzük, 2011. március 10-11-én. 
A késıbbiekben hagyományteremtı jelleggel évente megrendezésre kerülne. 

Megvalósítás ütemezése 

  Kezdete Vége 
Verseny-felhívás és 
feladatok összeállítása 2010.09.01  2010.10.29. 

Felhívás meghirdetése a 
középiskolákban 2010.11.02  2011.01.31 

Jelentkezési határidı - 2011.01.31  

Verseny helyszínének, 
körülményeinek biztosítása  2011.03.07 2011.03.10  

Verseny lebonyolítása, 
eredményhirdetés 2011.03.10 2011.03.11  

Versenyt követı 
sajtómegjelenések 
összegyőjtése, elemzése 

2011.03.11 2011.04.30.  
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Tevékenység összköltsége (nettó) 480.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 120.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 600.000,- Ft 
Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 510.000,- Ft (bruttó) 
Önerı 90.000,- Ft (bruttó) 

Részletes költségvetés 

Tétel Költség 
Verseny plakátok gyártása  50.000 
Verseny során rendezvényszervezési 
feladatok ellátása, szervezık 
díjazása (feladatok összeállítása, 
szervezési munka, moderátori 
munka)   150.000 
Versenyzık díjazása, 
tárgynyeremények  250.000 
Irodaszerek a verseny 
lebonyolításához  150.000 
ÖSSZESEN  600.000  

 
2. Soft tevékenység neve  Képes Kávéház és Civil Centrumban kamaraszínházi elıadások, rendezvények szervezése 
Soft elem típusa Közösségépítés, szabadidı hasznos eltöltését szolgáló akciók 
Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ESZA 

Tevékenység rövid leírása 

Ingyenes közösségépítı színházi elıadások szervezése, ahol nem csak a város lakosságát 
„hozza össze”, de kiváló lehetıséget biztosít a városi amatır színjátszóknak. A kiállításokon 
egyrészt – a Képes Géza által a városra hagyományozott győjtemény – állandó tárlatok és a 
helyi mővészeknek porondot biztosító idıszakos kiállítások kerülnek szervezésre. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Közösségépítést és szabadidı hasznos eltöltését segítı szolgáltatások, tanfolyamok, képzési 
programok kialakítása (hagyományırzı közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató 
házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása, stb.). 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  Képes Kávéház és Civil Centrum (Kazinczy Ferenc utca 3-5. hrsz: 2594/3) 

Kapcsolódó infrastrukturális Képes Kávéház és Civil Centrum kialakítása 
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fejlesztési elem 

Hogyan kapcsolódik a tervezett 
elem a fejlesztéshez? 

A kialakított Képes Kávéház és Civil Centrum kialakításához kapcsolódóan terveztük a 
közösségi események megrendezését. A rendezvények egy részét a Városi Mővelıdési 
Központ, mint az intézmény üzemeltetıje fogja megszervezni, másik részét pedig 
versenyeztetés során nyertes civil szervezetek bonyolítják le. Így lehetıséget teremtünk a civil 
szervezetek számára, hogy bemutatkozhassanak, ismertebb és elismertebb legyen 
tevékenységük a város lakosai körében. 

Lebonyolító szervezet 

Részben a Városi Mővelıdési Központ, részben a versenyeztetés során nyertes civil 
szervezetek: 

- Diákönkormányzatot Támogató Egyesület 
- Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület 
- Szatmár Néptánc és Népmővészeti Egyesület 
- Szatmár Cigány Kistérségi Egyesület 

 
Megvalósulást mér ı indikátor - Lakossági elégedettség 

Célcsoport bemutatása 

Filmklub megrendezése havonta 2 
alkalommal (8 alkalom) – civil 
szervezet által 

Filmklub tagjai, 
mővészfilmek 
kedvelıi, kb. 400 fı 

Mátészalkai képzımővészek 
tárlatának megrendezése – civil 
szervezet által 

Mátészalka és a 
kistérség lakossága, 
képzımővészet iránt 
érdeklıdık, kb. 1.000 
fı 

Színházi elıadások, operett 
elıadások rendezése – Mőv. 
Központ által 

Mátészalka és a 
kistérség lakossága, 
mővészet iránt 
érdeklıdık, kb. 15.000 
fı 

Mővészeti foglalkoztatóház 
szervezése (2 alkalom)  - civil 
szervezet által 

Mátészalka és a 
kistérség lakossága, 
képzımővészet iránt 
érdeklıdık, 
elsısorban gyermekek 
és szüleik, kb. 300 fı 

Kisebbségi folklór est – civil  
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szervezet által 

Nagyszülı-unoka internetes 
tanfolyam szervezése – Mővelıdési 
Központ által 

A címnek megfelelı 
célcsoport, azaz idıs 
korúak és gyermekek, 
kb. 50 fı  

Résztvev ıi létszám Programelemtıl függıen 10-200 fı 
Megvalósulás id ıpontja, 
rendszeressége 

A Képes Kávéház és Civil Centrum átadását követıen az ütemezésben meghatározottak 
szerint. 

Megvalósítás ütemezése 

  Kezdete Vége 
Filmklub megrendezése 
havonta 2 alkalommal (8 
alkalom, 25.000 Ft / 
alkalom) – civil 

 2011.január 3. 2011.április 29. 

Mátészalkai képzımővészek 
tárlatának megrendezése – 
civil 

 2011. március 1. 2011. május 30. 

Színházi elıadások, operett 
elıdások rendezése – MK 
(havonta 1 alkalom, 
alkalmanként kb. 500.000 
Ft, 6 alkalom)  

 2011. január 3. 2011. június 30. 

Mővészeti foglalkoztatóház 
szervezése 2 alkalommal 
(100.000 Ft/ alkalom)  - civil 

2011. február 1. 
 
2011.május 2. 

2011. február 15 
 
2011. május 15. 

Kisebbségi folklór est 
szervezése  2011. június 1. 2011. június 15. 

Nagyszülı-unoka internetes 
tanfolyam szervezése (MK) 2011. március 1. 2011. május 30. 

 
Tevékenység összköltsége (nettó) 4.000.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 1.000.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 5.000.000,- Ft 
Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 4.250.000,- Ft 
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Önerı 750.000,- Ft 

Részletes költségvetés 

Tétel Költség 
Filmklub megrendezése havonta 1 
alkalommal (8 alkalom, 25.000 Ft / 
alkalom) – civil 200.000 
Mátészalkai képzımővészek 
tárlatának megrendezése – civil 600.000 
Színházi elıadások, operett elıdások 
rendezése – MK 3.000.000 
Mővészeti foglalkoztatóház 
szervezése 2 alkalommal (100.000 
Ft/ alkalom)  - civil 200.000 
Kisebbségi folklór est 500.000 
Nagyszülı-unoka internetes 
tanfolyam szervezése (MK) 500.000 
ÖSSZESEN  5.000.000  

 
3. Soft tevékenység neve  Partnerségi fórumok szervezése 
Soft elem típusa Városrehabilitációs pályázat elfogadását segítı fórumok 
Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ESZA 

Tevékenység rövid leírása Civil szervezetek, egyesületek, támogatásban nem részesülı partnerek koordinálása, 
tájékoztatása 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló 
tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és 
tájékoztatási intézkedések, stb.) 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  

Polgármesteri Hivatal által kijelölt helyszín a fejlesztés alatt, illetve megújult Polgármesteri 
Hivatal és Kistérségi Központ (Kazinczy Ferenc utca 4. hrsz: 2592; Kölcsey tér 9-11., hrsz: 
2593) 

Kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztési elem Polgármesteri Hivatal és Kistérségi Központ kialakítása 

Hogyan kapcsolódik a tervezett 
elem a fejlesztéshez? 

Mátészalka Városának lakóit folyamatosan informálni szükséges a projekt megvalósulása során 
a beruházás állásáról. Szükséges az építkezések helyszínén lakók vagy dolgozók tájékoztatása 
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arról, hogy az építkezés mikor kezdıdik, mikor zárul, milyen változásokat hoz a forgalmi 
rendben, stb. A szélesebb közvélemény számára a fejlesztés pozitív hatásait kell kommunikálni, 
elsısorban arra helyezve a hangsúlyt, hogy a városközpont megújulása révén a város 
vonzóbbá, élhetıbbé válik, új befektetési lehetıségeket teremtünk.  
A fejlesztés közvetlen környezetében mőködı vállalkozásokat szintén tájékoztatni kell, hiszen a 
beruházás megvalósításának idıszaka alatt átmeneti forgalomcsökkenéssel kell számolniuk.  
A mátészalkai lakosság a fejlesztési elemek közül elsısorban a Polgármesteri Hivatal 
átköltöztetésével kapcsolatban fogalmaz meg kritikát. E felvetések kapcsán azt hangsúlyozzuk a 
lakossági fórumok során, hogy a beruházás révén gazdaságosan üzemeltethetı, az ügyfeleket 
magasabb színvonalon kiszolgáló hivatal jön létre, egyúttal a korábbi épület más célú 
hasznosítása válik lehetıvé.  
Szükséges külön vállalkozói fórumok tartása is, hogy a helyi vállalkozókat is bevonjuk a projekt 
megvalósításába. 

Lebonyolító szervezet Mátészalka Város Önkormányzata 
Megvalósulást mér ı indikátor - Lakossági elégedettség 

Célcsoport bemutatása 

- akcióterület lakossága és vállalkozása 
- város lakossága 
- városi befektetık, vállalkozók 
- civil szervezetek 
- kistérség településeinek lakossága 

Résztvev ıi létszám Alkalmanként 50-100 fı, összesen 15 alkalom 
Megvalósulás id ıpontja, 
rendszeressége Havonta 1 alkalommal, 15 alkalom, 2010. március-2011 június között. 

Megvalósítás ütemezése 

  Kezdete Vége 
Partnerségi fórumok 
szervezése a projekt 
futamideje alatt 15 hónapon 
keresztül, havonta 1 
alkalommal 

2010. március 1.  2011. június 15. 

 
Tevékenység összköltsége (nettó) 600.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 150.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 750.000,- Ft 
Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 637.500,- Ft 
Önerı 112.500,- Ft 
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Részletes költségvetés 

Tétel Költség 
Partnerségi fórumok szervezése a 
projekt futamideje alatt 15 hónapon 
keresztül, havonta 1 alkalommal 
50.000 Ft/hónap 750.000 
ÖSSZESEN  750.000  

 
4. Soft tevékenység neve  Szelektív hulladékgyőjtı szigetek elhelyezése a fejlesztéssel érintett területen 
Soft elem típusa Helyi környezettudatosság elterjesztése 
Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ERFA 

Tevékenység rövid leírása A forgalomcsillapított területeken és a Madách téren hulladékgyőjtı tárolók kerülnek 
kihelyezésre, amelyek illeszkednek Mátészalka város szelektív hulladékgyőjtési rendszerébe. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  Madách tér, Kazinczy és Kölcsey utcák (hrsz: 2706; 2559/3; 2787/1) 

Kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztési elem Valamennyi infrastrukturális elemhez kapcsolódik. 

Hogyan kapcsolódik a tervezett 
elem a fejlesztéshez? 

A fejlesztéssel érintett területek környezeti állapotát segít megırizni a szelektív hulladékgyőjtı 
szigetek elhelyezése, egyúttal növeli a lakosság környezettudatosságát, elısegíti a szelektív 
hulladékgyőjtés gyakorlatának elterjedését városszerte.  

Lebonyolító szervezet Mátészalka Város Önkormányzata 

Megvalósulást mér ı indikátor 
- Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán elérhetı (köz- és profitorientált) 

szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen 
- Lakossági elégedettség 

Célcsoport bemutatása 

A fejlesztéssel érintett terület használói, azaz a városrész 5900 fıs lakossága, tágabb 
értelemben Mátészalka 18.000 fıs lakossága, valamint a közterületeket használó idelátogatók.  
Számukra a fejlesztés jobb életminıséget eredményez, segíti a szelektív hulladékgyőjtés 
gyakorlatának elterjedését. 

Résztvev ıi létszám Nem releváns 
Megvalósulás id ıpontja, Egy alkalommal, az építési beruházás zárásaként. 
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rendszeressége 
Megvalósítás ütemezése 2010. március 05. - 2010. szeptember 21. között a közterek építésével párhuzamosan.  
Tevékenység összköltsége (nettó) 2.560.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 640.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 3.200.000,- Ft 
Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 2.720.000,- Ft 
Önerı 480.000,- Ft 

Részletes költségvetés Tervezıi költségbecslés alapján a szelektív hulladékgyőjtı szigetek költsége bruttó 2.560.000 Ft 
+ ÁFA 

 

5. Soft tevékenység neve  Tematikus környezetvédelmi napok szervezése a városi óvodások, iskolások, középiskolások 
számára 

Soft elem típusa Helyi környezettudatosság elısegítése 
Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ESZA 

Tevékenység rövid leírása 

A tervezett program a helyi környezettudatosság elterjesztését szolgálja azáltal, hogy a város 
óvodás, általános iskolás és középiskolás diákjai számára olyan tematikus napokat szervezünk, 
melyen részben oktatásban vesznek részt a szelektív hulladékgyőjtésrıl, a hulladékképzıdés 
megelızésérıl, a környezettudatos életmódról, részben szemétszedési akciót szervezünk. 
Mindez segíti a projekt által létrehozott értékek megırzését, a környezettudatos életmód 
elterjesztését, illetve – közösségformáló ereje révén – szolgálja a helyi identitástudat növelését. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  Képes Kávéház és Civil Centrum (Kazinczy Ferenc utca 3-5. hrsz: 2594/3) 

Kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztési elem Valamennyi infrastrukturális elemhez kapcsolódik. 

Lebonyolító szervezet Versenyeztetésben gyıztes civil szervezet, Szalkai Zöldkör Egyesület 
Megvalósulást mér ı indikátor - Lakossági elégedettség 

Célcsoport bemutatása 
- város középiskolás diákjai – kb. 3.000 fı 
- város általános iskolás diákjai – kb. 2.000 fı 
- város óvodásai – kb. 600 fı 
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Résztvev ıi létszám 200 fı 
Megvalósulás id ıpontja, 
rendszeressége 

A tematikus napok megszervezésére 2011. május 16. körül kerül sor, szeretnénk 
hagyományteremtı jelleggel megrendezni. 

Megvalósítás ütemezése 

  Kezdete Vége 
Program véglegesítése, 
meghirdetése a városi 
közoktatási intézményekben 

2011. február 5.  2011. március 
31. 

Programban részt vevı 
pedagógusok kijelölése  2011. április 1. 2011. április 31.  

Városi tematikus nap 
lebonyolítása  2011.május 16 2011. május 16.  

Visszajelzések 
összegyőjtése és elemzése  2011. május 16. 2011. május 30.  

 
Tevékenység összköltsége (nettó) 480.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 120.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 600.000,- Ft 
Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 510.000,- Ft 
Önerı 90.000,- Ft 

Részletes költségvetés 

Tétel Költség 
Feladatok kidolgozása 100 000 
Információs anyagok, brossúrák 
elıállítása 250 000 
Játékos feladatok kellékeinek 
költsége 50 000 
Személyi jellegő költségek a verseny 
során  50 000 
Technika, hangosítás biztosítása 150.000 
ÖSSZESEN  600.000  

 
6. Soft tevékenység neve  Parkosításhoz közhasznú munka igénybevétele 
Soft elem típusa Helyi társadalmi akciók 
Finanszírozó strukturális alap ESZA 
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(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

Tevékenység rövid leírása 
Az újonnan zöldesítendı és rendezendı Kazinczy és Kölcsey utcák, valamint a Madách tér 
zöldfelületeinek a kialakításához a város hátrányos helyzető, munkanélküli lakosai kerülnek 
bevonásra, életkörülményeik javítása és a munkalehetıség biztosítása céljából. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, 
parlagfő irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és 
eszközigényének támogatása 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  Madách tér, Kölcsey és Kazinczy utcák (hrsz: 2594/2, 2706, 2559/3, 2787/1) 

Kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztési elem 

Madách tér központi rendezvénytérré történı átalakítása, parkosítás, Kazinczy és Kölcsey utcák 
forgalomcsillapított övezetté alakítása 

Hogyan kapcsolódik a tervezett 
elem a fejlesztéshez? 

A fejlesztés megvalósítása során közhasznú munka igénybevételét tervezzük, mely lehetıséget 
teremt munkanélküliek, hátrányos helyzetőek projektbe való bevonására, valamint az 
élethelyzetük javítására. 

Lebonyolító szervezet Mátészalka Város Önkormányzata 

Megvalósulást mér ı indikátor 
- A fejlesztés eredményeként teremtett munkahelyek száma 
- Projektelem megvalósításához kötıdı foglalkoztatás 
- A konstrukció által teremtett munkahelyek száma – nık 

Célcsoport bemutatása Regisztrált munkanélküliek kb. 1200 fıs csoportja.  
Résztvev ıi létszám 3 fı, 4 hónapig 50.000 Ft-tal, 2011 márc-jún 
Megvalósulás id ıpontja, 
rendszeressége 

Egy alkalommal a projekt lebonyolítása során, a parkosítási, közterület rendezési munkálatok 
során. 

Megvalósítás ütemezése 

  Kezdete Vége 
Közhasznú munkavégzés 
lehetıségének 
meghirdetése 

2011. január 10.  2011. január 31. 

Jelentkezık kiválasztása  2011. február 1. 2011. február 
28.  

Munkavégzés  2011. március 1. 2011. június 15. 
 

Tevékenység összköltsége (nettó) 625.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 0,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 625.000,- Ft 
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Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 531.250,- Ft 
Önerı 93.750,- Ft 

Részletes költségvetés 

Tétel Költség 
Munkabér 3 fı 4 hónap, 50.000 Ft/ fı/ 
hónap 625.000 
ÖSSZESEN  625.000  

 
7. Soft tevékenység neve  Parlagfőért virágot akció 
Soft elem típusa Helyi környezettudatosság elterjesztése 
Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ESZA 

Tevékenység rövid leírása A tevékenység keretében „szponzor” cégek segítségével, közösségi parlagfő irtás. A kiirtott és 
beszolgáltatott parlagfőért cserébe cserepes virágot lehet hazavinni. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, 
parlagfő irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és 
eszközigényének támogatása 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  Madách tér, Kölcsey és Kazinczy utcák (hrsz: 2594/2, 2706, 2559/3, 2787/1) 

Kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztési elem 

Madách tér központi rendezvénytérré történı átalakítása, parkosítás, Kazinczy és Kölcsey utcák 
forgalomcsillapított utcává alakítása 

Hogyan kapcsolódik a tervezett 
elem a fejlesztéshez? 

A fejlesztéssel érintett helyszíneken kerül megrendezésre a parlagfőért virágot akció civil 
kezdeményezés, 2010 nyarán. A parlagfő virágzásának kialakulását jogszabályi elıírások 
szerint június 30-ig kell megakadályozni, utána ezt az állapotot folyamatosan fenntartani.  
Az akció során Mátészalka lakosai a saját kertjükbıl, közterületekrıl eltávolított parlagfőért 
virágot kapnak cserébe. Ezzel segítjük a helyi környezettudatosság elterjesztését, a 
parlagfőmentes házak kialakulását a városban, illetve a parlagfő-allergiás lakosság 
életminısége javul az akció révén. 

Lebonyolító szervezet Versenyeztetésben nyertes civil szervezet, Szatmári Asthma Klub 
Megvalósulást mér ı indikátor - Lakossági elégedettség 
Célcsoport bemutatása Mátészalka lakossága 
Résztvev ıi létszám 150 fı 
Megvalósulás id ıpontja, Hagyományteremtı jelleggel 2010 júniusában kerül megrendezésre 1 alkalommal.  
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rendszeressége 

Megvalósítás ütemezése 

  Kezdete Vége 
Parlagfőért virágot akció 
meghirdetése 2011.május 1.  2011. június 15. 

Virágok megvásárlása, 
helyszín biztosítása  2011. június 1. 2011. június 15.  

Parlagfőért virágot akció 
lebonyolítása  2011. június 15. 2011. június 20.  

Akció értékelése, 
sajtómegjelenések 
összegyőjtése és elemzése 

2011. június 20. 2011. június 30.  
 

Tevékenység összköltsége (nettó) 192.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 48.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (bruttó) 240.000,- Ft 
Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 204.000,- Ft 
Önerı 36.000,- Ft 

Részletes költségvetés 

Tétel Költség 
Propaganda költségek, meghirdetés 
költségei 80.000 
Rendezvény szervezés költségei 
(helyszín biztosítása, pavilonok, stb.)  100.000 

Virágpalánták költsége 
60.000 

ÖSSZESEN  240.000  
 

8. Soft tevékenység neve  Városról szóló kiadványok, tájékoztatók megjelentetése 
Soft elem típusa Városmarketing akció 
Finanszírozó strukturális alap 
(ERFA vagy ESZA típusú 
tevékenység) 

ESZA 

Tevékenység rövid leírása A városmarketing akciók kötelezı elemként jelennek meg a városrehabilitációs pályázatban. 
Ennek megfelelıen olyan kiadványokat, prospektusokat, tájékoztatókat kívánunk megjelentetni, 
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amelyek a városi befektetési lehetıségeket, turisztikai attrakciókat, a megújult városközpontot 
mutatják be, ezzel elısegítve a projekt gazdaságfejlesztı hatását.  
A kiadványban a fejlesztéssel érintett valamennyi ingatlan szerepet kap. 

Illeszkedés az útmutatóban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez  

Városmarketing akció 

Tevékenység megvalósulásának 
helyszíne  

Polgármesteri Hivatal által kijelölt helyszín a fejlesztés alatt, illetve megújult Polgármesteri 
Hivatal és Kistérségi Központ (Kazinczy Ferenc utca 4. hrsz: 2592; Kölcsey tér 9-11., hrsz: 
2593) 

Kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztési elem Polgármesteri Hivatal és Kistérségi Központ kialakítása 

Lebonyolító szervezet Mátészalka Város Önkormányzata 
Megvalósulást mér ı indikátor - Lakossági elégedettség 

Célcsoport bemutatása 

- Mátészalka Város 18.000 fıs lakossága 
- A kistérség 60.000 fıs lakossága 
- Befektetık 
- Regionális turisztikai szervezetek 
- Vállalkozói érdekképviseleti szervezetek, kamarák 
- Turisták, éves számuk kb. 8.000 fı 

Résztvev ıi létszám Nem releváns 
Megvalósulás id ıpontja, 
rendszeressége Egy alkalommal kiadványok tervezése és gyártása történik. 

Megvalósítás ütemezése 

  Kezdete Vége 
Városmarketing stratégia 
megírása 2010.március 5 2010. június 30. 

Honlapfejlesztési 
munkálatok 2010. július 12. 2010. december 

31. 
Kiadványok összeállítása, 
grafikai tervezés 2011. január 10.  2011.március 1. 

Gyártás  2011. március 1. 2011. március 
31.  

Terjesztés  2011. április 1.  2011. június 30  
Tevékenység összköltsége (nettó) 7.420.000,- Ft 
Tevékenység összköltsége (ÁFA) 1.855.000,- Ft 
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Tevékenység összköltsége (bruttó) 9.275.000,- Ft 
Támogatási intenzitás 85 % 
Támogatás 7.883.750,- Ft 
Önerı 1.391.250,- Ft 

Részletes költségvetés 

Tétel Költség 
Városmarketing stratégia elkészítése 3.000.000 
Honlapfejlesztés költségei 2.275.000 
Várost bemutató kiadvány 10.000 
pld., 400 Ft/példány Tervezési, 
gyártási költségei 4.000.000 
ÖSSZESEN  9.275.000  

 
5.4 Szinergia vizsgálat 
 

Az alábbi táblázat alapján összefoglaljuk a szinergikus lehetıségeket a városfejlesztési pályázat egyes beavatkozásai, valamint a város 

tervezett fejlesztései, futó pályázatai között.  

 

   Tervezett/futó fejlesztés  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Képes KCC kialakítása - közösségi funkciók   ++ + ++ + ++ 0 ++ ++ + + + 0 0 + 
2 KKCC kialakítása - kávéház és rendezvényterem ++   + ++ + ++ 0 + ++ 0 0 0 0 0 ++ 
3 Kistérségi Igazgatási Központ + +   + + ++ + ++ + + + + + + + 
4 Madách tér központi rendezvénytérré alakítása ++ ++ +   ++ ++ ++ + ++ + + ++ ++ ++ + 
5 Kazinczy és Kölcsey u. rendezése + + + ++   ++ ++ + + ++ + ++ ++ ++ + 
6 Városmarketing akciók ++ ++ ++ ++ ++   0 ++ + + + + + + + 
7 Közfoglalkoztatás 0 0 + ++ ++ 0   0 0 0 0 + 0 0 0 
8 Partnerségi beszélgetıestek ++ + ++ + + ++ 0   0 + + 0 0 0 + 
9 KKCC-ben elıadások rendezése ++ ++ + ++ + + 0 0   + + + 0 0 0 

10 Tematikus környezetvédelmi napok + 0 + + ++ + 0 + +   ++ ++ + + 0 
11 Parlagfőért virágot akció + 0 + + + + 0 + + ++   ++ ++ + 0 
12 Szelektív hulladékgyőjtı szigetek + 0 + ++ ++ + + 0 + ++ ++   ++ ++ 0 
13 Energiatakarékos közvilágítás 0 0 + ++ ++ + 0 0 0 + ++ ++   ++ 0 
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14 Térfigyelı kamerák rendeszerének kiépítése 0 0 + ++ ++ + 0 0 0 + + ++ ++   0 
15 Várostörténeti verseny rendezése  + ++ + + + + 0 + 0 0 0 0 0 0   
                                  
16 Színház és Mőv. Központ rekonstrukciója - közösségi funkció ++ + + + + + 0 + ++ + + + + 0 + 
17 Színház és Mőv. Központ rekonstrukciója - mozi és rendezvényterem (gazdasági funkció)  ++ ++ + + + + 0 + ++ + + + + 0 + 
18 Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítása 0 0 ++ + + + 0 ++ + + + + + + + 
19 Kölcsey tér közterület rendezése + + + ++ ++ + ++ 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ + 
20 Városmarketing akciók ++ ++ ++ ++ + ++ 0 + + + + + + + + 
21 Partnerségi estek  ++ ++ ++ + 0 ++ 0 ++ + ++ + + + + + 
22 Sportrendezvények  0 0 + ++ + + 0 + ++ + + ++ + + + 
23 Színházi elıadások rendezése ++ + + + 0 + 0 + ++ + + + + + + 
24 Gyermek egészségügyi központ létesítése + 0 + 0 0 0 0 0 0 ++ ++ ++ + + 0 
25 Fogyatékosok nappali ellátására szolgáló intézmények fejlesztése + 0 + 0 0 0 0 0 0 + + + + + 0 
26 Kerékpáros sáv fejlesztése 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ 0 
27 Parkolók fejlesztése 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 + + + ++ ++ 0 
28 Panel program folytatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + + + 0 
29 József A köz megnyitása 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 0 0 + + + 0 
30 Tempolomok rekonstrukciója  ++ 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 Aktuál center átalakítása 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Jelenlegi Polgármesteri Hivatalban pénzintézeti fiók nyitása 0 ++ ++ 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 
33 Kórház rekonstrukciója 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  VÁROS MÁS TERÜLETEIN FUTÓ JELENTİSEBB FEJLESZTÉSEK                               
34 Képes Géza Általános Iskola infrastrukturális és eszközfejlesztése ++ 0 0 0 0 + 0 0 0 ++ ++ ++ 0 0 ++ 
35 Négy Évszak Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése ++ 0 0 0 0 + 0 0 0 ++ ++ ++ 0 0 ++ 
36 Sz-Sz-B. megyei TISZK fejlesztése  ++ 0 0 0 0 + 0 0 0 ++ ++ ++ 0 0 ++ 
37 Mátészalka-Nyírcsaholy közötti hivatásforgalmi kerékpárút megépítése 0 0 0 ++ ++ + 0 0 0 + + + 0 0 0 
38 ÁROP 1A.1 pályázat kapcsán polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése 0 0 ++ 0 0 ++ 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 
 

A ++ jelzés erıs pozitív szinergiát jelez, a + gyenge pozitív szinergiát, a 0 pedig azt mutatja, hogy a két fejlesztés nincs kapcsolatban 

egymással.  
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Erıs pozitív szinergiát a tervezett fejlesztések kapcsán az azonos területen történı fejlesztések esetén diagnosztizálhatunk. Így a közlekedési 

fejlesztések, a közterület rendezésre irányuló beruházások egymással szoros szinergiában valósulnak meg.  

 

5.5 Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntar tható üzemeltetés érdekében 
 

Partner neve Városi Mővelıdési Központ 
Partner gazdálkodási, jogi formája Önkormányzati intézmény 

A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

3.500.000 Ft 

Támogatásban részesül-e? Igen  
Igényelt támogatás összege 2.975.000 Ft 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Soft elemek:  
- Városi történelmi verseny szervezése  

- Elıadások szervezése a KKCC-ben 
- Nagyszülı-unkoka tanfolyam szervezése  

 
Partner szerepe a tervezésben A soft elemek kialakításában van szerepe 
Partner szerepe a végrehajtásban Lebonyolítja azon szoft elemeket, melyekre 

megbízást kapott.  
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

A Városi Mővelıdési Központ rendezi a 
város legtöbb színházi produkcióját, 

elıadását, így feltehetıen a KKCC-ben 
megrendezésre kerülı számos elıadást is.  

 
 

Partner neve Mátészalkai Városfejlesztési Kft. 
Partner gazdálkodási, jogi formája Korlátolt felelısségő társaság 
A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

50.000.000 Ft 

Támogatásban részesül-e? Nem  
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Igényelt támogatás összege Nem releváns 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Projektmenedzsment  
 

Partner szerepe a tervezésben Nem releváns 
Partner szerepe a végrehajtásban Projektmenedzsment, projekt lebonyolítása 
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

Létrejött intézmények üzemeltetése 

 
 

Partner neve Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület 
Partner gazdálkodási, jogi formája Egyesület, non profit 
A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

600.000 Ft  

Támogatásban részesül-e? Nem, szállítóként vesz részt a projekt 
lebonyolításában 

Igényelt támogatás összege Nem releváns 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Szoft elem végrehajtása, Mátészalkai 
Képzımővészek tárlatának megrendezésre 

Partner szerepe a tervezésben KKCC koncepciójának kitalálója és a 
részletes programtervezet elkészítıje 

Partner szerepe a végrehajtásban Szoft elem végrehajtása (Tárlat rendezése)  
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

KKCC fenntartása, üzemeltetése a VFT-vel 
együttmőködésben 

 
 

Partner neve Diákönkormányzatot Támogató Egyesület 
Partner gazdálkodási, jogi formája Egyesület, non profit 
A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

 200.000 Ft  

Támogatásban részesül-e? Nem, szállítóként vesz részt a projekt 
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lebonyolításában 
Igényelt támogatás összege Nem releváns 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Soft elem végrehajtása,  

Partner szerepe a tervezésben Nem releváns 
Partner szerepe a végrehajtásban Soft elem végrehajtása  
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

Soft elem fenntartása 

 
 

Partner neve Szatmár Néptánc és Népmővészeti 
Egyesület 

Partner gazdálkodási, jogi formája Egyesület, non profit 
A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

200. 000 Ft  

Támogatásban részesül-e? Nem, szállítóként vesz részt a projekt 
lebonyolításában 

Igényelt támogatás összege Nem releváns 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Soft elem lebonyolítása – Mővészeti 
foglalkoztatóház szervezése 

Partner szerepe a tervezésben Nem releváns 
Partner szerepe a végrehajtásban Soft elem végrehajtása 
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

Soft elem fenntartása 

 
Partner neve Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület 
Partner gazdálkodási, jogi formája Egyesület, non profit 
A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

500.000 Ft 

Támogatásban részesül-e? Nem, szállítóként vesz részt a projekt 
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lebonyolításában 
Igényelt támogatás összege Nem releváns 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Soft elem megvalósítása – kistérségi folklór 
est szervezése 

Partner szerepe a tervezésben Nem releváns 
Partner szerepe a végrehajtásban Soft elem végrehajtása 
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

Soft elem fenntartása 

 
 
 

Partner neve Szalkai Zöldkör Egyesület 
Partner gazdálkodási, jogi formája Egyesület, non profit 
A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

 600.000 Ft 

Támogatásban részesül-e? Nem, szállítóként vesz részt a projekt 
lebonyolításában 

Igényelt támogatás összege Nem releváns 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Soft elem megvalósítása –  
Tematikus környezetvédı napok szervezése 

Partner szerepe a tervezésben Nem releváns 
Partner szerepe a végrehajtásban Soft elem végrehajtása 
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

Soft elem fenntartása 

 
 

Partner neve Szatmári Asthma Klub 
Partner gazdálkodási, jogi formája Egyesület, non profit 
A partner által végzett tevékenység teljes 
összege 

 240 000 Ft 
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Támogatásban részesül-e? Nem, szállítóként vesz részt a projekt 
lebonyolításában 

Igényelt támogatás összege Nem releváns 
Biztosít-e önerıt?  Nem 
Biztosított önerıt összege Nem releváns 
Konkrétan mely tevékenységekhez 
kapcsolódóan vesz részt a projektben?  

Soft elem megvalósítása  - Parlagfőért 
virágot akció 

Partner szerepe a tervezésben Nem releváns 
Partner szerepe a végrehajtásban Soft elem végrehajtása 
Partner szerepe a fenntartásban, 
üzemeltetésben 

Soft elem fenntartása 

 
A soft elemeket megvalósító civil szervezetek szállítóként vesznek részt a projekt lebonyolításában, azaz velük az Önkormányzat elıszerzıdést 

kötött az egyes feladatok lebonyolítására (nem partnerek tehát.)  

 
5.6  Az Önkormányzat által ellátandó feladatok a vá rosfejlesztési projekt kapcsán 
 
Az alábbi fejezetben bemutatjuk a fejlesztés kapcsán az Önkormányzat által ellátandó feladatokat:  

 

1. ingatlanszerzés, telekalakítás: a feladat az új Igazgatási Központ kapcsán jelent meg, tekintettel arra,hogy itt két ingatlant is meg kellett 

venni: a 2592-es helyrajzi számú ingatlant, valamint a 2591-es helyrajzi számon álló ingatlant. Az ingatlanok megvásárlására a 

projektfejlesztési idıszakban sor került.  

2. terület elıkészítés, bontás: a területelıkészítési-bontási tevékenységek költségei a pályázati költségvetésben tervezésre kerültek, a 

kivitelezıi költség részét képezik. Ugyanakkor az Önkormányzat maga is fog e céllal közmunka program keretében foglalkoztatni.  

3. közmő felújítás: . A most megvalósításra kerülı projekt kapcsán készültek közmőfejlesztési tervek is, a közvilágítás korszerősítésére, 

elektromos hálózatra. Az ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukcióját, illetve a kábeltv hálózat korszerősítését és bıvítését a 

közmőszolgáltatók az akcióterületen belül saját felújítási keretükbıl valósítják meg. 

4. zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok: a pályázat keretében valósul meg, elsısorban a Madách tér kapcsán.  
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5. kármentesítés: jelen projekt kapcsán nem releváns 

6. közcélú létesítmények felújítása: a pályázat kapcsán valósul meg, elsısorban a Kistérségi Igazgatási Központ kialakítása révén, 

melynek során egy eredetileg Pártháznak épült ingatlan korszerősítése valósul meg.  

7. önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja: jelen pályázat kapcsán nem releváns 

8. építés, telekalakítás: a telekalakítás a 2591-es és 2592-es helyrajzi számú telkek kapcsán releváns, a projektfejlesztési idıszakban 

megtörténik. 

9. akadálymentesítés: a projekt tervezett új ingatlanai megfelelnek a komplex akadálymentesítés követelményeinek.  

10. azbesztmentesítés: jelen projekt kapcsán nem releváns. 

11. energiahatékonysági korszerősítés: a felújított ingatlanok, illetve a közterületekre tervezett közvilágítási rendszer kapcsán történik 

energiahatékonysági korszerősítés.  

 
5.7 Magánszféra által megvalósítani kívánt projekte k, a projekt hatására 
 
 
Projekt neve Rövid leírása Helyszíne Projektgazda E lıkészítettség Megvalósítás 

kezdete 
Megvalósítás 
vége 

Új Kistérségi Igazgatási 
Központ mellett üzletek 
nyitása 

A fejlesztést követıen a 
Kistérségi Igazgatási Központ 
épületének bıvítésével 
lehetıség nyílik új 
üzlethelyiségek kialakítására 
és ezek bérbeadására (ez a 
bıvítés a projekt keretében 
nem valósul meg.)  

Kistérségi 
Igazgatási 
Központ 
melletti 
terület 

KKV-k A szabályozási terv 
és az ingatlan 
jelenlegi tervei 
lehetıvé teszik az 
üzlethelyiségek 
kialakítását 

2012 2015 

Akcióterület fejlesztett 
területein teraszok 
nyitása, 
homlokzatfelújítások 

A fejlesztéssel érintett 
forgalomcsillapított utcákon 
mőködı üzletek és 
vendéglátóhelyek teraszai 
megújulhatnak.  

Akcióterület 
fejlesztett 
utcái 

KKV-k Nem ismert 2011 Folyamatos 
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Jelenlegi Polgármesteri 
hivatal üzleti célú 
hasznosítása 

A Képviselıtestület pozitív 
döntése esetén a jelenlegi 
Polgármesteri Hivatali épület 
egyik szintjén új bankfiók 
nyílna.  

Hısök tere 
9. 

Mátészalka 
Város 
Önkormányzata 
illetve 
potenciális 
pénzintézet 

Tanulmányterv 
készült  

2010 2010 

Aktuál Center átalakítása A jelenlegi épületet lebontják 
és helyette új, irodaház, bank 
funkciójú  ingatlan épül 

Hısök tere 
6. 

ÁFÉSZ Engedélyes szintő 
tervek 

2010 2011 

 
 
 
5.8 Kapcsolódó fejlesztések közszféra által megvaló sítani kívánt tevékenységek az akcióterületen 
 

- kapcsolódó megvalósítás alatt álló projektek az alábbi táblázat szerint 
 

Projekt neve Kórház rekonstrukció 
Projekt rövid leírása Területi Kórház  Sebészeti és Diagnosztikai 

tömbjének bıvítése, valamint  a létesítmény 
meglévı kazánház építészeti, 
épületgépészeti rekonstrukciója 

Projekt helyszíne Kórház u. 2-4.  2488/7 hrsz 
Projekt gazda Mátészalka Város Önkormányzata 
Elıkészítettség Megvalósítása folyamatban 
Tervezett összköltség 960.000 eFt 
Megvalósítás kezdete és vége 2006- 
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- tervezett és lehetséges projektek az alábbi táblázat szerint 
 

Projekt neve Mátészalka kistérségi központ szerepének 
erısítése a városközpont funkcióbıvítı 
integrált fejlesztése révén 

Projekt gazda Mátészalka Város Önkormányzata 
Elıkészítettség Engedélyezési tervek készítése folyamatban 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2011 októbere-2012 márciusa 

 
Projekt neve Gyermek egészségügyi központ kialakítása 
Projekt gazda Mátészalka Város Önkormányzata 
Elıkészítettség Elızetes költségbecslés 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2012-- 

 
 

Projekt neve Fogyatékosok nappali ellátására szolgáló 

létesítmény fejlesztése, kapacitásbıvítés 

Projekt gazda Mátészalka Város Önkormányzata 

Elıkészítettség Elızetes költségbecslés 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2012- 

 
 

Projekt neve Parkolóhelyek, kerékpáros sáv, zöldfelületek 
fejlesztése 

Projekt gazda Mátészalka Város Önkormányzata 
Elıkészítettség Szabályozási-rendezési eszközök 

módosítása folyamatban 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2011-tıl folyamatos 

 
 
 
 



 224 

6. A tervezett fejlesztések várható hatásai 

6.1 Társadalmi-gazdasági hatások 
 

A Részletes Akcióterületi Tervhez készült hatástérkép alapján látható, hogy fejlesztésünk legfontosabb hatásai a következık:  

 

1. Gazdasági hatások 

− munkahelyteremtés 

− iparőzési adó bevételek növekedése 

− új vállalkozások betelepedése 

− turisztikai forgalom megnövekedése 

− befektetık térségbe vonzása miatt kistérségi vállalkozások megrendelés-állományának növekedése 

 

OK: A fejlesztések eredményeképp 10 állandó és 20 ideiglenes munkahelyet teremtünk. Az akcióterületen mőködı vállalkozások esetén 

forgalomnövekedés várható, ami helyi adóbevételt jelent, új vállalkozások számára teremtünk kedvezı vállalkozási környezetet, infrastrukturális 

hátteret. A városkép javulása miatt, valamint a turisztikai vonzerınek is számító fejlesztett intézmények miatt a turisztikai forgalom növekedése 

várható. (Elsısorban azért, mert az idelátogatók hosszabb idıt tudnak a városban hasznos módon eltölteni).  

 

2. Társadalmi, esélyegyenlıségi hatások 

− város kulturális életének megélénkülése 

− új, a szabadidı hasznos eltöltését szolgáló programok megjelenítése 

− közösségi terek létrejötte 

− partnerség erısödése 

− civil aktivitás fokozódása 

− hátrányos helyzető lakosok bevonása 
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OK: A fejlesztés eredményeképp új kulturális központtal gyarapodik a város, melynek programjai (soft elemek!) révén a város lakosságának 

életszínvonala nı. A civil akciókkal a partnerség erısödik, a városban állandó fórumok alakulnak ki a párbeszédre. A parkosításhoz, 

közterületek rendezéséhez a hátrányos helyzető lakosok bevonására is hangsúlyt helyezünk.   

 

3. Környezeti hatások 

− szelektív hulladékgyőjtés feltételeinek kialakítása 

− környezeti szemlélet és aktivitás erısödése 

− kulturált, tiszta városi környezet kialakulása 

− energiatakarékosan üzemeltethetı intézmények, közvilágítás 

 

OK: A fejlesztés eredményeképp megvalósuló intézményeknél, létesítményeknél a zöld szempontokat figyelembe vesszük. Az új létesítmények 

költséghatékonyan üzemeltethetık lesznek. A soft elemek keretében tervezett parlagfő-mentesítı akciók, illetve tematikus környezetvédelmi 

napok a környezeti szemlélet terjesztéséhez járulnak hozzá.  

 

4. Közigazgatás hatékonyságának növelése, ügyfél-elégedettség  

− költséghatékonyan mőködtethetı Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Központ 

− kommunikációs zavarok csökkenése a Hivatalban 

 

OK: A fejlesztés eredményeképp létrejövı Igazgatási Központ a jelenleginél hatékonyabban, kisebb ráfordításokkal tud mőködni.  

 

5. Önkormányzat költségvetésére gyakorolt pozitív hatások 

− iparőzési adó növekedés 

− saját intézmények mőködési költségeinek csökkenése 
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− elvándorlás csökkenése – több városi lakos 

 

OK: A fejlesztés eredményeképp az akcióterület, a város egészére hatást gyakoroló belváros megújul, amelynek a fenti okok miatt hatása van a 

város önkormányzatának gazdálkodására 

 

6. Városimázsra, identitásra gyakorolt hatások 

− városmarketing megjelenése a településen 

− egységes arculat a városi tevékenységek promotálására,  

− stratégiai keretbe foglalt cselekvés 

− soft elemek identitás-erısítı szerepe 

 

OK: A fejlesztés eredményeképp egy látványos, a város gazdaságára és társadalmi életére egyaránt számos pozitív hatást gyakoroló fejlesztés 

valósul meg. A fejlesztés legfontosabb eredménye meglátásunk szerint az lehet, hogy az itt élık pozitív visszacsatolást kapnak, látják, hogy a 

városuk fejlıdıképes, ösztönzést kapnak, hogy maguk is fejlesszenek, részt vegyenek a város gazdasági és társadalmi életének formálásában. 

A Mátészalkáról kialakult negatív képet mind a lakók, mint a külsı környezet szemében megváltoztatjuk, kedvezıbbé alakítjuk. Ezzel hosszú 

távon fékezzük a térséget sújtó elvándorlási tendenciát.  

 
 
6.2 Esélyegyenl ıségi hatások 
 
A város lakossága, így minden állampolgár, a nık, a fogyatékkal élık, a roma emberek számára szükséges megteremteni és biztosítani az 

esélyegyenlıséget a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök 

vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatás és a munka, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási 

lehetıségek területén is. 
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Az esélyegyenlıség, mint horizontális elvárás jelen környezetben tehát azt jelenti, hogy minden a projekttel kapcsolatos tevékenység során 

figyelni kell azoknak a különbözı esélyegyenlıségi célcsoportokra, a nıkre-férfiakra, valamint a roma és fogyatékkal élı személyekre gyakorolt 

hatását. 

  

Ezen ismérvek figyelembe vételével az esélyegyenlıségi szempontok a már projekt elıkészítésének és annak megvalósításának minden 

szakaszában kiemelt szerepet kaptak. A projekt egyik célja a beavatkozási területen, vagy annak közvetlen környezetében élı elszegényedı, 

gazdaságilag nem aktív népesség helyzetének javítása, a terület munkahelyi lehetıségeinek javítása és szélesítése. A tervezés fázisában a 

célcsoportok meghatározásakor elıtérbe kerültek a civil szervezetek és rajtuk keresztül az olyan hátrányos helyzetőek, mint a 

mozgáskorlátozottak, a családosok és a nık. 

 
Projektünk kapcsán az esélyegyenlıségi szempontokat az alábbi 5 csoport esetén vizsgáltuk:  

- családbarát intézkedések 
- akadálymentesítés  
- nemek esélyegyenlısége 
- fogyatékkal élık 
- roma emberek 

 
A vállalásokat a következı táblázat tartalmazza:  
 
 

ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLLALT SZEMPONTOK  

Családbarát intézkedések  

Vállalás  Pályázat benyújtásakor 
érvényes érték  

Projekt 
fenntartás 

végén 
várható 

átlagos érték  

Vállalás igazolása  Vállalás tartalma  

1. Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs 
alkalmazása (I/N) I I 

az esélyegyenlıségért felelıs munkatárs (a 
jegyzıi kabineten belül) munkaköri leírásában 

szerepel  
esélyegyenlıségi felelıs kinevezése  

2. Esélyegyenlıségi terv,koncepció megléte I I esélyegyenlıségi terv, mint dokumentáció 
az önkormányzat már jelenleg is rendelkezik 
elfogadott, 2014-ig hatályos esélyegyenlıségi 

tervvel 
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4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói 
vagy közönsége számára évente 
esélyegyenlıségi képzést tart (I/N) 

  I képzési dokumentáció, tananyag, tematika, 
jelenléti ívek 

a pályázó vállalja egy esélyegyenlıségi képzés 
megtartását a munkavállalók számára 

6. Az esélyegyenlıségi célcsoportot, vagy 
annak képviselıit bevonta a projekt 
tervezésébe (I/N) 

I   partnerségi együttmőködések dokumentálása, 
EATT és Részletes ATT részeként 

vállaljuk, hogy a projekt elıkészítése során 
széles körő társadalmi egyeztetést folytatunk, 

ennek keretében vizsgáljuk a célcsoport igényeit 
is, és azt beépítjük a végleges projekttartalomba.  

7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett 
fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport 
élethelyzetére (I/N) 

I   az elızetes ATT, részletes ATT, társadalmasítás 
dokumentációja 

felmérést készítünk, melyben vizsgáljuk a projekt 
hatását a célcsoportra. 

8. Leghátrányosabb helyzető kistérségben 
vagy halmozottan hátrányos helyzető 
kistérségben, vagy halmozottan hátrányos 
helyzető településen mőködik, fejleszt (I/N) 

I   311/2007 (XI. 17) Kormányrendelet szerinti 
kistérség 

Mátészalkai Kistérségben valósul meg a projekt, 
amely a 33 LHH kistérség egyike. 

9. Akadálymentesített épületek száma (darab) 2 2 mőszaki dokumentáció jelenleg a Polgármesteri Hivatal és a Szociális 
Iroda akadálymentesített 

10. Infokommunikációs akadálymentesítés 
(I/N) 

N I mőszaki dokumentáció 
vállaljuk az infokommunikációs 

akadálymentesítés feltételeinek való megfelelést 
a Polgármesteri Hivatal új épületében 

15. Fogyatékossággal élı alkalmazottak 
száma (fı) 

0   nem vállaltuk  nem vállaltuk 

16. Roma foglalkoztatottak száma (fı) 0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

17. 50 évnél idısebb, határozatlan idejő 
munkaszerzıdés keretében foglalkoztatottak 
száma (fı) 

0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

24. Rugalmas munkaidıszervezés vagy 
csúsztatható munkakezdés lehetısége (I/N) 

I I munkaköri leírás a gépkocsivezetık számára biztosított 

25. A törvényben meghatározottnál több 
szabadság biztosítása a dolgozóknak (I/N) I I tanulmányi szerzıdés alapján kiegészítı diploma vagy szakképesítés 

megszerzése érdekében 

26. Munkaidı-kedvezmény biztosítása a 
dolgozók továbbképzéséhez (I/N) 

I I tanulmányi szerzıdés alapján, illetve 
esélyegyenlıségi tervben rögzítve 

kiegészítı diploma vagy szakképesítés 
megszerzése érdekében + ÁROP 

29. A szervezet támogat esélyegyenlıségi 
célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, 
civil szervezeteket (I/N) 

I   támogatásról szóló dokumentum + éves 
költségvetésben elkülönített tételként szerepel  

Mővészetbarát Civil Szervezet, sporttámogatás 
(Mátészalkai MTK) 
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31. A megvalósítás során eszközöket 
alkalmaz a célcsoport érdekeinek 
figyelembevételére, védelmére (I/N) *ezeket 
sorolja fel a szöveges mezıben 

I   jegyzıkönyvek a fórumokról 
lakossági fórumokat rendezünk, melyre a 

célcsoport képviselıit is meghívjuk, a 
véleményük beépül a projekt megvalósításába 

32. Figyelembe veszi és érvényesíti a 
közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a 
kiegészítı létesítmények tervezésekor a nık 
és férfiak igényeit (I/N) 

  I mőszaki dokumentáció megfelelı számban kialakított férfi/nıi 
mellékhelyiségek, pelenkázó helyiségek 

34. A projekt végrehajtása során megszületı 
termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi 
csoportnál igazolhatóan kedvezıbben hat az 
esélyegyenlıségi célcsoportok helyzetére, 
életminıségére (I/N) * indokolja a szöveges 
mezıben 

  I mőszaki dokumentáció gyermek-játszósarok kialakítása az 
Önkormányzat új épületében 

35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett 
beruházás (pl. átkelıhelyek létesítése, 
forgalomtechnikai berendezések telepítése) 
során a nık, idısek, fogyatékosok és 
gyermekek biztonságára (I/N) *röviden 
ismertesse a szöveges mezıben 

  I mőszaki dokumentáció 

Jelenleg a nagyforgalmú csomóponti 
átvezetések esetében nyomógombos, 

hangjelzéssel kiegészített zebrás átkelés 
biztosított. A beruházás keretében forgalomtól 
elzárt, illetve forgalomcsökkentett övezetben 

kerül kialakításra az új épület + térfigyelı 
rendszer kerül elhelyezésre 

37. A létrejövı beruházás javít a 
tömegközlekedési lehetıségek elérhetıségén 
(I/N) * indokolja a szöveges mezıben 

I I mőszaki dokumentáció 
forgalomcsökkentett övezet kialakításával 

növeljük a tömegközlekedést igénybevevık 
számát 

41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés 
olyan módosítását tartalmazza a projekt, 
amely kifejezetten egy esélyegyenlıségi 
csoport ügyféli helyzetének könnyítését 
szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a 
szöveges mezıben 

I I mőszaki dokumentáció 

gyermek-játszósarok kialakítása az 
Önkormányzat új épületében, elsısorban a nık 

számára fontos, akadálymentesítés a 
babakocsisok számára, ffi-nıi illemhelyek 

kialakítása 

42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy 
szolgáltatáson belüli speciális elemet 
tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos 
helyzető társadalmi csoport igényére 
tekintettel került kialakításra (I/N) *ezt, ezeket 
nevezze meg a szöveges mezıben 

  N nem vállaltuk nem vállaltuk 
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43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés 
eredményéhez való hozzáférést a fejlesztı 
vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlıségi 
célcsoport(ok) képviselıivel egyeztetett 
módon segíti (I/N) 

I I jegyzıkönyvek a fórumokról 
 rendszeresen fórumokat tartunk, melyre a 

célcsoport képviselıit is meghívjuk a 
megvalósítás során  

ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLLALT SZEMPONTOK  

Nemek esélyegyenl ısége  

Vállalás  Pályázat benyújtásakor 
érvényes érték  

Projekt 
fenntartás 

végén 
várható 

átlagos érték  

Vállalás igazolása  Vállalás tartalma  

1. Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs 
alkalmazása (I/N) 

I I 
az esélyegyenlıségért felelıs munkatárs (a 

jegyzıi kabineten belül) munkaköri leírásában 
szerepel  

esélyegyenlıségi felelıs kinevezése  

2. Esélyegyenlıségi terv,koncepció megléte 
(I/N) 

I I esélyegyenlıségi terv, mint dokumentáció 
az önkormányzat már jelenleg is rendelkezik 
elfogadott, 2014-ig hatályos esélyegyenlıségi 

tervvel 
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó 
munkatársak azonos bérezésben részesülnek 
(I/N) 

I I Ktv. Elıírásai a Ktv. Rendelkezéseinek megfelelıen teljesül 

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói 
vagy közönsége számára évente 
esélyegyenlıségi képzést tart (I/N) 

  I képzési dokumentáció, tananyag, tematika, 
jelenléti ívek 

a pályázó vállalja egy esélyegyenlıségi képzés 
megtartását a munkavállalók számára 

6. Az esélyegyenlıségi célcsoportot, vagy 
annak képviselıit bevonta a projekt 
tervezésébe (I/N) 

I   partnerségi együttmőködések dokumentálása, 
EATT és Részletes ATT részeként 

vállaljuk, hogy a projekt elıkészítése során 
széles körő társadalmi egyeztetést folytatunk, 

ennek keretében vizsgáljuk a célcsoport igényeit 
is, és azt beépítjük a végleges projekttartalomba.  

7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett 
fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport 
élethelyzetére (I/N) *fıbb megállapításokat a 
szöveges mezıben kérjük megjeleníteni. 

I   az elızetes ATT, részletes ATT, társadalmasítás 
dokumentációja 

felmérést készítünk, melyben vizsgáljuk a projekt 
hatását a célcsoportra. 

8. Leghátrányosabb helyzető kistérségben 
vagy halmozottan hátrányos helyzető 
településen mőködik 

I   311/2007 (XI. 17) Kormányrendelet szerinti 
kistérség 

Mátészalkai Kistérségben valósul meg a projekt, 
amely a 33 LHH kistérség egyike. 

9. Akadálymentesített épületek száma (darab) 2 2 mőszaki dokumentáció jelenleg a Polgármesteri Hivatal és a Szociális 
Iroda akadálymentesített 
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15. Fogyatékossággal élı alkalmazottak 
száma (fı) 1   nem vállaltuk  nem vállaltuk 

16. Roma foglalkoztatottak száma (fı) 0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

17. 50 évnél idısebb, határozatlan idejő 
munkaszerzıdés keretében foglalkoztatottak 
száma (fı) 

0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

23. Nık száma a foglalkoztatottak között (fı) 88 88 munkaszerzıdések 88 fı nıi munkatársa van az Önkormányzatnak 

29. A szervezet támogat esélyegyenlıségi 
célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, 
civil szervezeteket (I/N) 

I   támogatásról szóló dokumentum + éves 
költségvetésben elkülönített tételként szerepel  

Mővészetbarát Civil Szervezet, sporttámogatás 
(Mátészalkai MTK) 

31. A megvalósítás során eszközöket 
alkalmaz a célcsoport érdekeinek 
figyelembevételére, védelmére (I/N) *ezeket 
sorolja fel a szöveges mezıben 

  I jegyzıkönyvek a fórumokról 
lakossági fórumokat rendezünk, melyre a 

célcsoport képviselıi is meghívásra kerülnek.a 
véleményük beépül a projekt megvalósításába 

32. Figyelembe veszi és érvényesíti a 
közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a 
kiegészítı létesítmények tervezésekor a nık 
és férfiak igényeit (I/N) 

  I mőszaki dokumentáció megfelelı számban kialakított férfi/nıi 
mellékhelyiségek, pelenkázó helyiségek 

34. A projekt végrehajtása során megszületı 
termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi 
csoportnál igazolhatóan kedvezıbben hat az 
esélyegyenlıségi célcsoportok helyzetére, 
életminıségére (I/N) * indokolja a szöveges 
mezıben 

  I mőszaki dokumentáció gyermek-játszósarok kialakítása az 
Önkormányzat új épületében 

35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett 
beruházás (pl. átkelıhelyek létesítése, 
forgalomtechnikai berendezések telepítése) 
során a nık, idısek, fogyatékosok és 
gyermekek biztonságára (I/N) *röviden 
ismertesse a szöveges mezıben 

  I mőszaki dokumentáció 

Jelenleg a nagyforgalmú csomóponti 
átvezetések esetében nyomógombos, 

hangjelzéssel kiegészített zebrás átkelés 
biztosított. A beruházás keretében forgalomtól 
elzárt, illetve forgalomcsökkentett övezetben 

kerül kialakításra az új épület + térfigyelı 
rendszer kerül elhelyzésre 

37. A létrejövı beruházás javít a 
tömegközlekedési lehetıségek elérhetıségén 
(I/N) * indokolja a szöveges mezıben 

I I mőszaki dokumentáció 
forgalomcsökkentett övezet kialakításával 

növeljük a tömegközlekedést igénybevevık 
számát 
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41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés 
olyan módosítását tartalmazza a projekt, 
amely kifejezetten egy esélyegyenlıségi 
csoport ügyféli helyzetének könnyítését 
szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a 
szöveges mezıben 

I I mőszaki dokumentáció 

gyermek-játszósarok kialakítása az 
Önkormányzat új épületében, elsısorban a nık 

számára fontos, akadálymentesítés a 
babakocsisok számára, ffi-nıi illemhelyek 

kialakítása 

42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy 
szolgáltatáson belüli speciális elemet 
tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos 
helyzetı társadalmi csoport igényére 
tekintettel került kialakításra (I/N) *ezt, ezeket 
nevezze meg a szöveges mezıben 

  N nem vállaltuk nem vállaltuk 

43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés 
eredményéhez való hozzáférést a fejlesztı 
vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlıségi 
célcsoport(ok) képviselıivel egyeztetett 
módon segíti (I/N) 

I I jegyzıkönyvek a fórumokról 
rendszeresen fórumokat tartunk, melyre a 

célcsoport képviselıit is meghívjuk a 
megvalósítás során  

44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 
eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében a fejlesztı vagy partnere 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévı elıítéleteket (I/N) 

  I kommunikációs terv 
a felépített kommunikációs terv üzenetei között 
szerepet kapnak a célcsoportokkal kapcsolatos 

pozitív, befogadást ösztönzı üzenetek.  

ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLLALT SZEMPONTOK  

Akadálymentesítés  

Vállalás  Pályázat benyújtásakor 
érvényes érték  

Projekt 
fenntartás 

végén 
várható 

átlagos érték  

Vállalás igazolása  Vállalás tartalma  

1. Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs 
alkalmazása  I I 

az esélyegyenlıségért felelıs munkatárs (a 
jegyzıi kabineten belül) munkaköri leírásában 

szerepel  
esélyegyenlıségi felelıs kinevezése  

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói 
vagy közönsége számára évente 
esélyegyenlıségi képzést tart (I/N) 

  I képzési dokumentáció, tananyag, tematika, 
jelenléti ívek 

a pályázó vállalja egy esélyegyenlıségi képzés 
megtartását a munkavállalók számára 

6. Az esélyegyenlıségi célcsoportot, vagy 
annak képviselıit bevonta a projekt 
tervezésébe (I/N) 

I   partnerségi együttmőködések dokumentálása, 
EATT és Részletes ATT részeként 

vállaljuk, hogy a projekt elıkészítése során 
széles körő társadalmi egyeztetést folytatunk, 

ennek keretében vizsgáljuk a célcsoport igényeit 
is, és azt beépítjük a végleges projekttartalomba.  
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7. Felmérést arról, hogy a tervezett fejlesztés 
milyen hatással lesz a célcsoport 
élethelyzetére (I/N) *fıbb megállapításokat a 
szöveges mezıben kérjük megjeleníteni. 

I   az elızetes ATT, részletes ATT, társadalmasítás 
dokumentációja 

felmérést készítünk, melyben vizsgáljuk a projekt 
hatását a célcsoportra. 

9. Akadálymentesített épületek száma (darab) 2 2 mőszaki dokumentáció jelenleg a Polgármesteri Hivatal és a Szociális 
Iroda akadálymentesített 

10. Infokommunikációs akadálymentesítés 
(I/N) N I mőszaki dokumentáció 

vállaljuk az infokommunikációs 
akadálymentesítés feltételeinek való megfelelést 

a Polgármesteri Hivatal új épületében 

15. Fogyatékossággal élı alkalmazottak 
száma (fı) 0 0 nem vállaltuk nem vállaltuk 

16. Roma foglalkoztatottak száma (fı) 0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

17. 50 évnél idısebb, határozatlan idejő 
munkaszerzıdés keretében foglalkoztatottak 
száma (fı) 

0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

29. A szervezet támogat esélyegyenlıségi 
célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, 
civil szervezeteket (I/N) 

I   támogatásról szóló dokumentum + éves 
költségvetésben elkülönített tételként szerepel  

Mővészetbarát Civil Szervezet, sporttámogatás 
(Mátészalkai MTK) 

34. A projekt végrehajtása során megszületı 
termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi 
csoportnál igazolhatóan kedvezıbben hat az 
esélyegyenlıségi célcsoportok helyzetére, 
életminıségére (I/N) * indokolja a szöveges 
mezıben 

  I mőszaki dokumentáció komplex akadálymentesítés az új épületekben 

37. A létrejövı beruházás javít a 
tömegközlekedési lehetıségek elérhetıségén 
(I/N) * indokolja a szöveges mezıben 

N N nem vállaltuk nem vállaltuk 

41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés 
olyan módosítását tartalmazza a projekt, 
amely kifejezetten egy esélyegyenlıségi 
csoport ügyféli helyzetének könnyítését 
szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a 
szöveges mezıben 

I I mőszaki dokumentáció akadálymentesített környezet a Polgármesteri 
Hivatalban 

42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy 
szolgáltatáson belüli speciális elemet 
tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos 
helyzető társadalmi csoport igényére 
tekintettel került kialakításra (I/N) *ezt, ezeket 
nevezze meg a szöveges mezıben 

I N nem vállaltuk nem vállaltuk 



 234 

43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés 
eredményéhez való hozzáférést a fejlesztı 
vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlıségi 
célcsoport(ok) képviselıivel egyeztetett 
módon segíti (I/N) 

I I jegyzıkönyvek a fórumokról 
rendszeresen fórumokat tartunk, melyre a 

célcsoport képviselıit is meghívjuk a 
megvalósítás során  

ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLLALT SZEMPONTOK  

Fogyatékossággal él ık esélyegyenl ısége  

Vállalás  Pályázat benyújtásakor 
érvényes érték  

Projekt 
fenntartás 

végén 
várható 

átlagos érték  

Vállalás igazolása  Vállalás tartalma  

1. Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs 
alkalmazása  I I 

az esélyegyenlıségért felelıs munkatárs (a 
jegyzıi kabineten belül) munkaköri leírásában 

szerepel  
esélyegyenlıségi felelıs kinevezése  

2. Esélyegyenlıségi terv,koncepció megléte 
(I/N) 

I I esélyegyenlıségi terv, mint dokumentáció 
az önkormányzat már jelenleg is rendelkezik 
elfogadott, 2014-ig hatályos esélyegyenlıségi 

tervvel 
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó 
munkatársak azonos bérezésben részesülnek 
(I/N) 

I I Ktv. Elıírásai a Ktv. Rendelkezéseinek megfelelıen teljesül 

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói 
vagy közönsége számára évente 
esélyegyenlıségi képzést tart (I/N) 

  I képzési dokumentáció, tananyag, tematika, 
jelenléti ívek 

a pályázó vállalja egy esélyegyenlıségi képzés 
megtartását a munkavállalók számára 

6. Az esélyegyenlıségi célcsoportot, vagy 
annak képviselıit bevonta a projekt 
tervezésébe (I/N) 

I   partnerségi együttmőködések dokumentálása, 
EATT és Részletes ATT részeként 

vállaljuk, hogy a projekt elıkészítése során 
széles körő társadalmi egyeztetést folytatunk, 

ennek keretében vizsgáljuk a célcsoport igényeit 
is, és azt beépítjük a végleges projekttartalomba.  

7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett 
fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport 
élethelyzetére (I/N) *fıbb megállapításokat a 
szöveges mezıben kérjük megjeleníteni. 

I   az elızetes ATT, részletes ATT, társadalmasítás 
dokumentációja 

felmérést készítünk, melyben vizsgáljuk a projekt 
hatását a célcsoportra. 

8. Leghátrányosabb helyzető kistérségben 
vagy halmozottan hátrányos helyzető 
kistérségben, vagy halmozottan hátrányos 
helyzető településen mőködik, fejleszt (I/N) 

I   311/2007 (XI. 17) Kormányrendelet szerinti 
kistérség 

Mátészalkai Kistérségben valósul meg a projekt, 
amely a 33 LHH kistérség egyike. 
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9. Akadálymentesített épületek száma (darab) 2 2 mőszaki dokumentáció jelenleg a Polgármesteri Hivatal és a Szociális 
Iroda akadálymentesített 

10. Infokommunikációs akadálymentesítés 
(I/N) 

N I mőszaki dokumentáció 
vállaljuk az infokommunikációs 

akadálymentesítés feltételeinek való megfelelést 
a Polgármesteri Hivatal új épületében 

15. Fogyatékossággal élı alkalmazottak 
száma (fı) 

1 1 rokkant igazolvány fenntartási idıszak végéig igazolt munkaviszony 

16. Roma foglalkoztatottak száma (fı) 0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

17. 50 évnél idısebb, határozatlan idejő 
munkaszerzıdés keretében foglalkoztatottak 
száma (fı) 

0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

24. Rugalmas munkaidı-szervezés vagy 
csúsztatható munkakezdés lehetısége (I/N) 

I I munkaköri leírás a gépkocsivezetık számára biztosított 

26. Munkaidı-kedvezmény biztosítása a 
dolgozók továbbképzéséhez (I/N) I I tanulmányi szerzıdés alapján, illetve 

esélyegyenlıségi tervben rögzítve 
kiegészítı diploma vagy szakképesítés 

megszerzése érdekében + ÁROP 

29. A szervezet támogat esélyegyenlıségi 
célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, 
civil szervezeteket (I/N) 

I   támogatásról szóló dokumentum + éves 
költségvetésben elkülönített tételként szerepel  

Mővészetbarát Civil Szervezet, sporttámogatás 
(Mátészalkai MTK) 

31. A megvalósítás során eszközöket 
alkalmaz a célcsoport érdekeinek 
figyelembevételére, védelmére (I/N) *ezeket 
sorolja fel a szöveges mezıben 

  I jegyzıkönyvek a fórumokról 
rendszeresen fórumokat tartunk, melyre a 

célcsoport képviselıit is meghívjuk a 
megvalósítás során  

32. Figyelembe veszi és érvényesíti a 
közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a 
kiegészítı létesítmények tervezésekor a nık 
és férfiak igényeit (I/N) 

  I mőszaki dokumentáció megfelelı számban kialakított férfi/nıi 
mellékhelyiségek, pelenkázó helyiségek 

34. A projekt végrehajtása során megszületı 
termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi 
csoportnál igazolhatóan kedvezıbben hat az 
esélyegyenlıségi célcsoportok helyzetére, 
életminıségére (I/N) * indokolja a szöveges 
mezıben 

  I mőszaki dokumentáció komplex akadálymentesítés az új épületekben 
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35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett 
beruházás (pl. átkelıhelyek létesítése, 
forgalomtechnikai berendezések telepítése) 
során a nık, idısek, fogyatékosok és 
gyermekek biztonságára (I/N) *röviden 
ismertesse a szöveges mezıben 

  I mőszaki dokumentáció 

Jelenleg a nagyforgalmú csomóponti 
átvezetések esetében nyomógombos, 

hangjelzéssel kiegészített zebrás átkelés 
biztosított. A beruházás keretében forgalomtól 
elzárt, illetve forgalomcsökkentett övezetben 

kerül kialakításra az új épület + térfigyelı 
rendszer kerül elhelyzésre 

37. A létrejövı beruházás javít a 
tömegközlekedési lehetıségek elérhetıségén 
(I/N) * indokolja a szöveges mezıben 

N N nem vállaltuk nem vállaltuk 

41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés 
olyan módosítását tartalmazza a projekt, 
amely kifejezetten egy esélyegyenlıségi 
csoport ügyféli helyzetének könnyítését 
szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a 
szöveges mezıben 

I I mőszaki dokumentáció akadálymentesítés a Polgármesteri Hivatalban 

42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy 
szolgáltatáson belüli speciális elemet 
tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos 
helyzető társadalmi csoport igényére 
tekintettel került kialakításra (I/N) *ezt, ezeket 
nevezze meg a szöveges mezıben 

  N nem vállaltuk nem vállaltuk 

43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés 
eredményéhez való hozzáférést a fejlesztı 
vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlıségi 
célcsoport(ok) képviselıivel egyeztetett 
módon segíti (I/N) 

I I jegyzıkönyvek a fórumokról 
rendszeresen fórumokat tartunk, melyre a 

célcsoport képviselıit is meghívjuk a 
megvalósítás során  

44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 
eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében a fejlesztı vagy partnere 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévı elıítéleteket (I/N) 

  I kommunikációs terv 
a felépített kommunikációs terv üzenetei között 
szerepet kapnak a célcsoportokkal kapcsolatos 

pozitív, befogadást ösztönzı üzenetek.  

ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLLALT SZEMPONTOK  

Roma Emberek  
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Vállalás  Pályázat benyújtásakor 
érvényes érték  

Projekt 
fenntartás 

végén 
várható 

átlagos érték  

Vállalás igazolása  Vállalás tartalma  

1. Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs 
alkalmazása  

I I 
az esélyegyenlıségért felelıs munkatárs (a 

jegyzıi kabineten belül) munkaköri leírásában 
szerepel  

esélyegyenlıségi felelıs kinevezése  

2. Esélyegyenlıségi terv,koncepció megléte 
(I/N) I I esélyegyenlıségi terv, mint dokumentáció 

az önkormányzat már jelenleg is rendelkezik 
elfogadott, 2014-ig hatályos esélyegyenlıségi 

tervvel 
3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó 
munkatársak azonos bérezésben részesülnek 
(I/N) 

I I Ktv. Elıírásai a Ktv. Rendelkezéseinek megfelelıen teljesül 

4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói 
vagy közönsége számára évente 
esélyegyenlıségi képzést tart (I/N) 

  I képzési dokumentáció, tananyag, tematika, 
jelenléti ívek 

a pályázó vállalja egy esélyegyenlıségi képzés 
megtartását a munkavállalók számára 

6. Az esélyegyenlıségi célcsoportot, vagy 
annak képviselıit bevonta a projekt 
tervezésébe (I/N) 

I   partnerségi együttmőködések dokumentálása, 
EATT és Részletes ATT részeként 

vállaljuk, hogy a projekt elıkészítése során 
széles körő társadalmi egyeztetést folytatunk, 

ennek keretében vizsgáljuk a célcsoport igényeit 
is, és azt beépítjük a végleges projekttartalomba.  

7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett 
fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport 
élethelyzetére (I/N) *fıbb megállapításokat a 
szöveges mezıben kérjük megjeleníteni. 

I   az elızetes ATT, részletes ATT, társadalmasítás 
dokumentációja 

felmérést készítünk, melyben vizsgáljuk a projekt 
hatását a célcsoportra. 

8. Leghátrányosabb helyzető kistérségben 
vagy halmozottan hátrányos helyzető 
kistérségben, vagy halmozottan hátrányos 
helyzető településen mőködik, fejleszt (I/N) 

I   311/2007 (XI. 17) Kormányrendelet szerinti 
kistérség 

Mátészalkai Kistérségben valósul meg a projekt, 
amely a 33 LHH kistérség egyike. 

15. Fogyatékossággal élı alkalmazottak 
száma (fı) 

0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

16. Roma foglalkoztatottak száma (fı) 0 0 nem vállaltuk nem vállaltuk 

17. 50 évnél idısebb, határozatlan idejő 
munkaszerzıdés keretében foglalkoztatottak 
száma (fı) 

0   nem vállaltuk nem vállaltuk 

26. Munkaidı-kedvezmény biztosítása a 
dolgozók továbbképzéséhez (I/N) 

I I tanulmányi szerzıdés alapján, illetve 
esélyegyenlıségi tervben rögzítve 

kiegészítı diploma vagy szakképesítés 
megszerzése érdekében + ÁROP 

29. A szervezet támogat esélyegyenlıségi 
célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, 
civil szervezeteket (I/N) 

I I támogatásról szóló dokumentum + éves 
költségvetésben elkülönített tételként szerepel  

Mővészetbarát Civil Szervezet, sporttámogatás 
(Mátészalkai MTK) 

30. A megvalósításban közhasznú 
foglalkoztatási programelem is tervezett/van 
(I/N) 

  I közhasznú foglalkoztatás dokumentumai a szoft elemek véglegesítésében szerepel, hogy 
tervezünk közhasznú munkát 



 238 

34. A projekt végrehajtása során megszületı 
termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi 
csoportnál igazolhatóan kedvezıbben hat az 
esélyegyenlıségi célcsoportok helyzetére, 
életminıségére (I/N) * indokolja a szöveges 
mezıben 

  I közhasznú foglalkoztatás dokumentumai 

közhasznú munkavégzés segíti a célcsoport 
érdekeit, továbbá a Képes Kulturális Centrumban 
rendezett események között is van a célcsoport 

igényeihez igazodó. 

37. A létrejövı beruházás javít a 
tömegközlekedési lehetıségek elérhetıségén 
(I/N) * indokolja a szöveges mezıben 

I I mőszaki dokumentáció 
forgalomcsökkentett övezet kialakításával 

növeljük a tömegközlekedést igénybevevık 
számát 

41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés 
olyan módosítását tartalmazza a projekt, 
amely kifejezetten egy esélyegyenlıségi 
csoport ügyféli helyzetének könnyítését 
szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a 
szöveges mezıben 

N N nem vállaltuk nem vállaltuk 

42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy 
szolgáltatáson belüli speciális elemet 
tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos 
helyzető társadalmi csoport igényére 
tekintettel került kialakításra (I/N) *ezt, ezeket 
nevezze meg a szöveges mezıben 

  N nem vállaltuk nem vállaltuk 

43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés 
eredményéhez való hozzáférést a fejlesztı 
vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlıségi 
célcsoport(ok) képviselıivel egyeztetett 
módon segíti (I/N) 

I I jegyzıkönyvek a fórumokról 
rendszeresen fórumokat tartunk, melyre a 

célcsoport képviselıit is meghívjuk a 
megvalósítás során  

44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 
eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében a fejlesztı vagy partnere 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévı elıítéleteket (I/N) 

  I kommunikációs terv 
a felépített kommunikációs terv üzenetei között 
szerepet kapnak a célcsoportokkal kapcsolatos 

pozitív, befogadást ösztönzı üzenetek.  

Kiegészít ı, statisztikai információk a 
projekt által érintett célcsoportra 
vonatkozóan (adatgy őjtés feltételeit ld. az 
Esélyegyenl ıségi Útmutatóban)  

Pályázat benyújtásakor érvényes érték  Projekt záráskor tervezett érték  

  Fı 
Arány a teljes 
létszámhoz 

viszonyítva %  
Fı Arány a teljes létszámhoz viszonyítva %  

A. Nık száma 88 70 88 70 

B. Romák száma 10 8 10 8 

C. Fogyatékkal élık száma 2 1,5 2 1,5 
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A projekt esélyegyenlıségre gyakorolt legfontosabb hatásai:  

1. A projekt során megvalósuló fejlesztések akadálymentes környezetet teremtenek, mind fizikai, mind infokommunikációs szempontból 

2. A projekt során hátrányos helyzető személyek munkalehetıséghez jutnak  

3. A projekt kapcsán egy halmozottan hátrányos helyzető kistérségben teremtünk a szabadidı hasznos eltöltésére, mővelıdésre, 

kikapcsolódásra lehetıséget 

4. A projekt végrehajtása során erısödik a városi civil szervezetek aktivitása, elismertsége 

 

6.3 Környezeti hatások 
 

A projektben megvalósuló városrehabilitáció – az épületek, a gyalogosfelületek és a zöldterületek rendezése – pozitívan befolyásolja a 

települési környezet állapotát, valamint a helyi közösség érdekeit is szolgálják. A tervezési fázisban a felmerült alternatívák vizsgálatakor a 

közösségi, környezeti és gazdasági szempontból lehetı legnagyobb hasznosságot elérı projekt, illetve helyszín került kiválasztásra a 

lehetséges célterületek közül. 

  

A fejlesztés megvalósítása kismértékő, rövid ideig tartó zajterhelést jelent. A fejlesztések mőködtetése nem okoz sem zaj-, sem 

légszennyezést, és hatékony üzemeltetésébıl, a létesítmények és a zöldterületek folyamatos rendezésébıl fakadóan a környezet állapota 

jelentısen javul. A kivitelezéskor termelıdı építési hulladék elszállításáról és semlegesítésérıl a kivitelezı gondoskodik, és nem jelent 

jelentısebb terhelést, mint a településen zajló egyéb építési beruházás. 

  

Az üzemelés során, a területen keletkezı kommunális és zöld hulladék, illetve a szennyvíz és csapadék elvezetés igényelnek nagyobb 

feladatot. A közterület fenntartását és tisztítását az önkormányzat közszolgáltató szervezetei látják el, a vonatkozó környezetvédelmi 

rendelkezések figyelembe vételével és betartásával. 

A környezeti vállalásokat az alábbi táblázat rögzíti:  
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FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLLALT SZEMPONTOK  

Vállalás  Mértékegység  Kiindulási 
érték  

Érték a 
fenntartási 

idıszak 
végén  

Vállalás igazolása  Vállalás tartalma  

Kötelez ıen megadandó fenntarthatósági 
indikátorok            

a)Fajlagos vízfelhasználás mértéke       

Tanúsítvány (hazai és/vagy EU-s bejegyzéső 
akkreditált tanúsító szervezet által kiállítva), 

Irányítási rendszert szabályozó 
dokumentumok, feljegyzések 

A környezeti menedzsment rendszer: 
Nemzetközileg használt szabvány szerint 

- hitelesítı szervezet által tanúsított - 
kiépített rendszer a szervezetek jó 

környezeti teljesítményének biztosítása 
érdekében. 

            teljes vízfelhasználás m3 2400   vízszámlák 

            termelés v. szolgáltatás egysége fı 108   dolgozói létszám 
kiinduló adat, nem vállalás 

b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke           

teljes energiafelhasználás kWh 79320   energia számlák 

termelés v. szolgáltatás egysége fı 108   dolgozói létszám 

c) üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke 
(CO2e) - t/év 

t/év 0   nem vállaltuk 

kiinduló adat, nem vállalás 

d) Ártalmatlanításra kerülı hulladék arányának 
mértéke 

          

ártalmatlanításra kerülı hulladék t 0,1   hulladék elszállítására vonatkozó számlák 

összes hulladék mennyisége t 0,2   hulladék elszállítására vonatkozó számlák 
kiinduló adat, nem vállalás 

e) A kistérségben élık foglalkoztatottságának 
mértéke           

Kistérségben élı foglalkoztatottak  száma fı 70   lakcímkártya alapján 

a foglalkoztatottak száma fı 108   munkaszerzıdések 
kiinduló adat, nem vállalás 

f) A fenntarthatósággal kapcsolatos 
tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma           

tudásmegosztásban részesülık száma fı 108   képzési dokumentáció 

össz munkavállalói létszám fı 108   munkaszerzıdések 
kiinduló adat, nem vállalás 
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I.Környezettudatos menedzsment és tervezés           

1.) Környezeti szempontú tanúsítás szerint mőködik I/N N N jelenleg nem ilyen tanúsítás szerint 
mőködünk 

 nem tervezzük a tanúsítás szerinti 
mőködést 

2.) Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local 
Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja annak 
elkészítését  

I/N N N 
jelenleg fenntarthatósági tervvel vagy 
programmal (Local Agenda 21) nem 

rendelkezünk 
nem tervezzük a program elkészítését 

3.) Környezettudatos tevékenységek           

3.a) Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát 
és megvalósításának dokumentálását vállalja I/N I I rendelkezünk ilyen dokumentummal, öt éves 

felülvizsgálati kötelezettséggel 
vállaljuk a program felülvizsgálatát és 

dokumentálását 

3.b) Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi 
alappal vagy vállalja annak létrehozását 

I/N I I költségvetés részeként elkülönített alappal 
rendelkezünk 

a környezetvédelmi alapot fenntartjuk 

3.c) Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott 
vagy környezeti nevelési fenntarthatóság - oktatási 
felelıs, munkacsoport kijelölése (ha erre nem 
kötelezett) 

I/N N I munkaköri leírás az önkormányzat jelenleg is rendelkezik 
környezetvédelmi felelıssel 

3.d) A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény 
értékelésének bevezetése I/N N I jegyzıkönyv 

a szervezet rendszeres környezeti 
teljesítmény értékelését tervezzük 

bevezetni 

3.f) A fenntarthatósági kapcsolatos 
tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma       

Oktatási jegyzıkönyv, 
napló, jelenléti ív, 

oktatásokat szabályozó 
dokumentum, 

továbbképzési, képzési 
szerzıdés, tanfolyami, 

részvételi igazolás 

A környezeti, környezeti nevelési, 
fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos 

oktatáson, továbbképzésen vagy 
képzésben évenként átlagosan 

résztvevı munkavállalók száma a 
szervezet összlétszámához viszonyítva. 

tudásmegosztásban résztvevık száma fı 108 108 képzési dokumentáció 

össz munkavállalói létszám fı 108 108 munkaszerzıdések 

valamennyi munkatársunk részt vesz 
környezettudatosságra irányuló képzésen 
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3.g) Nyilvánosság számára aktuális környezeti 
információkhoz való hozzáférés rendszeres és a 
kötelezı mértéken felüli biztosítása 

db 2 2 

Környezeti jelentés, 
valamint az 

ismeretterjesztı 
csatornákon való 

közzététel tényének 
dokumentációja 

Külsı kommunikációs 
eszközként 
elfogadható 

tájékoztató kiadvány 
készítése, honlapon 

való elérhetıség. 

Környezeti jelentés készítése, amelynek 
célja, hogy környezeti információkat 

nyújtson az érdekelt feleknek 

4.) A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható 
környezeti hatások elemzése megtörténik és a 
fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg 

I/N   I Részletes akcióterületi terv a RATT részeként vizsgáljuk a környezeti 
hatásokat is.  

5.) A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a 
hatásviselık számára kedvezıbb helyzetet 
eredményez 

fı 0 0 

Megvalósíthatósági 
tanulmány, környezeti 

hatásvizsgálat, 
elemzések, melyek 

megalapozzák a 
kiindulási adatot; 

elemzések és szükség 
esetén adatfelvételek a 

projekt végén. 

A beruházás, vagy a beruházás 
következtében megnövekvı közlekedés 

az emberi egészségre jelentıs 
kedvezıtlen hatást is gyakorol. A 

szempont esetében vizsgálandó, hogy 
összességében a beruházás által érintett 

területeken hogyan változik a káros 
hatásoknak kitett lakosság száma.    

6.) A fejlesztés idıszakában az öko-hatékonyságra, 
környezet-egészségügyi, környezettudatosságot 
erısítı feladatokra fordított kiadások 

      

Számviteli nyilvántartás, számlák vagy 
költségkalkuláció. 

A támogatási szerzıdésben elszámolható 
költségnek elfogadott 

környezeti költségek esetében: a projekt 
elfogadott pénzügyi jelentései. 

Az adott fejlesztésre nyert támogatási 
összeg egy részét a fejlesztés tárgyát 

képezı termék vagy szolgáltatás 
vonatkozásában környezetvédelmi, 

környezeti nevelési, 
környezetegészségügyi célú fejlesztésre 

használják fel. 

projekt környezeti célokra fordított költsége eFt   144212 projekt költségvetés 

projekt összköltsége eFt   1E+06 projekt költségvetés 
Parkosítás, soft elemek 

7.) A létrejövı terméket/szolgáltatást minısíti 
valamely elfogadott környezeti, fenntarthatósági 
minısítési rendszer szerint 

I/N   I 

Tanúsítvány (hazai és/vagy EU-s bejegyzéső 
akkreditált tanúsító szervezet által kiállítva), 

Irányítási rendszert szabályozó 
dokumentumok, feljegyzések 

A minısítést tervezzük 
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8.) A projekt kiterjed a környezeti, természeti, 
fenntarthatósági  ismeretek bıvítésére I/N   I Képzési jegyzıkönyv, szakmai anyagok, 

tananyagok, tanulmányok, értékelı lapok 

A tudásmegosztásra irányuló vagy azt 
tartalmazó projektek esetén a 

tudásmegosztás tartalma : 
környezetvédelmi szempontok. 

9.) A tudásmegosztás (képzések, mőhelyek, 
konferenciák, megbeszélések stb) választott 
körülményei környezettudatosságot tükröznek 

I/N I I Tervdokumentáció, vonatkozó számlák, 
beszerzési dokumentációk, tájékoztatók stb. 

helye és módja tekintetében is 
gondoskodnak: 

- A hulladékminimalizálásról 
- Az helyszínül választott 
intézményben a szelektív 

hulladékgyőjtésrıl 
- Az energiatakarékosságról 

- Egészséget kímélı foglalkoztatásról 
(világítás, monitorok 

kiválasztása, zöld növények, szellızés 
stb.) 

- Az egészséges táplálkozásról 
- Pihenéshez szükséges zöldfelületrıl 
- A kiadványok, oktatási, képzési stb. 

anyagok újrahasznosított papírra 
nyomtatásáról 

- Kerékpártárolásról 

10.) BAT technológiát alkalmaz I/N N N nem vállaltuk nem vállaltuk 

11.) Környezeti szempontokat alkalmaz az 
eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél 

I/N I I közbeszerzési dokumentációk közbeszerzések során szempontként 
érvényesítjük 

12.) Elınyben részesíti a környezeti menedzsment 
rendszerrel rendelkezı beszállítókat az 
eszközbeszerzés során/tanácsadó, oktató 
szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során (ezen 
beszállítók száma) 

db 1 1 közbeszerzési dokumentációk közbeszerzések során szempontként 
érvényesítjük 

13.) Elınyben részesíti a helyi beszállítókat a 
beszerzéseinél 

I/N I I közbeszerzési dokumentációk közbeszerzések során szempontként 
érvényesítjük 
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14.) Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi 
erıforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, 
fenntarthatósági ismeretek bıvítésére 

I/N I I képzési dokumentáció 
szoft elemek között szervezet 

környezetvédelmi napok, szemétszedési 
akció, parlagfő-irtás 

15.) A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló 
fejlesztéseket tartalmaz I/N   I mőszaki dokumentáció szelektív hulladékgyőjtık elhelyezése 

16.) Partnerség építés a projekttervezés és 
végrehajtás során 

I/N   I     

17. A projekt megvalósulás helye  társadalmi - 
gazdasági szempontból hátrányos helyzető 
kistérségben található  

I/N I   311/2007 (XI. 17.) Kormányrendelet Mátészalkai Kistérség 

18. A beruházás természetvédelmi, értékét, vagy 
természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem 
érint 

I/N   I mőszaki dokumentáció 
a fejlesztés során nem történik 

beavatkozás természetvédelmi célú 
területen 

19.) A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ 
természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek 
megırzéséhez 

I/N   I mőszaki dokumentáció 

A beruházás hozzájárul az egységes, 
letisztult városkép kialakításához és a 

parkosításon keresztül minıségi zöldfelület 
kialakításához 

20.) Barnamezıs beruházás vagy az igénybe vett 
terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú 

I/N I I mőszaki dokumentáció 
Barnamezıs beruházást nem tervezünk, 
az akcióterületen jelentıs a gazdasági 

tevékenységet folytató egységek száma 

21. A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés 
valósul meg az elıírt minimális zöldfelületi arányhoz 
képest : 

      Építési engedély, valamint a megvalósulás 
dokumentációi 

Építési beruházás esetében az építési 
engedélyben meghatározásra kerül az 

elıírt minimális zöldfelület nagysága. Az 
ennél nagyobb terület zöldfelületi 

fejlesztését vállalók többletpontot kapnak. 
Fontos az is, hogy az építési és felvonulási 

területek foglalása ne járjon 
meglévı zöldfelület igénybevételével. 

a létrejövı zöldfelület nagysága  m2 5275 6077 mőszaki dokumentáció 

az elıírt minimális zöldfelület  m2 5000 5000 mőszaki dokumentáció 

Parkosítás és zöldfelület rendezés 
zöldfelület növekedést eredményez 

22.) A zöldfelület kialakítás során az ıshonos 
növényfajokat, a tájegységnek megfelelı 
fajkompozíciók elınyben részesítése 

I/N I I mőszaki dokumentáció 

Az eddigiek során is a tájhonos fák 
jelentek meg a város arculatában, a 

beruházás során nem tervezzük tájidegen 
növényfajták betelepítését. 
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23.) A fenntartható mobilitás biztosítása a települési 
funkciók megfelelı tervezésével (településtervezés) I/N I I mőszaki dokumentáció Közpark, sétálóutca kialakítása a 

településrendezési tervnek megfelelıen 

24.) Helyszínválasztáskor környezetbarát 
közlekedési (elérhetıségi) szempontok 
érvényesítése 

I/N I I mőszaki dokumentáció Forgalomcsillapított és forgalomtól elzárt 
övezetek betervezése a projektbe 

25. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése       

Vállalati 
nyilvántartások, 

szolgáltatói vízdíj 
számlák, erre 

vonatkozó számítások 

Teljes vízfelhasználás számításánál nem 
csak a pályázó tevékenységénél 

(termelésnél/kivitelezésnél) közvetlenül 
felhasznált vízfogyasztást kell 

beszámítani, hanem a közvetett 
vízfogyasztást is. Ilyen az irodákban, 

külterületen stb. használt vízmennyiség.  

teljes vízfelhasználás m3 2400 2400 vízszámlák 

termelés v. szolgáltatás egysége fı 108 108 dolgozói létszám 

nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 
adat 

26. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése       Vállalati nyilvántartások, szolgáltatói energia 
számlák, erre vonatkozó számítások 

 A szempont célja, hogy a pályázó 
minimalizálja az energia igényét, ezzel 

biztosítva az ökohatékonyságot: legalább 
az egységnyi termékre jutó 

energiafelhasználást. 

teljes energiafelhasználás kWh 79320 70000 közüzemi számlák 

A beruházás során alkalmazott 
energiatakarékos megoldások 

energiafelhasználás-csökkenést 
eredményeznek. 

termelés v. szolgáltatás egysége fı 108 108 munkaszerzıdések   

27.) Jobb összesített energetikai jellemzıkkel 
rendelkezı épületek száma 

db 0 2 mőszaki dokumentáció az új Polgármesteri Hivatal és a Képes 
Civil Centrum épülete 

28.) Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A 
vagy A+ energiahatékonysági minısítéssel bíró 
eszközökkel elért megtakarítás 

kWh 0 11898 közüzemi számlák 

A beruházás során alkalmazott 
energiatakarékos megoldások 

energiafelhasználás-csökkenést 
eredményeznek. 

II. Fenntartható fejl ıdést szolgáló megvalósítás 
és fenntartás            

29.) Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése           

Alapanyag   1 1 

termelés egysége fı 108 108 
nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 

adat 
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30.) Fajlagos csomagolóanyag mennyiségének 
csökkentése           

csomagolóanyag mennyiség   0,2 0,2 

termelés egysége fı 108 108 
nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 

adat 

31.) Megújuló energia arányának növelése a teljes 
energiafelhasználáson belül 

          

megújuló energia felhasználás kWh 90 90 közüzemi számlák 

A beruházás során alkalmazott 
energiatakarékos megoldások 

energiafelhasználás-csökkenést 
eredményeznek. 

teljes energiafelhasználás kWh 79320 70000 közüzemi számlák   

32.) Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos 
irodatechnikai készülékek beszerzése és 
alkalmazása 

db 1 1 nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 
adat 

33.) Hasznosításra átadott hulladék arányának 
növelése 

      Értékesítési számlák, 
szállítólevelek, jegyek 

A termelés, szolgáltatás, közszolgáltatás, 
vagy rendes napi mőködés során 

keletkezı hulladék más 
termék alapanyagául szolgálhat, ezzel 
csökkentve a lerakásra/égetésre kerülı 

hulladék mennyiségét. Figyelembe 
vehetı a hasznosító koordináló 

szervezetnek átadott hulladék is. 
Számítása: újrahasznosítható hulladék 

mennyisége/ a szervezetnél termelt 
összes hulladék mennyisége 

hasznosításra átadott hulladék mennyisége t 0,2 0,3 hulladék elszállítására vonatkozó számlák 

összes hulladék mennyisége t 1 0,8 hulladék elszállítására vonatkozó számlák 

A beruházás során alkalmazott 
megoldások hulladékcsökkenést 

eredményeznek. 

34.) Másodlagos alapanyag-felhasználás arányának 
növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül 

          

másodlagos alapanyag t 0,8 0,8 nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 
adat 
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összes alapanyag t 1 1 nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 
adat 

35.) Újrahasznosított papír használat az irodai és 
nyomdai munkák során 

I/N I I számlák az újrahasznosított papírról a projekt lebonyolítása során törekszünk 
az újrahasznosított papír használatára. 

36.) Közúti szállítás intenzitásának csökkentése           

közúti árutonna  km 10 10 

összes árutonna  km 100 100 
nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 

adat 

37.) Gépkocsi használat csökkentése       nem vállaltuk nem vállaltuk 

38.)  Élı utcák fejlesztése belterületen, külterületen 
a közutak mentén az élıhelyek védelmét és a 
környezetszennyezés mérséklésének megfelelı 
erdısávok és cserjék telepítése (ha nem kötelezı) 

km 0,1 0,1 mőszaki dokumentáció Közpark, sétálóutca kialakítása a 
településrendezési tervnek megfelelıen 

39.)A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és 
hatásterületét minimalizálja I/N I I mőszaki dokumentáció 

A megvalósítás során a beruházással 
érintett helyrajzi számokon kívül más 
területet az építkezések nem vesznek 

igénybe  

40.) A létrejövı létesítmény környezetében a 
forgalomnövekedést okozó útvonalakon 
terheléscsillapító intézkedések történnek 

I/N   I mőszaki dokumentáció forgalomcsillapított övezetet hozunk létre, 
ami pozitív környezeti hatásokkal jár 

41.) Felhasznált veszélyes anyag mennyiség 
csökkentése, helyettesítés nem veszélyes, kevésbé 
veszélyes anyagokra 

kg 100 90 mőszaki leírás környezetbarát technológiák alkalmazása 
az építkezés során 

42.) Ártalmatlanításra kerülı hulladék arányának 
csökkentése 

      

Hulladék nyilvántartások, szállítólevelek, 
jegyek, 

belsı anyagforgalmakat leíró és ellenırzı 
dokumentumok. 

A szempont célja a hulladék keletkezés 
csökkentése, illetve a keletkezı 

hulladékok hasznosítása. A hulladék 
nyilvántartások év végi összesítésébıl 

meghatározható a 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

esetében a hasznosításra, égetésre, 
lerakásra átadott hulladékok 

mennyisége. 

ártalmatlanításra kerülı hulladék t 0,1 0,1 nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 
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összes hulladék mennyisége t 0,2 0,2 adat 

43.) Összes keletkezett hulladék mennyiségének 
csökkentése t 0,2 0,1 hulladék elszállítására vonatkozó számlák 

A beruházás során alkalmazott 
megoldások hullaékcsökkenést 

eredményeznek. 
44.) Veszélyes hulladék arányának csökkentése a 
keletkezett összes hulladék mennyiségének 
arányában 

t 0,05 0,05 nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 
adat 

45.) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 
csökkentése (CO2e) t/év 0 0 nem vállaltuk nem vállaltuk 

46.) Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése        

Követelmény a 
meglévı jogszabályok 

alapján ismert 
számítási szabályok 

szerinti és évente 
megismételt kibocsátás 

számítás. 

A légszennyezı anyagok közül kiemelten 
fontos a globális felmelegedést fokozó 
gázok, elsısorban a szén-dioxid (CO2) 

kibocsátás csökkentése. Azoknál a 
fejlesztéseknél, ahol a 

pályázat értékelésének más elemeiben 
(jogosultság, szakmai értékelés) ez a 

szempont már érvényesül, 
horizontálisan nem értékelik. 

összes szennyvíz  t 1920 1920 szennyvíz-számlák 

termelés v. szolgáltatás egysége fı 108 108 munkaszerzıdések 

nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 
adat 

 47.) Szennyvizek szennyezıanyag tartalmának 
csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, 
BOI) 

kg 0 0 nem vállaltuk nem vállaltuk 

48.) Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat 
értékelések készítése vagy gyakoriságának 
növelése 

alkalom 1 2 Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program felülvizsgálata 

49.) Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek 
alkalmazása az étkeztetésben I/N I I Felvásárlási jegy 

Helyi kistermelık által megtermelt 
élelmiszerek, gyümölcsök közétkeztetésbe 

való bevonása 

50.) Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, 
egészségügyi juttatások mértékének növelése eFt/év 5 5 nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 

adat 

51.) Egészségmegırzı munkahelyi feltételek 
javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegıminıség 
stb.) érdekében vagy a jogszabályi elıírásokon felül 
munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz 
beszerzés 

eFt/év 20 20 nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 
adat 
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52.) Tömegközlekedést használó (támogatott) 
munkavállalóak, kedvezményezettek számának 
növelése a helyi munkavállalók arányának szinten 
tartásával 

fı 1 3 pénztárbizonylat dolgozói bérlettámogatás 

53.) Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása 
a helyi lakosságnak 

I/N I I Lakossági elégedettségmérés Ügyfél-elégedettség mérését szolgáló 
kérdıív készítése és kiértékelése 

54.) A kistérségben élık foglalkoztatottságának 
növelése        Munkaügyi nyilvántartások 

A fenntartható társadalom fontos eleme a 
helyi munkaerı foglalkoztatása, a helyi 

igények kielégítése. 
A szempont számítása: A pályázó 

szervezet kistérségében állandó lakhellyel 
rendelkezı és a pályázó 

szervezettel munkaviszonyban lévı 
emberek aránya a teljes munkavállalói 

létszámhoz viszonyítva. 

kistérségben élı foglalkoztatottak  száma fı 70 70 munkaszerzıdések nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 
adat 

a foglalkoztatottak száma fı 108 108 munkaszerzıdések nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 
adat 

55.) Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez 
viszonyítva 

eFt 5 5 fizetési jegyzékek nem vállaltunk növekedést, ez a kiinduló 
adat 

56.) Önkéntes gondnokság: mőködési területen a 
kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése 
(ellátott terület nagysága) 

m2 30000 50000 Foglalkoztatotti kimutatások, jelentések Soft elem, közmunka program, parkosítás 

57.) Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre 
álló energia használata           

helyi energia felhasználása kWh 70 70 nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 
adat 

teljes energiafelhasználás kWh 90 90 nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló adat nem vállaltunk csökkentést, ez a kiinduló 
adat 
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58.) A társadalmi bizalom szintjének növekedését 
szolgáló megoldások száma db 2 2 panaszkönyv az ügyfélszolgálaton, projekt 

jelentések, szmsz nyilvánosságra hozatala 
panaszkönyv az ügyfélszolgálaton, projekt 
jelentések szmsz nyilvánosságra hozatala 

59.) Környezeti szponzorálások eFt 100 250 támogatás igazolása Környezetvédelmi Egyesület támogatása 

60.) Partnerei vagy társadalmi környezete számára 
szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság 
tanulásával kapcsolatos akciók 

db/év 2 3 környezettudatok akciók dokumentálása 
szoft elemek között szervezet 

környezetvédelmi napok, szemétszedési 
akció, parlagfő-irtás 

 
A fentiek alapján projektünk legfontosabb környezeti hatásai a következık:  

1. parkosítás, zöldfelületek kialakítása révén jobb környezeti feltételek teremtése 

2. szelektív hulladékgyőjtés kialakítása a fejlesztéssel érintett területen 

3. zöld akciók, a soft elemek kapcsán környezeti nevelés, környezettudatos életmód elterjesztése 

4. középületek energiahatékonysági korszerősítése révén energia-megtakarítás 

5. forgalomcsillapított övezet kialakítása révén a belváros zajszennyezettségének, levegı-szennyezettségének csökkentése. 

 
7. Kockázatok elemzése 
 

Az akcióterületi fejlesztésekkel kapcsolatban a következı kockázatok merülhetnek fel:  

  

Sorszám  
Kockázat 

megnevezése  

Bekövetkezés 

valószín ősége  

Hatása a 

projekt 

céljaira  

Kockázat 

kiküszübölése  

1. 

A tervezett 

fejlesztések 

engedélyeztetése 

Kicsi Nagy 

Folyamatos egyeztetés 

az illetékes 

szakhatóságokkal az 
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akadályokba ütközik elıkészítés és 

megvalósítás során 

2. 

A tervezett 

fejlesztésekhez 

szükséges pályázati 

támogatás 

megszerzése 

akadályokba ütközik, 

elmarad 

Kicsi Nagy 

Megfelelı tapasztalattal 

rendelkezı szakértık 

kiválasztása, a 

projektfejlesztés során 

elıírt követelmények és 

határidık teljesítése 

3. 

Megvalósítás, 

kivitelezés idıbeli 

tolódása 

Közepes Közepes 

Gondos elıkészítés, 

tervezés, ütemezés és a 

megfelelı kivitelezı 

kiválasztása 

4. 
Lakossági ellenállás 

a projekttel szemben 
Kicsi Közepes 

Folyamatos partnerségi 

egyeztetés a 

lakossággal, 

tájékoztatás, civil 

fórumok szervezése 

5. 

Pénzügyi, 

finanszírozási 

kockázatok 

Közepes Nagy 

Költségtervezés 

részletes árajánlatok és 

átgondolt költségvetés 

alapján 

6. A fejlesztések Közepes Közepes Kommunikációs és 



 252 

kihasználtsága nem 

megfelelı 

marketingterv gondos 

kidolgozása és 

végrehajtása, a lakosság 

folyamatos tájékoztatása 

és lakossági 

igényfelmérés készítése 

a projekttervezés során 

7. 

Közbeszerzési 

eljárás lefolytatása 

sikertelen, 

nehézségekbe 

ütközik 

Kicsi Közepes 

Közbeszerzési szakértı 

alkalmazása, a Kbt. 

változásainak folyamatos 

figyelemmel kísérése 

8. 

Beszállítók 

munkájának 

kockázata 

Közepes Közepes 

Minıségi referenciákkal, 

sokéves tapasztalattal  

rendelkezı beszállítók 

kiválasztása 

 

1. A tervezett fejlesztések engedélyeztetésének csúszása, azok akadályba ütközésének bekövetkezési valószínősége kicsi, viszont a 

hatása jelentıs lenne a projektre vonatkozóan. Ezen engedélyek nélkül ugyanis a beruházások megvalósítása késhet, a projekt idıben 

csúszhat. Ennek kiküszöbölésére az Önkormányzat, mint projektgazda már az elıkészítési szakaszban és a projektfelesztési 

idıszakban is folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal és szem elıtt tartja a vonatkozó szabályozásokat. A projektben 

résztvevı szakemberek folyamatos konzultációja, tapasztalatcseréje szintén segít a kockázat kiküszöbölésében, valamint ehhez járul 

hozzá a projektfejlesztési idıszakban betartandó mérföldkövek követelményrendszere is. 
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2. Ha a fejlesztésekhez szükséges európai uniós pályázati támogatás elmaradna , akkor veszélybe kerülne a megvalósítás, hiszen az 

Önkormányzat számára ekkora volumenő beruházás megvalósítása túl magas terhet jelentene. Az elızetes támogatói döntés 

birtokában megfelelı felkészüléssel, a határidık pontos betartásával és a projektfejlesztési idıszakban elıírt követelmények 

maradéktalan teljesítésével ennek a problémának a kockázata minimalizálható. A város ezen kockázat kiküszöbölése érdekében a 

projektfejlesztési idıszakban az elıkészítési- és pályázatkészítési idıszakhoz hasonlóan külsı szakértıket bíz meg.  

  

3. Megvalósítás, kivitelezési id ıbeli tolódása  egyrészt adódhat a likviditási problémákból, a kivitelezık hibájából, idıjárási 

viszontagságokból és egyéb nem várt körülményekbıl egyaránt. A kockázat bizonyos mértékben kezelhetı a kivitelezı gondos 

kiválasztásával, a közbeszerzési eljárások elızetes lefolytatásával, valamint gondos projektütemterv összeállításával.  

  

4. Kockázati tényezıként merülhet fel a lakossági ellenállás , mint olyan a projekttel szemben. Ez abból fakadhat, hogy a város 

lakossága, mint széleskörő érintetti és célcsoport nem lehet egy véleményen és így elıfordulhat, hogy nem teljes körően lesznek 

elégedettek a beavatkozási pontokkal és a beruházások megvalósulásával. Ennek megelızéseképpen a lakosság véleményének 

feltérképezése már az elıkészítési szakaszban megkezdıdött, ahol is kérdıíves felmérés keretében az Önkormányzat feltárta a 

lakosság véleményét a tervezett fejlesztésekrıl. A folyamatos lakossági tájékoztatás és egyeztetés a késıbbiekben is megmaradt a 

projektmegvalósítás teljes ideje alatt is, különbözı lakossági-, civil- és vállalkozói fórumok keretében. 

  

5. A pénzügyi, finanszírozási kockázat  nagy hatással lehet a projektre, ezért figyelemmel kísérése kiemelt fontosságú. Mivel a költségek 

összeállítása elızetesen csak becslés alapján történt meg, ezért a projektfejlesztési idıszak elhúzódása miatt a megvalósítás végére a 

költségek indokolatlanul megnövekedhetnek. Ennek kiküszöbölése bizonyos mértékben a már idejekorán átgondolt tervezıi 

költségkiírások és az egyes szolgáltatások díjazásának alátámasztásául szolgáló árajánlatok megfelelı összeállításával lehetséges. 

  

6. A kihasználtság biztosítása  a mőködés fenntarthatósága miatt kiemelkedı fontosságú, ezért már a kezdetektıl fogva alapos 

kommunikációs és marketingterv kidolgozása szükséges, amit a projektfejlesztési idıszakban a Közremőködı Szervezet a 
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projektgazdától megkövetelt. A kötelezıen elıírt tájékoztatási és kommunikációs teendık mellett szükséges civil szervezetekkel és a 

vállalkozásokkal való együttmőködés különbözı fórumokon történik, míg lakossági igényfelmérés segítségével az egyes projektelemek 

szükségessége és beruházási pontok kihasználtsága is jól tervezhetı. 

  

7. A közbeszerzési eljárás sikertelenségének  valószínősége kicsi, ha megfelelı szakértıt sikerül választani, ami a projekt keretében 

már korábban rendelkezésre állt. A közbeszerzési törvény változásainak folyamatos figyelemmel kísérése és szükség esetén az egyes 

eljárásokba történı gyors beavatkozás kulcseleme lehet a kockázat kiküszöbölésének. Külsı körülmény és ezáltal az Önkormányzatnak 

nincs is befolyása arra az esetre, ha az egyes eljárások során, az ajánlattételi felhívást követıen nem, vagy nem megfelelı ajánlatok 

érkeznek és így az eljárást nem követi sikeres eredményhirdetés, ami szintén idıveszteséget okozhat és projektkockázatként említésre 

méltó. 

  

8. A beszállítók munkájának kockázata  közepes mértékben befolyásolhatja a projekt sikerességét, viszont ha nem megfelelı minıségő 

munkát végeznek, arra csak a megvalósítási szakaszban derülhet fény. Az egyes szállítók, vállalkozók kiválasztásánál ezért elsırendő 

szempont a többéves tapasztalat, és a meghatározott referenciaigazolások kérése, megelızendı a fenti problémák bekövetkezését. 

 
 

8. A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemt erve 
 
A projekt el ıkészítése:  

- ATT kidolgozása 2008. január-2009. november 

- Projektfejlesztés 2009. december- 2009. december 

- Engedélyes tervek kidolgozása 2009. június- 2009. szeptember 

- Kiviteli tervek kidolgozása 2009. október -2009. december 

- Szabályozási terv módosítása 2009. július-2009. október 

- Engedélyeztetés 2009. október- 2009. december 
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- Kivitelezıre és mőszaki ellenırre irányuló közbeszerzési eljárás 2009. december -2010. március 

 
A projekt megvalósításának ütemezését a következ ı táblázat szemlélteti:  
 

A mátészalkai városközponti akcióterület funkciób ıvítı rehabilitációja 

   2010 2011 

Tevékenység neve Kezdés Befejezés 1 2 3 4 1 2 3 4 

Projektmenedzsmenti 
tevékenység 2010.03.01. 2011.06.30. 

 

  
 

    

Projektnyitó rendezvény 2010.03.05. 2010.03.05. 

 

       

Képes Kulturális és Civil 
Centrum kávéház és 

rendezvény-, 
konferenciaterem 

kialakítása 

2010.03.05. 2010.09.28. 

 
 
  

 

     

Képes Kulturális és Civil 
Centrum galéria, 

bemutatóterem, folyóirat 
olvasó kialakítása 

2010.03.05. 2010.09.28. 

 

       

Kistérségi Igazgatási 
Központ és Városi 

Polgármesteri Hivatal 
2010.03.05. 2010.12.27. 
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kialakítása 

Kazinczy és Kölcsey utcák 
forgalomcsillapított utcává 

történ ı kialakítása 
2010.03.05. 2010.09.21. 

 

       

Madách tér központi 
rendezvénytérré történ ı 

kialakítása 
2010.03.05. 2010.09.21. 

 

       

Energiatakarékos 
közvilágítás 

korszer ősítése 
2010.03.05. 2010.09.21. 

 

       

Térfigyel ı rendszer 
kialakítása 2010.03.05. 2010.09.21. 

 

       

Szelektív hulladékgy őjtı 
szigetek elhelyezése a 
fejlesztéssel érintett 

területen 

2010.03.05. 2010.09.21. 

 

       

Mőszaki ellen ıri 
tevékenység 2010.03.05. 2011.01.27. 

 

       

Városismereti verseny 
szervezése középiskolás 

és általános iskolás diákok 
számára 

2011.03.10. 2011.03.11.     

 

   

Képes Kávéház és Civil 
Centrumban 

kamaraszínházi el ıadások, 
rendezvények szervezése 

2011.01.03. 2011.06.30.     
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Partnerségi fórumok 
szervezése 2010.03.01. 2011.06.15. 

 

       

Tematikus 
környezetvédelmi napok 

szervezése a városi 
óvodások, iskolások, 

középiskolások számára 

2011.05.16. 2011.05.16.      

 

  

Parkosításhoz közhasznú 
munka igénybevétele 2011.03.01. 2011.06.15.     

 

   

Parlagf őért virágot akció 2011.06.15. 2011.06.20.      

 

  

Városról szóló 
kiadványok, tájékoztatók 

megjelentetése 
2010.03.05. 2011.06.30. 

 

       

Könyvvizsgálat 
 2011.06.15. 2011.06.30.      

 

  

Projektzáró rendezvény 
 2011.06.15. 2011.06.30.      

 

  

 
A 16 hónapos projekt során a tervezési feladatok, valamint a kivitelezı kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2010 márciusáig a tervek 

szerint befejezıdik, az építési munkálatok idıszaka 2010 márciusától 2011 márciusáig tart, a projekt záró szakaszát pedig a soft elemek 

megvalósítása és a projektzáró könyvvizsgálat jelenti.  (Részletes ütemtervet lásd a GANTT diagramban)  
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9. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtás a során lezajlott partnerségi egyeztetések 
 
Az akcióterületi terv elkészítése során 2 fázisban zajlottak partnerségi egyeztetések:  

3.6.1.1. Az elızetes akcióterület terv készítésekor (kérdıíves igényfelmérés Mátészalka lakosai körében a fejlesztési 

célokat megvalósítandó, illetve rajzverseny Mátészalka iskolásai között.  

3.6.1.2. A jelen részletes akcióterületi terv készítésekor  

 

A projektfejlesztési idıszakban tartott partnerségi egyeztetések, társadalmi tájékoztató akciók a következık:  

 

1. Mátészalka honlapján a feltételes támogatás tényérıl és a városfejlesztési projekt tartalmáról szóló tájékoztató 

anyag elhelyezése 

2. Lakossági kérdıíves igényfelmérést 120 fıs mintán a fejlesztési igények megalapozása céljából 

3. Vállalkozói fórum az Északi Városközponti akcióterület vállalkozásainak meghívásával 

4. Kérdıíves felmérés a készülı IVS kapcsán 450 fıs mintán Mátészalka valamennyi városrészére kiterjedıen 

(valamint ennek meghirdetése a lakosság körében)  

 

A projekt végrehajtása során az alábbi megoldások szolgálják a partnerség érvényesítését és a nyilvánosság tájékoztatását:  

- Havi rendszerességgel partnerségi beszélgetıest, lakossági fórum megtartása, mely során tájékoztatjuk az érdeklıdıket, kiválasztott 

célcsoportot a projekt állásáról. 

- Soft elemek, melyek civil szervezetek bevonásával valósulnak meg. 

- A városfejlesztı társaság vezetıje a képviselıtestület ülésein is beszámol a projekt állásáról, a testületi ülések nyilvánosak 

- A projekt kapcsán vállalt tájékoztatási és nyilvánossági elemek (lásd 12. fejezetben).  
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10. Pénzügyi terv 

10.1 Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terv e 
 

 
Kiadási oldal:  ÖSSZEG 
    

Elıkészítési költségek (tervezés, közbeszerzés, háttértanulmányok)  75 751 834  

Projektmenedzsment költségei 50 000 000  
Építési és  
Terület-elıkészítési költségek 

1 151 722 963  
  108 621 661 

Soft elemek költségei 20 290 000  
Szolgáltatások költségei 30 000 000  
Pályázatban el nem számolható ingatlanvásárlás költsége 95 000 000  
  

Bevételi oldal   

    

Pályázaton elnyerhetı támogatás 998 146 710  

Pályázatban elszámolható önrész 438 239 748  

Pályázatban el nem számolható Önkormányzati forrás 95 000 000  
 

 
10.2 A pályázat pénzügyi terve 
 
A pályázathoz készülı költségvetés saját excel dokumentum formátumban a pályázati dokumentáció részét képezi. Jelen fejezetben áttekintı 

költségtáblában mutatjuk be az egyes költségek alakulását: 
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Elszámolható költségek Összes nettó költség 
(HUF) 

Le nem vonható ÁFA 
(HUF) 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

I. Projekt el ıkészítés költségei 60 834 334 14 917 500 75 751 834 

I.1.1 Elızetes Akcióterületi Terv készítésének díja 1 666 667 333 333 2 000 000 

1.1.2 Részletes Akcióterületi Terv készítésének díja 2 400 000 600 000 3 000 000 

I.2 Tanulmányterv készítésének díja 4 155 000 831 000 4 986 000 

I.2.1 Képes Kávéház 865 000 173 000 1 038 000 

I.2.2 Igazgatási Központ 2 340 000 468 000 2 808 000 

I.2.3 Kertépítés, térrendezés 950 000 190 000 1 140 000 

I.3 Engedélyes szintő tervek készítésének díja 11 812 000 2 953 000 14 765 000 

I.3.1 Képes Kávéház 2 104 200 526 050 2 630 250 

I.3.2 Igazgatási Központ 3 907 800 976 950 4 884 750 

I.3.3 Kertépítés, térrendezés 2 600 000 650 000 3 250 000 
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I.3.4 Útépítés, csapadékvíz rendezés 2 400 000 600 000 3 000 000 

I.3.5 Elektromos tervezés 800 000 200 000 1 000 000 

I.4 Kiviteli tervek készítésének költsége 30 400 667 7 600 167 38 000 834 

I.4.1 Képes Kávéház 5 909 400 1 477 350 7 386 750 

I.4.2 Igazgatási Központ 10 974 600 2 743 650 13 718 250 

I.4.3 Kertépítés, térrendezés 8 066 667 2 016 667 10 083 334 

I.4.4 Útépítés, csapadékvíz rendezés 3 900 000 975 000 4 875 000 

I.4.5 Elektromos tervezés 1 550 000 387 500 1 937 500 

I.5 Közbeszerzési eljárás költsége 10 400 000 2 600 000 13 000 000 
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II. Projekt menedzsment költségei 40 000 000 10 000  000 50 000 000 

II.1 Külsı szolgáltatótól igénybe vett projekt menedzsmenti 
szolgáltatás 40 000 000 10 000 000 50 000 000 

III. Építés, felújítás 921 378 370 230 344 593 1 151 722 963 

GAZDASÁGI FUNKCIÓ    

1. Képes Kulturális és Civil Centrum kávéház és ren dezvény-, 
konferenciaterem kialakítása 39 130 314 9 782 579 48 912 893 

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ    

2. Képes Kulturális és Civil Centrum galéria, bemut atóterem, 
folyóirat olvasó kialakítása 104 045 000 26 011 250 130 056 250 

VÁROSI FUNKCIÓ    
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3. Madách tér központi rendezvénytérré történ ı átalakítása 136 368 954 34 092 239 170 461 193 

4. Kölcsey és Kazinczy utcák sétáló utcává történ ı átalakítása 99 438 102 24 859 526 124 297 628 

5. Térfigyel ı rendszer kialakítása 14 186 000 3 546 500 17 732 500 

6. Energiatakarékos közvilágítás korszer ősítése 117 310 000 29 327 500 146 637 500 

KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ    

7. Kistérségi Igazgatási Központ és Városi Polgárme steri Hivatal 
kialakítása 410 900 000 102 725 000 513 625 000 

IV. Az infrastrukturális beruházás jelleg ő fejlesztéseket 
kiegészít ı kislépték ő („soft”) elemek 16 232 000 4 058 000 20 290 000 

8. Városismereti, történelmi verseny rendezése álta lános-, 
középiskolásoknak 480 000 120 000 600 000 

9. A Képes Kávéház és Civil Centrumban kiállítások,  
kamaraszínházi el ıadások rendezése 4 000 000 1 000 000 5 000 000 

10. Partnerségi beszélget ı- és vitaestek szervezése 600 000 150 000 750 000 
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11. Szelektív hulladékgy őjtık elhelyezése a közterületeken, 
közintézményekben 2 560 000 640 000 3 200 000 

12. Tematikus környezetvéd ı napok szervezése iskolásoknak 480 000 120 000 600 000 

13. Parkosításához, rendezéséhez közhasznú munka 
igénybevétele 625 000 0 625 000 

14. "Parlagf őért virágot akció" közös lakossági parlagf ő irtás 192 000 48 000 240 000 

15. Városról szóló tematikus kiadványok, tájékoztat ók 
megjelentetése 7 420 000 1 855 000 9 275 000 

V. Terület el ıkészítés 86 897 329 21 724 332 108 621 661 

V.1 Madách tér bontás, területelıkészítés 27 416 831 6 854 208 34 271 039 

V.2 Kölcsey és Kazinczy utcák sétáló utcává történı átalakítása 26 895 498 6 723 875 33 619 373 
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V.3 Kistérségi Igazgatási Központ és Polgármesteri hivatal 24 935 000 6 233 750 31 168 750 

V.4 Képes Kulturális és Civil Centrum 7 650 000 1 912 500 9 562 500 

VI. Szolgáltatások 4 24 000 000 6 000 000 30 000 000 

VI.1 Mőszaki ellenır díja 14 000 000 3 500 000 17 500 000 

VI.2 Rendezvényszervezés költsége 2 000 000 500 000 2 500 000 

VI.3 Nyilvánosság biztosításának költsége 4 000 000 1 000 000 5 000 000 

VI.4 Könyvvizsgálói díj 4 000 000 1 000 000 5 000 000 

Projekt teljes költségvetése, elszámolható költsége k 
összesen (I+II+III+IV) 1 149 467 033 286 919 425 1 436 386 458 

Igényelt támogatás   998 146 710 
 

Biztosítandó saját forrás   438 239 748 
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Magyarázat az egyes költségvetési sorok tartalmához  
 

I. Projekt el ıkészítés költségei  
 
Tevékenység 
neve: I.1.1 EATT készítésének díja 

Tevékenység 
leírása: A pályázati útmutató által elıírt kötelezı Elızetes Akcióterületi terv elkészítése. 

Tevékenység 
költsége: 1 666 667,- Ft nettó 333 333,- Ft ÁFA 2 000 000,- Ft bruttó 

 
Tevékenység 
neve: I.1.2 RATT készítésének díja 

Tevékenység 
leírása: A pályázati útmutató által elıírt kötelezı Részletes Akcióterületi Terv elkészítése. 

Tevékenység 
költsége: 2 400 000,- Ft nettó 600 000,- Ft ÁFA 3 000 000,- Ft bruttó 

 
Tevékenység 
neve: I.2 Tanulmányterv készítésének díja 

Tevékenység 
leírása: 

Az elsı fordulós pályázathoz szükséges tanulmánytervek elkészítése a következı projektelemekre: Képes Kávéház és 
Kulturális Központ, kertépítés, kertrendezés, közterek, valamint a Polgármesteri Hivatal-Igazgatási Központ. 

I.2.1 Képes Kávéház 865 000,- Ft nettó 173 000,- Ft ÁFA 1 038 000,- Ft bruttó 
I.2.2 Igazgatási Központ 2 340 000,- Ft nettó 468 000,- Ft ÁFA 2 808 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
költsége: 

I.2.3 Kertépítés, térrendezés 950 000,- Ft nettó 190 000,- Ft ÁFA 1 140 000,- Ft bruttó 
 
Tevékenység 
neve: I.3 Engedélyes szint ő tervek készítésének díja 

Tevékenység 
leírása: 

A kivitelezéshez szükséges, engedélyek alapjául szolgáló engedélyes szintő tervek elkészítése, a következı 
projektelemekre:  

- Képes Kávéház 
- Igazgatási Központ 
- Kertépítés, térrendezés 
- Útépítés és csapadékvíz elvezetés 
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- Elektromos tervezés 
I.3.1 Képes Kávéház 2 104 200,- Ft nettó 526 050,- Ft ÁFA 2 630 250,- Ft bruttó 
I.3.2 Igazgatási Központ 3 907 800,- Ft nettó 976 950,- Ft ÁFA 4 884 750,- Ft bruttó 
I.3.3 Kertépítés, térrendezés 2 600 000,- Ft nettó 650 000,- Ft ÁFA 3 250 000,- Ft bruttó 
I.3.4 Útépítés, csapadékvíz rendezés 2 400 000,- Ft nettó 600 000,- Ft ÁFA 3 000 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
költsége: 

I.3.5 Elektromos tervezés 800 000,- Ft nettó 200 000,- Ft ÁFA 1 000 000,- Ft bruttó 
 
Tevékenység 
neve: I.4 Kiviteli tervek készítésének költsége 

Tevékenység 
leírása: 

A projekthez szükséges kiviteli szintő tervek elkészítése a következı projektelemekre:  
- Képes Kávéház 
- Igazgatási Központ 
- Kertépítés, térrendezés 
- Útépítés és csapadékvíz elvezetés 
- Elektromos tervezés 

I.4.1 Képes Kávéház 5 909 400,- Ft nettó 1 477 350,- Ft ÁFA 7 386 750,- Ft bruttó 
I.4.2 Igazgatási Központ 10 974 600,- Ft nettó 2 743 650,- Ft ÁFA 13 718 250,- Ft bruttó 
I.4.3 Kertépítés, térrendezés 8 066 667,- Ft nettó 2 016 667,- Ft ÁFA 10 083 334,- Ft bruttó 
I.4.4 Útépítés, csapadékvíz rendezés 3 900 000,- Ft nettó 975 000,- Ft ÁFA 4 875 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
költsége: 

I.4.5 Elektromos tervezés 1 550 000,- Ft nettó 387 500,- Ft ÁFA 1 937 500,- Ft bruttó 
 
Tevékenység 
neve: I.5 Közbeszerzési eljárás költsége 

Tevékenység 
leírása: 

A közbeszerzési tervben foglaltak alapján eljárást kell lefolytatni a tervezık kiválasztására, a mőszaki ellenır és az építési 
kivitelezı kiválasztására. Szükséges továbbá a közbeszerzési törvény által lehetıvé tett mentesítések megadása, 
közbeszerzési szakértıi tanácsadás. 

Tevékenység 
költsége: 10 400 000,- Ft nettó 2 600 000,- Ft ÁFA 13 000 000,- Ft bruttó 

 
II. Projekt menedzsment költségei  

 
Tevékenység 
neve: II.1 Küls ı szolgáltatótól igénybe vett projekt menedzsmenti s zolgáltatás 

Tevékenység A projektmenedzsmenti tevékenységre a város Városfejlesztı Társaságot kíván létrehozni, továbbá külsı szakértıi 
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leírása: tevékenységként is el kívánja számolni. A projektmenedzsmenti szolgáltatás részletes leírását lásd a menedzsment 
szervezetrıl szóló részben.   

Tevékenység 
költsége: 40 000 000,- Ft nettó 10 000 000,- Ft ÁFA 50 000 000,- Ft bruttó 

 
III. Építés, felújítás  

 
Tevékenység 
neve: III. 1. Képes Kulturális és Civil Centrum kávéház é s rendezvény-, konferenciaterem kialakítása  

Tevékenység 
leírása: 

Kis különterem kialakítása: 
- relikviák, érmek, könyvek elhelyezése vitrinekben, melyeket a Képes család adományozott a városnak  
- újságszerkesztıségek helye (Mécsvilág, Partium) 

Nagy különterem kialakítása: 
- idıszaki képzımővészeti kiállítások helye (a városban és környékén élı képzımővészek és a Szatmár Alapfokú 

Mővészeti Iskola tanulói számára) 
- a városban oly nagy hagyománynak örvendı filmklubok helyszíne, eddig alkalmi helyeken folytak a vetítések 

(Esze Tamás Gimnázium és Mővészetbarát Egyesület közös programja) 
- Rotary klub heti összejöveteleinek lehetséges helyszíne (tekintélyes polgárok kulturális és karitatív tevékenysége) 

Földszinti nagyterem kialakítása (pódiummal): 
- mátészalkai élénk irodalmi tevékenység számára: felolvasó estek, kamara elıadások, egyszemélyes önálló estek 
- zenés esték rendezése, melyek ma is gyakoriak, a kamaraterem mérető helyiség neves koncertek tartására adna 

lehetıséget 
- a Szatmár Alapfokú Mővészeti Iskola tanárai és diákjai a zene területén is bemutatkozhatnának kamarakoncertek, 

dalestek segítségével. A Mővészetbarát Egyesület ezen a téren is gyakran szervez országos és világhírő 
mővészek számára rendezvényeket 

- konferenciák helyszíne 
- a szomszédos Mővelıdési Központ színházi elıadásai után közös beszélgetések, találkozások helyszíne lehetne 

Földszinti konyha kialakítása: 
- elsısorban a vendégek kávézó, illetve teaház jellegő kiszolgálására adhat lehetıséget. A programokat szervezı civil 

szervezetek maguk üzemeltethetnék saját igényeik szerint 
- Az épületrészben tervezett teraszok kiválóan alkalmasak a kellemes külsı téri kulturális programokhoz. 

Bıvítmény kialakítása: a vendéglátó egység (kávézó) bıvítményeként kiszolgáló helyiség (raktár) épül, melynek alapterülete 
31m2.  
A most bıvítményként tervezett Képes Galéria és Könyvtár szintén földszint, plusz emelet kialakítású. 
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A könyvtár fölött elhelyezendı elıadóterem az amatır képzımővészeknek teremtene régen várt lehetıségeket, illetve 
kiválóan alkalmas konferenciák, elıadások megtartására is. 
Egy kismérető vetítıterem kialakítása is szerepel a tervek között. 

Tevékenység 
költsége: 39 130 314,- Ft nettó 9 782 579,- Ft ÁFA 48 912 893,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: III. 2. Képes Kulturális és Civil Centrum galéria, bemutatóterem, folyóirat olvasó kialakítása  

Tevékenység 
leírása: 

A már korábban tervezett Képes Kávéház földszint, plusz emelet kialakítású. Bejárata a földszinten, a Kazinczy utca felıl 
nyílik, itt a kis különterem a nagy különterem/kiállítótér, a nagyterem és egy kisebb konyha található, míg az emeleten a 
kiállító-galéria helyezkedik el. 
Ennek értelmében egy új szárny kerülne megépítésre, mely összenyitható a tervekben szereplı Madách térrel, de e nélkül is 
képes önállóan mőködni. 
Míg a régi szárny továbbra is a Képes Kávéház néven kerülne a köztudatba, az új, külön bejárattal is rendelkezı rész Képes 
Galéria és Könyvtár néven szerepelne. Az új szárny olyan új lehetıséget adna, ami a centrum kínálatának, kulturális 
jellegének bıvítéséhez vezethetne. 
Emeleti galéria kialakítása: 
A Magyar Mővészeti Akadémia, a Szatmár Múzeum, valamint a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület által kötelezı 
megállapodás alapján kortárs képzımővészeti győjtemény jön létre a városban, ennek adna helyet az emeleti galéria, 
valamint társalgásra alkalmas ülıalkalmatosságok, kártya-, és sakkasztalok kerülnének elhelyezésre. 
Városi galériaként olyan idıszaki kiállítások lennének itt megrendezhetık, amelyekre nagy szükség lenne, s amelyek a 
város jelenleg egyetlen kiállítóhelyének, a Szatmári Múzeumnak profiljába és kiállítás rendjébe nem férnek bele. Az új 
szárnyban kialakítandó emeleti tér ideális erre a célra, nem beszélve arról, hogy a Magyar Mővészeti Akadémia állandó 
győjteményével egy szintre – de természetesen külön terekbe – kerülhetne a mindenkori idıszaki anyag. 
A mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár meglévı anyagából létre lehet hozni egy külön mővészeti győjteményt – 
vizuális, képzımővészet, irodalmi keresztmetszet stb. – valamint egy kulturális folyóirat-olvasó részleget. Ennek 
következtében a Könyvtár kétközpontúvá válna. 
Bıvítmény kialakítása: 
Fıbejárata a Kazinczy utca felé néz, innen közelíthetı meg a programszervezıi iroda, illetve a könyvtár. 
Ez utóbbi adna a helyet a mátészalkai Képes Géza Városi Könyvtár meglévı anyagából létrehozandó mővészeti 
győjteménynek - vizuális, képzımővészeti, irodalmi keresztmetszet stb.-, valamint a folyóirat-olvasónak. 
Ennek következtében a könyvtár kétközpontúvá válhatna, illetve lehetıség nyílna az állománybıvítésre is. 
A földszinti könyvtárteremben is kialakítható lenne egy kismérető vetítıterem. 

Tevékenység 
költsége: 104 045 000,- Ft nettó 26 011 250,- Ft ÁFA 130 056 250,- Ft bruttó 

Tevékenység III. 3. Madách tér központi rendezvényt érré történ ı átalakítása  
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neve: 

Tevékenység 
leírása: 

A beruházás célja a park növényállományának dekoratívabbá, intenzívebbé tétele, továbbá a gyalogos közlekedési rendszer 
kialakítása és a gépjármőforgalom korlátozása. 
További cél, hogy a város ünnepi eseményei alkalmával a tér színvonalas központi rendezvény helyszínné alakulhasson. 
A tervezési területen jelenleg csak 300 m2-nyi gyep található. 
Tervezett állapotban e gyepfelület mellé több mint 2200 m2 cserje és évelı társul. 
Mivel a terület faállománya is igen ritka, így a 4 db kivágandó fa helyébe ültetett 70 db új fa bizonyosan jelentıs klíma és 
közérzetváltozást hoz majd a park életében. 
A park élményanyagát tervezett szökıkút és a sportcsarnok elé épített gyepes napozó/lelátó domb is gazdagítja. 
A tervezett térségi közösségi ház kertre nézı terasza pedig új kommunikációs felületként biztosíthatja a parkban sétálók 
kiszolgálását is. 
A központi fekvés és a közintézmények közelsége által okozott parkolási terhelés a jövıben sem szőnik meg, így a parkolók 
differenciált fejlesztését irányozza elı a terv. 
A park Kölcsey utca felöli oldalán merıleges parkolási lehetıség biztosításával 37 db parkolóhelyet alakítunk ki a korábbi 
párhuzamos 20 férıhely helyett, továbbá a színház mögött 36 férıhelyes aszfalt burkolatú parkoló és 18 férıhelyes 
nagykockakı burkolatú alkalmi parkoló létesül. 
A terv a parkolók fásításáról gondoskodik. 
A teret az Eötvös utca felé védelemre érdemes, kiemelkedıen szép ostorfa fasor határolja. 
Sajnos a fák törzsét korábban teljesen körbeburkolták, a fák gyökerei azonban szétmozgatták a térköves burkolatot. 
A terv erre az oldalra nem tervez parkoló bıvítést, éppen ellenkezıleg a gyalogos járdát is elbontja a fák körül és távolabb 
vezeti. 
A tér új burkolatai döntı mértékben vízáteresztık, ez alól csak a tömbszerően elhelyezett parkolók jelentenek kivételt, ahol a 
talajszennyezés megakadályozását szolgálja a vízzáró aszfaltburkolat. 
Az utóbbi felülete nem változik, míg az elıbbi felület nagysága cca. 3750 m2. 
Az újonnan kialakított burkolatokról elválasztott rendszerő csapadékvíz csatorna vezeti el a felesleges csapadékvizet, a 
parkolók csapadékvízének szőrését olajfogó biztosítja. 

Tevékenység 
költsége: 136 368 954,- Ft nettó 34 092 239,- Ft ÁFA 170 461 193,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: III. 4. Kölcsey és Kazinczy utcák sétáló utcává tör ténı átalakítása  

Tevékenység 
leírása: 

A Kölcsey és Kazinczy utcák településközponti szakaszainak, valamint a Kölcsey tér leendı Polgármesteri Hivatal épülete 
elıtti területének gyalogos/célforgalmú közlekedési felületté átépítésével alakul ki a mintegy 6433 m2-es sétáló utca. 
Az utca burkolata csillapított gépjármőforgalmat, ugyanakkor akadálymentes gyalogos forgalmat biztosít a központ 
legjelentısebb vendéglátó, szolgáltató utcájában, valamint jelentıs közintézményei elıterében. 
A megemelt burkolat lehetıvé teszi a Madách tér felé is az akadálymentes kapcsolatot. 
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A térburkolat megváltoztatásával akadálymentesen elérhetı és akadálymentesített bejáratú épület lesz a tervezett 
Polgármesteri Hivatal, a térségi Közösségi Ház, a Szatmár Szálloda, a Mővelıdési Ház és a Sportcsarnok. 
A Sétáló utca zöldfelületi mérlege pozitív. 
Bár a Kölcsey téren mintegy 170 m2 zöldfelületet szüntet meg, ugyanakkor a tervezett növényszigetek és körforgalmi 
zöldfelület területe 682 m2. 
A meglévı növényállomány számára veszélyt jelent a parkolás jelenlegi kaotikus rendje. 
A terv a parkolók egyértelmő kijelölésével és a zöldfelületre parkolás megakadályozásával lehetıséget biztosít intenzív, 
háromszintes növényállományok kialakítására, így mintegy 200-200 m2 cserje és évelı telepítésére. 
A tervezési terület majdnem teljes faállománya cserére szorul. 
A jelenlegi sorfák balesetveszélyesek, elöregedtek, vagy a korábbi nyírások következtében torzult koronájúak, túl sőrőn 
ültetettek. Kivágásra javasolt a Kazinczy út cukorjuhar állománya, a Kölcsey tér út menti zöldjuharjai és nyírfái, valamint a 
Kölcsey út ostorfái. A területen 55 db fát vágunk ki és 67 db fát telepítünk vissza. 
A Sétáló utca tervezett burkolata környezetbarát, szárazon rakott nagykocka, kiskocka és térkı. 
A tervezett vízáteresztı burkolt felület nagysága 5755 m2, a megszüntetett nem vízáteresztı aszfalt és beton burkolatok 
nagysága 4310m2. 
Az újonnan kialakított burkolatokról elválasztott rendszerő csapadékvíz csatorna vezeti el a felesleges csapadékvizet, a 
parkolók csapadékvízének szőrését olajfogó biztosítja. 
A közvilágítás tervezett rendszere a megváltozott forgalmi igényeknek és a burkolatosztásnak megfelelıen alakul ki, 
mindenütt megfelelı fénymennyiséget biztosít a gyalogos közlekedéshez. 
A javasolt fényforrások nem fényszennyezıek. 
A Sétáló utca Kazinczy és Kölcsey utcai szakaszokon, bár lehetséges a rövid idejő várakozás, de a tartós parkolás tilos. 
Ezzel szemben a leendı Polgármesteri Hivatal épülete elıtt 41 férıhelyes parkolót alakítunk ki. 

Tevékenység 
költsége: 99 438 102,- Ft nettó 24 859 526,- Ft ÁFA 124 297 628,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: III. 5. Térfigyel ı rendszer kialakítása  

Tevékenység 
leírása: 

Az ajánlott rendszer a város bizonyos területeinek megfigyelésére, illetve a rögzített képinformációk tárolására szolgál. Az 
alkalmazott technika nagy felbontású, kiemelkedı fényérzékenységő színes/fekete-fehér nagysebességő forgó kamerákat 
tartalmaz. 
A megfigyelıközpontba 2 db monitort terveztünk, melyen egy központi vezérlıeszközzel lesz képes a jogosult személy a 
kamerák képét vizsgálni. 
Ebbe a pontba terveztük, a rögzítı berendezés telepítését is. 
A kamerák az éjjeli sötétben automatikusan történı elektromechanikus átkapcsolással, infraszőrı közbeiktatásával váltanak 
fekete-fehér üzemmódra.  
A területen elhelyezett nagyfelbontású kamerák folyamatos képet szolgáltatnak a megfigyelési helyen. A videó központban 
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elhelyezett triplex üzemő digitális képrögzítı berendezés segítségével megoldott, hogy a multikamerás rendszer képeit 
kevés számú monitoron jelenítsük meg. A képrögzítı üzemmódjai lehetıvé teszik, hogy egy nagyobb képátlójú monitoron 
egyszerre akár 16 kamera is ellenırizhetı legyen. A kezelı személy által választható további üzemmódok automatikus 
képléptetést, 4, 9, 16-os képosztást, kép a képben megjelenítést és számos egyedi beállítást tesznek lehetıvé. A 
berendezések triplex kivitele támogatja a folyamatos rögzítéssel párhuzamosan történı képkeresést, visszajátszást. 
Szélessávú internet csatlakozás esetén távoli hozzáférés is támogatott. Megfelelı, többszintő azonosítás után a jogosult 
személy megtekintheti az élı kamera képeket és az archívumot is. A kültérben elhelyezett kamerák üzemi körülményeit IP66 
védettségő, főtéssel, légkeverıvel, napvédıvel ellátott kameraházakkal biztosítjuk. A kültéri kamerák jel- és tápvezetékeinek 
villámvédelmét beépített túlfeszültségvédı eszközök látják el.  
A digitális jelfeldolgozású kamerák kifinomult elektronikája segít az extrém fényviszonyok kompenzálásában. 

Tevékenység 
költsége: 14 186 000,- Ft nettó 3 546 500,- Ft ÁFA 17 732 500,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: III. 6. Energiatakarékos közvilágítás korszer ősítése  

Tevékenység 
leírása: 

A közvilágítás tervezett rendszere a megváltozott forgalmi igényeknek és a burkolatosztásnak megfelelıen alakul ki, 
mindenütt megfelelı fénymennyiséget biztosít a gyalogos közlekedéshez. 
A javasolt fényforrások nem fényszennyezıek. 
Leszerelésre kerül a Madách téren 21 db 50W-os, 22 db 70 W-os, forgalomcsillapított utcában (Kazinczy, Kölcsey utcák) 8 
db 150W-os és 10 db 70 W-os közvilágítási lámpa, a korszerősítés során felszerelésre kerül Madách téren 40 db 70W-os, 
13 db 150 W-os, a forgalomcsillapított utcában pedig 17 db 150 W-os, és 7 db 70 W-os közvilágítási lámpa.  
A beépített összteljesítmény az alábbiak szerint változik:  
Madách téren 2590 W teljesítmény 4750 W teljesítményre változik, a forgalomcsillapított utcában 1900 W teljesítmény 3040 
W teljesítményre változik. 

Tevékenység 
költsége: 117 310 000,- Ft nettó 29 327 500,- Ft ÁFA 146 637 500,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: III. 7. Kistérségi Igazgatási Központ és Városi Pol gármesteri Hivatal kialakítása  

Tevékenység 
leírása: 

A meglévı - jelenlegi Alapfokú Mővészeti Iskola - épület átalakítása és bıvítése tetıtér-ráépítéssel és hozzáépítéssel. 
PH és szociális csoport ideköltöztetése 
A jelenlegi telek a Kölcsey tér 9-11. hrsz: 2593 területen helyezkedik el. 
Mellette egy családi ház található, melyet a leendı bıvítés számára az Önkormányzat meg kíván vásárolni (Kazinczy u. 4. 
hrsz: 2592). 
A saját tulajdonban lévık mellett tehát megvásárlásra kerül ez a magántulajdonban lévı épületrész is. 
Ezen a területen szintén a bıvítés céljait szolgáló épületrész kap helyet, valamint lehetıség nyílik egy második ütemben 
történı fejlesztés megvalósítására. 
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Tevékenység 
költsége: 410 900 000,- Ft nettó 102 725 000,- Ft ÁFA 513 625 000,- Ft bruttó 

 
IV. Az infrastrukturális beruházás jelleg ő fejlesztéseket kiegészít ı kislépték ő („soft”) elemek  

 
Tevékenység 
neve: IV. 1. Városismereti, történelmi verseny rendezése általános-, középiskolásoknak  

Tevékenység 
leírása: 

Mátészalka történelméhez kapcsolódóan iskolások számára városismereti verseny szervezése a helyi identitást, kötıdést és 
büszkeséget erısítendı. 

Tétel Költség 
Verseny plakátok gyártása  50.000 
Verseny során rendezvényszervezési 
feladatok ellátása, szervezık 
díjazása (feladatok összeállítása, 
szervezési munka, moderátori 
munka)   150.000 
Versenyzık díjazása, 
tárgynyeremények  250.000 
Irodaszerek a verseny 
lebonyolításához  150.000 
ÖSSZESEN  600.000  

Tevékenység 
költsége: 480 000,- Ft nettó 120 000,- Ft ÁFA 600 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: IV. 2. A Képes Kávéház és Civil Centrumban kiállítá sok, kamaraszínházi el ıadások rendezése  

Tevékenység 
leírása: 

Ingyenes közösségépítı színházi elıadások szervezése, ahol nem csak a város lakosságát „hozza össze”, de kiváló 
lehetıséget biztosít a városi amatır színjátszóknak. A kiállításokon egyrészt – a Képes Géza által a városra 
hagyományozott győjtemény – állandó tárlatok és a helyi mővészeknek porondot biztosító idıszakos kiállítások kerülnek 
szervezésre. 

Tétel Költség 
Filmklub megrendezése havonta 1 
alkalommal (8 alkalom, 25.000 Ft / 
alkalom) – civil 200.000 
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Mátészalkai képzımővészek 
tárlatának megrendezése – civil 600.000 
Színházi elıadások, operett elıdások 
rendezése – MK 3.000.000 
Mővészeti foglalkoztatóház 
szervezése 2 alkalommal (100.000 
Ft/ alkalom)  - civil 200.000 
Kisebbségi folklór est 500.000 
Nagyszülı-unoka internetes 
tanfolyam szervezése (MK) 500.000 
ÖSSZESEN  5.000.000  

Tevékenység 
költsége: 4 000 000,- Ft nettó 1 000 000,- Ft ÁFA 5 000 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: IV. 3. Partnerségi beszélget ı- és vitaestek szervezése  

Tevékenység 
leírása: 

Civil szervezetek, egyesületek, támogatásban nem részesülı partnerek koordinálása,tájékoztatása 
 

Tétel Költség 
Partnerségi fórumok szervezése a 
projekt futamideje alatt 15 hónapon 
keresztül, havonta 1 alkalommal 
50.000 Ft/hónap 750.000 
ÖSSZESEN  750.000  

Tevékenység 
költsége: 600 000,- Ft nettó 150 000,- Ft ÁFA 750 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: IV. 4. Szelektív hulladékgy őjtık elhelyezése a közterületeken, közintézményekben  

Tevékenység 
leírása: 

A forgalomcsillapított területeken és a Madách téren hulladékgyőjtı tárolók kerülnek kihelyezésre, amelyek illeszkednek 
Mátészalka város szelektív hulladékgyőjtési rendszerébe. 

Tevékenység 
költsége: 2 560 000,- Ft nettó 640 000,- Ft ÁFA 3 200 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: IV. 5. Tematikus környezetvéd ı napok szervezése iskolásoknak  

Tevékenység A tervezett program a helyi környezettudatosság elterjesztését szolgálja azáltal, hogy a város óvodás, általános iskolás és 
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leírása: középiskolás diákjai számára olyan tematikus napokat szervezünk, melyen részben oktatásban vesznek részt a szelektív 
hulladékgyőjtésrıl, a hulladékképzıdés megelızésérıl, a környezettudatos életmódról, részben szemétszedési akciót 
szervezünk. Mindez segíti a projekt által létrehozott értékek megırzését, a környezettudatos életmód elterjesztését, illetve – 
közösségformáló ereje révén – szolgálja a helyi identitástudat növelését. 
 

Tétel Költség 
Feladatok kidolgozása 100 000 
Információs anyagok, brossúrák 
elıállítása 250 000 
Játékos feladatok kellékeinek 
költsége 50 000 
Személyi jellegő költségek a verseny 
során  50 000 
Technika, hangosítás biztosítása 150.000 
ÖSSZESEN  600.000  

Tevékenység 
költsége: 480 000,- Ft nettó 120 000,- Ft ÁFA 600 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: IV. 6. Parkosításához, rendezéséhez közhasznú munka  igénybevétele  

Tevékenység 
leírása: 

Az újonnan zöldesítendı és rendezendı Kazinczy és Kölcsey utcák, valamint a Madách tér zöldfelületeinek a kialakításához 
a város hátrányos helyzető, munkanélküli lakosai kerülnek bevonásra, életkörülményeik javítása és a munkalehetıség 
biztosítása céljából. 

Tétel Költség 
Munkabér 3 fı 4 hónap, 50.000 Ft/ fı/ 
hónap 625.000 
ÖSSZESEN  625.000  

Tevékenység 
költsége: 625.000,- Ft nettó 0,- Ft ÁFA 625 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: IV. 7. "Parlagf őért virágot akció" közös lakossági parlagf ő irtás  

Tevékenység 
leírása: 

A tevékenység keretében „szponzor” cégek segítségével, közösségi parlagfő irtás. A kiirtott és beszolgáltatott parlagfőért 
cserébe cserepes virágot lehet hazavinni. 
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Tétel Költség 
Propaganda költségek, meghirdetés 
költségei 80.000 
Rendezvény szervezés költségei 
(helyszín biztosítása, pavilonok, stb.)  100.000 

Virágpalánták költsége 
60.000 

ÖSSZESEN  240.000  
Tevékenység 
költsége: 192 000,- Ft nettó 48 000,- Ft ÁFA 240 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: IV. 8. Városról szóló tematikus kiadványok, tájékoz tatók megjelentetése  

Tevékenység 
leírása: 

A városmarketing akciók kötelezı elemként jelennek meg a városrehabilitációs pályázatban. Ennek megfelelıen olyan 
kiadványokat, prospektusokat, tájékoztatókat kívánunk megjelentetni, amelyek a városi befektetési lehetıségeket, turisztikai 
attrakciókat, a megújult városközpontot mutatják be, ezzel elısegítve a projekt gazdaságfejlesztı hatását.  
A kiadványban a fejlesztéssel érintett valamennyi ingatlan szerepet kap. 
 

Tétel Költség 
Városmarketing stratégia elkészítése 3.000.000 
Honlap-fejlesztés költségei 2.275.000 
Várost bemutató kiadvány 10.000 
pld., 400 Ft/példány Tervezési, 
gyártási költségei 4.000.000 
ÖSSZESEN  9.275.000  

Tevékenység 
költsége: 7 420 000,- Ft nettó 1 855 000,- Ft ÁFA 9 275 000,- Ft bruttó 

 
V. Terület el ıkészítés  

 
Tevékenység 
neve: V. Terület el ıkészítés  

Tevékenység 
leírása: 

Az építési kivitelezés megkezdése elıtti komplex terület-elıkészítési munkák a késıbbi építések és felújítások 
megalapozására (pl. ingatlanrendezés, bontás, rekultiváció, kármentesítés stb.) a következı projektelemekre: 
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- Madách tér bontás, terület-elıkészítés 
- Kölcsey és Kazinczy utcák sétáló utcává történı átalakítása 
- Kistérségi Igazgatási Központ és Polgármesteri hivatal 
- Képes Kulturális és Civil Centrum 

V.1 Madách tér bontás, terület-elıkészítés 27 416 831,- Ft nettó 6 854 208,- Ft ÁFA 34 271 039,- Ft bruttó 
V.2 Kölcsey és Kazinczy utcák sétáló utcává történı 
átalakítása 26 895 498,- Ft nettó 6 723 875,- Ft ÁFA 33 619 373,- Ft bruttó 

V.3 Kistérségi Igazgatási Központ és Polgármesteri 
hivatal 24 935 000,- Ft nettó 6 233 750,- Ft ÁFA 31 168 750,- Ft bruttó 

Tevékenység 
költsége: 

V.4 Képes Kulturális és Civil Centrum 7 650 000,- Ft nettó 1 912 500,- Ft ÁFA 9 562 500,- Ft bruttó 
 

VI. Szolgáltatások  
 
Tevékenység 
neve: VI.1 Mőszaki ellen ır díja 

Tevékenység 
leírása: 

Az építési kivitelezés idıszakában a hatályos építésügyi jogszabályok által elıírt mőszaki ellenıri feladatok ellátása, mőszaki 
ellenıri jelentések készítése. 
A mőszaki ellenır feladatai többek között:  

- az építıipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenırzése, 
- az építési-szerelési munka szakszerőségének ellenırzése a jogerıs és végrehajtható építési (létesítési) engedély 

(illetve mőemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-mőszaki 
dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak 
betartatása, 

- az építmény rendeltetésszerő és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, 
fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenırzése, megkövetelése, 

- az építmény kitőzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, 
vizsgálatok megtörténtének ellenırzése, 

- az építési napló(k) ellenırzése, a bejegyzések és egyéb jegyzıkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, 
- biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi 

engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon, 
- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 
- a mőszaki, illetve gazdasági szükségességbıl indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az 

építtetı részére, 
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- a munkák eltakarása elıtt azok mennyiségi és minıségi ellenırzése, 
- az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 
- egyes építményfajták mőszaki teljesítmény-jellemzıinek ellenırzése, a technológiával összefüggı biztonsági 

elıírások betartásának ellenırzése, 
- a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelıség-igazolása meglétének ellenırzése, 

a mőszaki ellenıri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban. 
Tevékenység 
költsége: 14 000 000,- Ft nettó 3 500 000,- Ft ÁFA 17 500 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: VI.2 Rendezvényszervezés költsége 

Tevékenység 
leírása: 

A projekt kapcsán tervezett nyitó és zárórendezvények költsége. 
Összesen: 3 helyszínen tervezünk rendezvényeket,  

- Madách tér és Kazinczy és Kölcsey utcák kivitelezésének indulása és átadása kapcsán 1-1 rendezvény 
- Képes Kávéház és Civil Centrum kivitelezésének indulása és átadása kapcsán 1-1 rendezvény 
- Igazgatási Központ kivitelezésének indulása és átadása kapcsán 1-1 rendezvény 

 
Összesen 6 rendezvény 
Nyitórendezvény: 200.000,- Ft bruttó – 3 rendezvény esetén 600,000 Ft 
Átadó ünnepség: 600.000,- Ft bruttó  – 3 rendezvény esetén 1.800.000 Ft 

Tevékenység 
költsége: 2 000 000,- Ft nettó 500 000,- Ft ÁFA 2 500 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: VI.3 Nyilvánosság biztosításának költsége 

Tevékenység 
leírása: 

A projekt kapcsán a III. számú csomag megvalósítása, valamint A és D típusú táblák kihelyezése szükséges a helyszíneken. 
A tevékenység az alábbiakat foglalja magában: 
- 1 db A típusú tábla elhelyezése 
- 4 db D típusú tábla elhelyezése 
- sajtóközlemény kiküldése a projekt indulásáról (4db)  
- sajtóesemények szervezése (2 sajtótájékoztató)  
- sajtómegjelenések generálása a nyomtatott és on-line médiában (10 sajtócikk, 3 tévéinterjú-megjelenés, 2 rádióinterjú-
megjelenés)  
- sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése 
- információs anyag, kiadvány készítése (50 szórólap)  
- fotódokumentáció 
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- honlap aloldal készítése (8 internetes megjelenés)  
Tevékenység 
költsége: 4 000 000,- Ft nettó 1 000 000,- Ft ÁFA 5 000 000,- Ft bruttó 

Tevékenység 
neve: VI.4 Könyvvizsgálói díj 

Tevékenység 
leírása: 

A projekt 50 millió forint feletti támogatási összeggel valósul meg, így kötelezı a záró könyvvizsgálat elvégzése. Emellett 
fontosnak tartjuk, hogy a könyvvizsgáló a projekt során végig nyomon kövesse a projekt könyvelési rendjének 
érvényesülését, az elkülönített könyvelést, a pénzügyi dokumentációk helyállóságát. 

Tevékenység 
költsége: 4 000 000,- Ft nettó 1 000 000,- Ft ÁFA 5 000 000,- Ft bruttó 

 
 
10.3 Az akcióterületi terv pénzügyi elemzése 
 
Alapelvek 
 
A pályázat pénzügyi elemzése során a vonatkozó útmutató elıírásai alapján a következık szerint jártunk el:  
 
1. A vizsgált tevékenységek a soft elemek kivételével megvalósított projekttevékenységek:  
 

GAZDASÁGI FUNKCIÓ Támogatási jogcím 

1. Képes Kulturális és Civil Centrum kávéház és ren dezvény-, konferenciaterem kialakítása  
Rendezvény- és konferenciaközpont külsı felújítása (átalakítása, bıvítése), helyiségek, belsı terek kialakítása, a 
mőködtetéshez szükséges eszközök beszerzése, indokolt esetben maximum 500 m2 alapterületig új építés 
támogatható 

Regionális beruházási 
támogatás 

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ  

2. Képes Kulturális és Civil Centrum galéria, bemut atóterem, folyóirat olvasó kialakítása  
Múzeum, kiállítóterem épületének külsı felújítása, átalakítása, bıvítése helyiségek, belsı terek kialakítása 

Kulturális célú 
támogatás 

VÁROSI FUNKCIÓ  
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3. Madách tér központi rendezvénytérré történ ı átalakítása  
Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bıvítése, kialakítása,  minıségi 
utcabútorok elhelyezése (üzemeltetéshez fenntartáshoz és karbantartáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés nem 
támogatható). 

Nem állami támogatás 

4. Kölcsey és Kazinczy utcák sétáló utcává történ ı átalakítása  
Közlekedési fejlesztések: 
o Gyalogos zónák, sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása; 
o Parkolók bıvítése és kialakítása (fizetıs vagy forgalomcsillapítás céljából méltányos díjjal illetve térítésmentesen 
használható) 

Nem állami támogatás 

5. Térfigyel ı rendszer kialakítása 
A közbiztonság, valamint közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megırzését szolgáló 
tevékenységek: védelmi infrastruktúra fejlesztése: közterületeken a biztonságos, közlekedést segítı rendszerek 
terveztetése, telepítése; biztonságtechnikai, térfigyelı rendszer fejlesztése, telepítése, valamint sebességmérı és 
rögzítı rendszerek telepítése; helyi bőnmegelızési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. (Kizárólagos bejárással 
elérhetı területek nem támogathatók). 

Nem állami támogatás 

6. Energiatakarékos közvilágítás korszer ősítése Nem állami támogatás 

KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ  

7. Kistérségi Igazgatási Központ és Városi Polgárme steri Hivatal kialakítása  
Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója (önkormányzat, okmányiroda, területi hatósági  intézmények), 
épületfelújítás, átalakítás, bıvítés, indokolt esetben új építése; helyiségek, belsı terek kialakítása. 

Nem állami támogatás 

 
 
2. A fentiek szerint a következı elemzéseket szükséges elvégezni:  

- mőködési költségek és bevételek vizsgálata valamennyi felsorolt funkcióra 

- jövedelemtermelés vizsgálata a városi és közszféra funkciók esetén akkor, ha a mőködési pénzáramok jelenértéke pozitív 

- társadalmi és gazdasági hasznok vizsgálata valamennyi projektelem esetén (soft elemek is), ezt az ATT 6.1-es fejezete tartalmazza.  

 

3. Tekintettel arra, hogy támogatásban részesülı konzorciumi partner csak soft elem megvalósításában vesz részt, melyre pénzügyi elemzést 

nem kell végezni, az elemzés Mátészalka Város Önkormányzatára készül el.  
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4. A vizsgálat idıhorizontja a mőködés elsı 15 éve. Tekintettel arra, hogy az infrastrukturális fejlesztések terveink szerint 2010-ben lezajlanak, a 

mőködés vizsgálatát 2011 januárjától 2026 decemberéig végezzük el.  

 

5. A Pénzügyminisztérium kapcsolódó útmutatója alapján az inflációs ráta a vizsgált idıszakban:  

 

ÉV Éves átlagos árindex % 

2011 103,0 
2012 102,8 
2013 102,8 
2014 102,8 
2015 102,8 

2016 102,7 
2017 102,7 
2018 102,7 
2019 102,7 
2020 102,7 

2021 102,6 
2022 102,6 
2023 102,6 
2024 102,6 
2025 102,6 

2026 102,5 

Éves átlagos árindex  
Forrás: Pénzügyminisztérium 

 
6. A kiadásokat és bevételeket folyó áron, bruttó értékben szerepeltetjük.  
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7. Adósságszolgálattal nem számolunk, a fejlesztések által megjelenı szolgáltatásokat, az intézmények fenntartását a bevételekbıl valamint az 

Önkormányzat forrásaiból tervezzük megoldani.  

 

Elemzett funkciók:  

 

Megj: Az elemzés során használt bevételi és kiadási  adatok magyarázatát lásd a 11.3.3 fejezetben.  

 

GAZDASÁGI FUNKCIÓ: Képes Kulturális és Civil Centru mban Rendezvényterem és Kávéház kialakítása 

Elemzési egység: KKCC Rendezvényterem és Kávéház (bevételek hozzárendelésével és kiadások arányosításával)  

Költség- és bevételszámítás alapja: A bevételek egyértelmően hozzárendelhetık a tevékenységhez, a költségeket pedig m2-arányosan 

rendeltük a funkcióhoz. A költségeknél ezért a 11.3.3 fejezetben feltüntetett összegek 22%-a jelenik meg, a bevételek közül pedig a 

rendezvényterem és a kávéház bérleti díja.  

Elemzés megállapításai: A kávéház és rendezvényterem üzemeltetése gazdaságos, profitábilis.  

Projektes állapotban a pénzügyi mutatószámok:  

Mőködési bevételek jelenértéke 25 272 
Mőködési kiadások jelenértéke 0 
Nettó m őködési bevétel jelenértéke  25 272 

 

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés regionális beruházási támogatásnak minısül, a jövedelemtermelés vizsgálata nem releváns e projektelemnél.  

 

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ: Képes Kulturális és Civil Centru m kialakítása (Galéria, Folyóiratolvasó, Könyvtár)  

Elemzési egység: Képes Kulturális és Civil Centrum (bevételek hozzárendelésével és kiadások arányosításával)  

Költség- és bevételszámítás alapja: A bevételek közül a közösségi funkció bevételeihez rendeltük az ingatlaneladásból származó 15.000 eFt-

ot. A költség-haszon elemzés értelmében vett más bevétel nincs, a költségeket pedig m2-arányosan rendeltük a funkcióhoz, azaz a költségek 

78%-a tartozik ide. 
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Elemzés megállapításai: A közösségi funkciók üzemeltetése kapcsán finanszírozási hiány keletkezik, hiszen projektes állapotban az egyetlen 

bevétel a közösségi funkció esetén az ingatlan értékesítésébıl származó 15 millió forint. A pénzügyi mutatók így:  

 

Mőködési bevételek jelenértéke 12 860  
Mőködési kiadások jelenértéke 34 278  
Nettó m őködési bevétel jelenértéke  -21 418  

 

Ha azonban bevételnek tekintjük a mőködtetési célokra fordított tagdíjakat és pályázati támogatásokat, akkor jelentısen csökken a 

finanszírozás hiánya:  

 

Mőködési bevételek jelenértéke 26 496  
Mőködési kiadások jelenértéke 34 278  
Nettó m őködési bevétel jelenértéke  -7 781  

 

A fenti táblázatban még mindig negatív a mőködési bevétel jelenértéke, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a KKCC közösségi funkcióinak 

fenntartását támogatják a KKCC gazdasági tevékenységébıl származó bevételek. A gazdasági funkcióhoz tartozó pénzügyi mutatók 

pozitívak, az itt keletkez ı profit meghaladja a közösségi funkciónál hiányzó b evételek mértékét, azaz a komplexum egésze 

folyamatosan üzemeltethet ı.  

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés kulturális támogatásnak minısül, a jövedelemtermelés vizsgálata nem releváns e projektelemnél.  

 

KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ: Kistérségi Igazgatási Központ 

Elemzési egység: Kistérségi Igazgatási Központ 

Költség- és bevételszámítás alapja: A jelenlegi Polgármesteri Hivatal költségei és bevételei jelennek meg a projekt nélküli állapotban, a 

projektes állapotban pedig a tervezett igazgatási központ adatai.  
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Elemzés megállapításai: Megállapítható, hogy a Kistérségi Igazgatási Központ mőködtetése a jelenlegi bevételek és költségek mellett további 

forrásokat igényel, csakúgy, mint a már most üzemelı Polgármesteri Hivatal is. Mindez természetes, hiszen a Hivatalnak nincs olyan 

tevékenysége, mely annyi bevételt termelne, ami a kiadások fedezését biztosítaná. A projektes állapotban ezért a nettó mőködési bevétel 

jelenértéke továbbra is negatív:  

 

Mőködési bevételek jelenértéke 308 894 
Mőködési kiadások jelenértéke 4 748 924 
Nettó m őködési bevétel jelenértéke -4 440 030 

 

A mőködtetéshez szükséges forrásokat az Önkormányzat költségvetésének terhére kell biztosítani. 

A fejlesztési különbözetek módszerével vizsgálva azonban az is világos az alábbi mutatószámok alapján, hogy a fejlesztés költséghatékonyabb 

üzemeltetést tesz lehetıvé, hiszen míg a bevételek terén nem történik változás, a kiadások kapcsán jelentıs csökkenés jelenik meg.  

 

Mőködési bevételek jelenértéke 0 
Mőködési kiadások jelenértéke -1 530 345  
Nettó m őködési bevétel jelenértéke 1 530 345  

 

A fejlesztés nem minısül állami támogatásnak, de a pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó mőködési bevétel jelenértéke projektes 

állapotban nem pozitív a vizsgált idıszakban, azaz a projekt ezen tevékenységére nem kell jövedelemtermelı számítást elvégezni.  

 

VÁROSI FUNKCIÓ: Kazinczy és Kölcsey utcák forgalomc sillapított utcákká alakítása, térfigyel ı rendszer kialakítása, energiatakarékos 

közvilágítás és szelektív hulladékgy őjtés kialakítása 

Elemzési egység: a jelenlegi üzemeltetı Szalkatávı Kft.  által a város egészére adott adatok alapján m2 arányosan a városi funkciókra.  
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A fejlesztés nem minısül állami támogatásnak, de a pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó mőködési bevétel jelenértéke projektes 

állapotban nem pozitív a vizsgált idıszakban, azaz a projekt ezen tevékenységére nem kell jövedelemtermelı számítást elvégezni.  

 
11. Megvalósítás intézményi kerete 

11.1 Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutat ása 
11.1.1 A menedzsment szervezetet meghatározó jogi k örnyezet 

 
A városfejlesztési, ÉAOP-5.1.1/D pályázati kiírás által támogatott projekt végrehajtására, valamint az akcióterületi terv végrehajtására 

Mátészalka Városa 2009 októberében városfejlesztési társaságot hozott létre Mátészalkai Városfejlesztései Korlátolt Felelısségő Társaság 

néven.  

A városfejlesztési társaság mőködési környezetésé és rendjét az alábbi dokumentumok alapozzák meg:  

 

1. Rendelet a város-rehabilitációhoz kapcsolódó fel adatok ellátásáról 

 

A rendelet határozza meg a VFT mőködésének kereteit, jelöli ki a társaságot a városfejlesztési projekt végrehajtására, illetve határozza meg a 

városfejlesztési akció forrásait, bevételeit.  

 

A rendelet hatálya a rehabilitációs programban megvalósítandó fejlesztési feladatokban közremőködı szervezetekre, természetes és jogi 

személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságokra és a rehabilitációs területen lévı, a rehabilitációval érintett 

ingatlanok tulajdonosaira, bérlıire, használóira terjed ki.  

 

A rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztések megvalósítására az Önkormányzat a Mátészalkai Városfejlesztési Kft.-t jelöli ki. A 

társaság kijelölése a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2/A. § alapján történik. Az Önkormányzat a 

társasággal az egyes akcióterületekre rehabilitációs megbízási szerzıdést köt a Kbt. 2/A.§-ában foglaltak alkalmazásával.  
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Az akcióterületeken ellátandó közszolgáltatási feladatok: 

� településfejlesztés; 

� településrendezés; 

� épített és természeti környezet védelme; 

 

A szociális akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok: 

� településfejlesztés, -rendezés, illetve épített és természeti környezet védelme; 

� közremőködés a helyi foglalkoztatás megoldásában;  

� közösségi tér biztosítása;  

� az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése; 

� a lakosság önszervezıdı közösségei tevékenységének támogatása, együttmőködés a közösségekkel. 

 

Az akcióterületek fejlesztésének sorrendjét, valamint az ellátandó közszolgáltatási feladatok körét a Képviselı-testület határozatban állapítja 

meg. 

 

A társaság az önkormányzati tulajdonú projektek megvalósítása és az ahhoz szorosan kapcsolható szolgáltatások kapcsán, valamint a jövıben 

tervezett fejlesztések elıkészítése során az Önkormányzat nevében jár el, és az Önkormányzat nevében tesz jognyilatkozatot, míg a projekt-

menedzsmenttel összefüggésben a társaság a saját nevében jogosult eljárni.  

 

 

A rehabilitációs projekt forrásai: 

� a rehabilitációs területen lévı, a rehabilitációs programmal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésébıl 

származó bevétel teljes összege,  
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� a rehabilitációs területen lévı, fejlesztéssel létrejött ingatlanok bérbeadásából származó bevétel kiadásokkal csökkentett 

összege, 

� az Önkormányzat éves költségvetésében az e célra biztosított összeg, 

� pályázatok útján elnyert összegek, állami és önkormányzati szervektıl kapott támogatások összege,  

� természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, társadalmi 

szervezetek és egyesületek önkéntes befizetései.  

 

Az Önkormányzat a város-rehabilitáció megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében vállalja, hogy a projekt önrészét 

éves költségvetésében biztosítja. A város-rehabilitációs tevékenység ellátása során keletkezı bevételt az Önkormányzat köteles a város-

rehabilitációs feladatokra fordítani, az más célokra nem használható fel. 

 
2. Városfejlesztési Társaság Alapító Okirata 

 

Az alapító okirat rendelkezik a társaság legfontosabb jellemzıirıl az alábbiak szerint:  

� A társaság megnevezése: Mátészalkai Városfejlesztési KFT.,  

� A társaság kizárólagos tulajdonosa: Mátészalka Város Önkormányzata,  

� A társaság székhelye: 4700 Mátészalka, Hısök tere 9.  

� Alapításkori törzstıkéje 500.000,- Ft, amely összeget az Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül, a  

� cégbejegyzési kérelem cégbírósági benyújtásának idıpontjáig teljes egészében  a Társaság rendelkezésére kíván 

� bocsátani. 

� A társaság ügyvezetıje Kovács József, könyvvizsgálója a Bereg-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértı Kft 

� A Társaság tevékenységi köre (csak a fıtevékenység megjelölésével) 

 

   70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (Fıtevékenység) 
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  41.10 Épületépítési projekt szervezése 

   70.10 Üzletvezetés  

  71.11 Építészmérnöki tevékenység 

   71.12 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 

  94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
3. Városfejlesztési Társaság Szervezeti és M őködési Szabályzata 

 
A VFT SZMSZ-e határozza meg a szervezet célját, döntéshozatali rendjét, a vezetı szervek, ügyvezetı és munkaszervezet felépítését, 

feladatait, jogait és kötelezettségeit az alábbiak szerint:  

 

A társaság célja:  

Mátészalka Város közigazgatási területe fejlesztésének elıkészítésével, azok végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok, a város-

rehabilitációs programban szereplı projektek megvalósításának menedzselése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) idıszakos 

felülvizsgálata, a következı akciótervi idıszakra vonatkozó akcióterületi tervek (AT) elıkészítése. 

 

A Társaság által – céljainak elérése érdekében – fo lytatott tevékenységek: 

- gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges és optimális önkormányzati ingatlangazdálkodási tervrıl, 

- közremőködik külsı befektetık által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek integrációjában, 

- beruházás-bonyolítási és projekt-vezetési feladatokat lát el az önkormányzati város-rehabilitációs fejlesztések elıkészítése megvalósítása 

során. 
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A Társaság legf ıbb szerve:  az Alapító. A Társaság egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság, így a Társaságnál taggyőlés nem mőködik. 

A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító (mint egyedüli tag) dönt, döntéseirıl (határozatairól) az ügyvezetıt írásban köteles 

tájékoztatni. 

 

Az Alapító döntéseit az ügyvezetı igazgató köteles a Határozatok Könyvében nyilvántartani. A Határozatok Könyvének vezetésérıl az 

ügyvezetı igazgató gondoskodik. A Határozatok Könyvében a felügyelıbizottság határozatait is nyilván kell tartani (Gt. 146.§ (3) bekezdés). 

Az Alapító a Társaság vagyonának kezelését és operatív vezetését a Társaság ügyvezetıjére ruházza át azzal a feltétellel, hogy az ügyvezetı 

köteles a Társaság mőködésérıl az elıírt módon beszámolni, valamint üzleti tervét, mérlegét és éves beszámolóját az Alapítóval elfogadtatni. 

Az Alapító kizárólagos döntési jogosultságait a Társaság Alapító Okirata határozza meg. 

 

A Társaság vezetését az ügyvezet ı látja el.  Az ügyvezetı jogállását és feladatkörét a jogszabályok és a Társaság Alapító Okirata határozza 

meg. 

 

Az ügyvezetı döntési jogköre: 

- dönt a Társaság vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a vagyon fölött; 

- dönt a Társaság éves munkatervérıl; 

- dönt a vagyoni bıvítésekrıl és szervezeti korszerősítésrıl, az egyéb vállalkozásszerően végzendı tevékenységrıl; 

- kizárólagos jogkörrel dönt a Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintéssel összefüggı igényekrıl és 

kérdésekrıl; 

- amennyiben szükséges vagy kötelezı a jogi képviselet dönt az ügyvéd személyérıl és megbízási díjáról; 

- dönt az egyéb megbízási jogviszony keretében igénybe vett szakértık személyérıl - megbízási díjáról; 

- dönt a Társaság alkalmazottainak munkajogi ügyeiben. 

 

Az ügyvezetı feladatai különösképpen: 



 290 

 

� közremőködés a Társaság Szervezeti és Mőködési, valamint a mőködéshez szükséges egyéb szabályzatok 

(közbeszerzési, pénzkezelési stb.) elkészítésében;  

� a Társaság éves munkatervének kidolgozása, az ennek megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása, és azok 

teljesítésének irányítása; 

� az éves üzleti terv és költségvetés összeállítása, illetve ennek az Alapító testülete elé terjesztése; 

� az éves beszámoló összeállítása, illetve ennek az Alapító testülete elé terjesztése;  

� a döntés elıkészítı tevékenység irányítása és ellenırzése; 

� a szerzıdéskötések, a pénzügyi támogatások és a számszaki ellenırzés felügyelete; 

� döntés a mőködési célú pénzeszközök felhasználásáról; 

� felelıs az akcióterületi tervek elkészítéséért, az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért, mely magában foglalja az 

ezzel kapcsolatos elıkészítı munkát, valamint a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét is; 

� minden olyan ügy irányítása, amelyet város-rehabilitációs megbízási szerzıdés a Társaság hatáskörébe utal. 

 

A társaság munkaszervezete 

 

Gazdasági referens:  

Feladata a Társaság üzleti tervének elıkészítése. Feladata az akcióterületi fejlesztések pénzügyi megvalósíthatóságának elıkészítése, 

koordinációja, a több éves pénzügyi terv alapján az éves és negyedéves pénzügyi tervek elkészítése, és azok megvalósulásának nyomon 

követése. Az ügyvezetı gazdasági munkáját ügyintézı, pénzügyi-gazdálkodási, adminisztrációs, könyvvezetési, szervezési teendıket ellátó 

gazdasági referens segíti, akit az ügyvezetı nevez ki. A gazdasági referens feladatait munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében látja 

el, illetve külsı kompetencia is igénybe vehetı részlegesen (pl. számviteli szolgáltatás), illetve az önálló feladatkör kiépítéséig szükség szerint. 

. 

A gazdasági referens feladata különösképpen: 
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� a társasági vagyon kezelésével összefüggı pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása; 

� az éves költségvetés és a Társaság éves számviteli beszámolójának elıkészítése; 

� az éves üzleti terv és költségvetés összeállítása; 

� az éves beszámoló összeállítása; 

� a Társaság gazdasági és üzemeltetési feladataival kapcsolatos szerzıdéskötések, és a gazdasági feladatokkal 

kapcsolatos számszaki ellenırzés felügyelete; 

� döntés a mőködési célú pénzeszközök felhasználásáról; 

� az akcióterületi fejlesztések pénzügyi megvalósíthatóságának elıkészítése, koordinációja; 

� a több éves pénzügyi terv alapján az éves és negyedéves pénzügyi tervek elkészítése, azok megvalósulásának nyomon 

követése; 

� minden olyan ügy, amelyet az ügyvezetı a gazdasági referens hatáskörébe utal. 

 

Mőszaki és települési tervez ıi referens (M őszaki szakért ıi és tervez ıi kompetencia) 

 

A Társaságnak alkalmasnak kell lennie az akcióterületi terv tervezési munkáinak ellátására a pénzügyi megvalósíthatósági terv elkészítésére 

(több éves, éves, negyedéves), beruházói kapcsolatok menedzselése, fejlesztések elıkészítése Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez, 

megvalósításához szükséges mőszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja. Feladata az akcióterületi projekt végrehajtása során 

a mőszaki tartalom biztosítása, a megvalósulás nyomon követése, a tervezıkkel, bonyolítókkal, kivitelezıkkel valamint a mőszaki feladatokban 

együttmőködı szervezetekkel (pl. mőszaki ellenır/Mérnök) való koordináció.  

 

Az ügyvezetı munkáját a város települési tervezıi adminisztrációs és szervezési teendıket ellátó mőszaki és település-tervezıi referens segíti, 

akit az ügyvezetı nevez ki. 

 

A mőszaki és település-tervezıi referens feladata különösen: 
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� akcióterületi terv tervezési és mőszaki megvalósítási munkáinak koordinálása, ellenırzése; 

� beruházási kapcsolatok menedzselése; 

� fejlesztések elıkészítése; 

� az akciótervhez szükséges mőszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja; 

� a projektek végrehajtása során a mőszaki tartalom biztosítása, a megvalósulás nyomon követése; 

� kapcsolattartás a tervezıkkel, a bonyolítókkal, és a kivitelezıkkel; 

� minden olyan ügy, amelyet az ügyvezetı a mőszaki és településtervezıi referens hatáskörébe utal. 

 

Feladatait munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében látja el, illetve külsı kompetencia is igénybe vehetı részlegesen, illetve az 

önálló feladatkör kiépítéséig szükség szerint az ügyvezetı maga viszi e személy feladatait. 

 

Küls ı kompetenciák 

 

A lehetséges külsı kompetenciák körébe tartozó feladatokat ellátó személyek/szervezetek különösen a következık:   

mőszaki ellenır, lebonyolító, könyvvizsgáló, közbeszerzési szakértı, jogi szakértı, kommunikációs szakértı társadalmi kapcsolatok szakértı, 

menedzsment szakértı, „soft” elemeket menedzselı szakértı. 

 
4. Város-rehabilitációs megbízási szerz ıdés 

 

A dokumentumok sorában az utolsó, a város-rehabilitációs szerzıdés Mátészalka Város Önkormányzata és a Mátészalkai Városfejlesztési 

Korlátolt Felelısségő Társaság között jött létre, azzal a céllal, hogy szabályozza a VFT feladatait a városrehabilitációs projekt kapcsán, illetve 

megteremtse ennek anyagi hátterét. A fentiek alapján a VFT feladata:  

 

A közbeszerzési eljárások kapcsán 
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� A projekt megvalósításához mőködési körébe tartozó szükséges közbeszerzési eljárás elıkészítése és lefolytatása 

� Egyeztetés a Közremőködı Szervezettel   

� Értékelések megszervezése 

 

A projekt végrehajtása kapcsán  

� projektmenedzsment szervezet vezetése, munkájának koordinálása, a külsı projektmenedzsment szakértıkkel együttmőködésben a 

feladatok megszervezése 

� egyeztetés a mérnökkel, illetve a beszállítókkal 

� A lakosság tájékoztatása 

� Pénzügyi-számviteli feladatok: nyilvántartások, és auditálások, jelentések készítése  

� Jogi feladatok 

� Belsı ellenırzés és monitoring 

� Ellenırzés tőrés 

� Egyeztetés a Közremőködı Szervezettel. 

 

A projekt lezárása kapcsán 

� Ellenırzés 

� Értékelés 

� Ellenırzéstőrés 

� Egyeztetés a Közremőködı Szervezettel. 

 

Megbízott átfogó feladatai, kötelezettségei a projekt vitele során 

� szakértelem biztosítása,  
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� akcióterületi és pénzügyi tervek elkészítése és Megbízóhoz elfogadásra való benyújtása (több éves, éves, negyedéves akcióterületi és 

pénzügyi tervek)  

� beszámolók elkészítése és önkormányzathoz elfogadásra való benyújtása (több éves, éves, negyedéves pénzügyi beszámolók) 

� rendezési munkák megvalósításának szervezése a közterületeken (közmőkonstrukció, utak, parkolók, zöldfelületek kialakítása) 

� fejlesztési akcióba bevont építési munkák elıkészítése (terveztetés, engedélyeztetések bontások, közmőfeltételek biztosítása) 

� magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása 

� a városfejlesztési akció pénzügyi egyensúlyának biztosítása 

� adminisztratív, információs feladatok ellátása 

� szociális, közösségi jellegő beavatkozások szervezése. 

 

11.1.2 A menedzsment szervezetben közrem őködı szerepl ık és feladataik, szervezeti ábra 

 

A projektmenedzsmenti feladatokat részben a Mátészalkai Városfejlesztési Társaság, részben külsıs, megbízott szakértık látják el. A 

projektmenedzsmenti szervezet élén a szervezet vezetıje, a városfejlesztı társaság igazgatója áll. Feladata elsısorban az irányítás, 

koordináció, kapcsolattartás. Munkáját a közbeszerzési tanácsadó, a jogi tanácsadó, és a neki alárendelt projektmenedzsmenti szervezet 

segítségével végzi.  

A projektmenedzsmenti szervezet az alábbi feladatokat látja el: projektmenedzseri, pénzügyi és mőszaki vezetıi, turisztikai és PR feladatok. E 

területek felelısei a projektmenedzser vezetésével dolgoznak, és biztosítják a projekt operatív, napi szintő mőködését.  

Az egyes szakterületi felelısökhöz alárendelten dolgoznak a területileg érintett szállítók: a mőszaki vezetı koordinálja a tervezık, tervellenırök, 

mőszaki ellenırök és kivitelezık munkáját. A pénzügyi vezetı a könyvvizsgáló kapcsolattartója, a PR felelıssel dolgozik együtt a tájékoztatási 

és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátásáért felelıs szállító, illetve ı felelıs a soft elemek megvalósításáért is.  

 

Az egyes szereplık részletesen a következı feladatokat látják el:  
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A projektmenedzsment 

szervezet neve 

Mátészalkai Városfejlesztési Korlátolt Felel ısségő Társaság 

 Fı feladatok Munkaidı 

szükséglet 

Projektmenedzsment szervezet 

vezetıje, Városfejlesztési 

Társaság Igazgatója 

KOVÁCS JÓZSEF 

Az Önkormányzat döntéshozói számára javaslatok és elıterjesztések készítése a projekt állásáról, 

A projekt során a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei közötti munka koordinálása, a VFT 

és az Önkormányzat közötti munka összehangolása 

A partnerekkel való kapcsolattartás 

A lakossági tájékoztatási akciók felügyelete 

Közbeszerzési szakértıvel való kapcsolattartás és jogi szakértıvel való kapcsolattartás 

Az akcióterv végrehajtásának felügyelete, beszámoló 

Heti 20 óra 

Projektmenedzsment team 

Projektmenedzser:  

SZILÁGYI ANNA 

PROJEKTIRÁNYÍTÁS 

A projekt napi szintő irányítása 

A projektmenedzsment team irányítása 

A projekt iktatási rendjének meghatározása, kialakítása, ellenırzése 

A közbeszerzési, versenyeztetési feladatok kapcsán egyeztetés a szakértıkkel 

A horizontális szempontoknak való megfelelés felügyelete 

A projekt elırehaladási jelentések összeállítása, benyújtása, hiánypótlása 

A szerzıdésmódosítások kezdeményezése és elkészítése 

A helyszíni ellenırzésekre való felkészülés 

KAPCSOLATTARTÁS 

A közremőködı szervezettel való kapcsolattartás 

Heti 32 óra 
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A projekt szállítóival való kapcsolattartás 

Mőszaki terület felelıse: A 

városfejlesztési társaság 

mőszaki referensi pozícióját is 

betöltı személy 

KOVÁCS JÓZSEF 

A projekt építési tevékenysége során az Önkormányzat, mind Megrendelı érdekeinek érvényesítése a 

mőszaki ellenırrel és a kivitelezıvel szemben. 

A projekt mőszaki tartalma megvalósulásának biztosítása 

Kapcsolattartás a tervezıvel, kivitelezıvel, mőszaki ellenırrel. 

Gondoskodnia kell a mőszaki dokumentáció rendelkezésre állásáról és megfelelıségérıl. 

Információ nyújtás a projektmenedzser és a döntéshozók számára a projekt állásáról. 

Heti 20 óra 

Pénzügyi terület felelıse: A 

városfejlesztési társaság 

gazdasági referense 

BRÁDER ILONA 

A projekt pénzügyi rendjének biztosítása, számlák, szerzıdések és kapcsolódó pénzügyi 

dokumentumok rendelkezésre állásának biztosítása 

A pénzügyi dokumentumok megfelelı záradékolásának biztosítása 

Az elkülönített könyvelés biztosítása a projekt során 

A projekt költségvetése kapcsán a költségvetési sorok egyensúlyának biztosítása, „túlköltés” esetén 

intézkedések foganatosítása, szükség esetén szerzıdésmódosítás kezdeményezése 

A projekt likviditásának fenntartása, a folyamatos finanszírozhatóságának biztosítása 

A projekt pénzügyi elırehaladásának 

nyilvántartása, megfelelı összeghatár elérése esetén fizetési kérelem benyújtásának kezdeményezése 

Információ nyújtás a projektmenedzser és a döntéshozók számára a projekt állásáról. 

Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval 

Heti 24 óra 

Turisztikai terület felelıse: 

FODOR MÁRK 

Feladata a projekt során a városmarketing tevékenységekben való részvétel, ezen elemek 

tervezésében, lektorálásában és terjesztésében való közremőködés. 
Havi 1 nap 

PR, a nyilvánosság 

tájékoztatása:  

KULCSÁR GIZELLA 

A kommunikációs szakértı feladata a tájékoztatási és nyilvánossági követelményeknek való 

megfelelés biztosítása, valamint a projektmenedzserrel és a projektszervezet vezetıjével 

együttmőködve a lakossági tájékoztatás, a soft elemek megvalósításának felügyelete. Továbbá 

Havi 5 nap 
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kapcsolattartás a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátójával. 

Küls ı tanácsadók 

Közbeszerzés felelıse: 

LUCSIK ÉS TÁRSA KFT. A feladata a közbeszerzési terv összeállításán felül az egyes eljárások jogszabályszerő és Támogatási 

Szerzıdésszerő teljesítésének biztosítása, az eljárások bonyolítása. 

Eljárásokho

z 

igazítottan.  

Jogi terület felelıse: 

Késıbbiekben 

versenyeztetéssel kiválasztandó 

szakértı 

A feladata a projekt szerzıdéses viszonyainak felügyelete, a szerzıdések elıkészítése és 

ellenjegyzése. 
Havi 3 nap 

Monitoring szakért ı 

Monitoring szakértı 

JÓZSA FERENC 
Feladata a projekt kapcsán a projekt lebonyolításának pénzügyi, gazdaságossági, szabályossági 

ellenırzések ellátása, visszajelzés küldése a projektgazda részére 
Havi 1 nap 

A projekt megvalósításában részt vev ı szállítók 

Tervezık 

Engedélyes és kiviteli szintő tervek elkészítése, illetve a kivitelezés során tervezıi mővezetési 

feladatok ellátása 

Tervezési 

munkák 

során, kb. 

4,5 hónap  

Mőszaki ellenır(ök) 

Mőszaki ellenıri tevékenység ellátása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen 

Kivitelezési 

munkák 

alatt 

folyamatos 
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Kivitelezı(k) 

Kivitelezési tevékenység ellátása 

Kivitelezési 

munkálatok 

alatt 

folyamatos 

Könyvvizsgáló 

A projekt számláinak és pénzügyi dokumentumainak vizsgálata, záró könyvvizsgálói jelentés kiadása, 

elkülönített könyvelés vizsgálata hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelıen 

Projekt 

futamideje 

során 

folyamatos,  

Havonta 1-

szer 

Tájékoztatásért felelıs szállító 

A tájékoztatási kötelezettségek teljesítése az Arculati kézikönyvben és a Kedvezményezettek 

tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelıen. 

Projekt 

futamideje 

során 

folyamatos, 

havonta 

legalább 1-

szer 

Soft elemeket megvalósító szállítók/partnerek 

Soft elemeket megvalósító civil 

szervezetek és önkormányzati 

intézmények, szállítók Soft elemek megvalósítása, dokumentálása 

Tevékeny-

ségektıl 

függıen 

változó, a 

projekt 
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teljes 

futamidejé-

re eloszlik 

 

Az egyes területeken betöltendı pozíciók kapcsán az Önkormányzat az alábbi követelményeket határozta meg:  

 

Szakértı Képzettségi feltétel Szakmai gyakorlat Tapasztalati feltétel 

Projektmenedzsment szervezet 

vezetıje 

Felsıfokú jogi, mőszaki vagy 

gazdasági végzettség 

5 év 5 éves tapasztalat 

településfejlesztés, vagy 

ingatlangazdálkodás, 

városüzemeltetés vagy beruházás-

bonyolítás területén 

Projektmenedzsment team 

Projektmenedzser Közgazdász vagy jogász 

végzettség 

5 év Legalább 1 db európai uniós 

forrásból megvalósult, legalább 1 

Md Ft összértékő projekt 

lebonyolításában szerzett 

tapasztalat 

Mőszaki terület felelıse (a 

projektben a VFT Igazgatója tölti be 

ezt a szerepet)  

Felsıfokú mőszaki végzettség 5 év  Legalább 1 db európai uniós 

forrásból megvalósult projekt 

lebonyolításában szerzett 

tapasztalat 

Pénzügyi terület felelıse Gazdasági végzettség 3 év Könyvelési, pénzügyi tervezési 
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tapasztalat.  

Turisztikai terület felelıse: Közgazdász végzettség 3 év Turisztikai területen szerzett 

tapasztalat.  

PR, a nyilvánosság tájékoztatása: Felsıfokú végzettség 2 év Városmarketing, turisztika és/vagy 

marketing-kommunikáció területén 

szerzett tapasztalat  

Küls ı tanácsadó 

Jogi terület felelıse: Jogász végzettség 3 év Releváns szakmai tapasztalat. 

(Önkormányzati területen)  

Közbeszerzés felelıse: Hivatalos közbeszerzési tanácsadói 

minısítés 

5 év Legalább 1 hasonló mérető uniós 

projekt közbeszerzési 

bonyolításában szerzett gyakorlat 

Monitoring szakért ı 

Monitoring szakértı Felsıfokú végzettség 2 év Releváns tapasztalat projekt-

monitoring területen uniós 

pályázatok kapcsán 

A projekt megvalósításában részt vev ı szállítók 

Tervezık Tervezıi jogosultság Nem releváns Hasonló területen szerzett 

referenciák 

Mőszaki ellenır(ök) Mőszaki ellenıri jogosultság Nem releváns Közbeszerzési eljárásban 

támasztott mőszaki-jogi-gazdasági 

alkalmassági feltételek 
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Kivitelezı(k) Releváns mőszaki végzettségek Nem releváns Közbeszerzési eljárásban 

támasztott mőszaki-jogi-gazdasági 

alkalmassági feltételek 

Könyvvizsgáló Könyvvizsgálói végzettség Nem releváns Közbeszerzési eljárásban 

támasztott mőszaki-jogi-gazdasági 

alkalmassági feltételek 

Tájékoztatásért felelıs szállító Nem releváns Nem releváns Közbeszerzési eljárásban 

támasztott mőszaki-jogi-gazdasági 

alkalmassági feltételek 

Soft elemeket megvalósító partner 

Soft elemeket megvalósító partner, 

szállító, intézmény 

Nem releváns Nem releváns Versenyeztetés során támasztott 

alkalmassági feltételek 

Az egyes feladatokat ellátó szakért ık végzettsége, korábbi releváns tapasztalatai 

� Kovács József, a projekt vezetı projektmenedzsere, a VFT ügyvezetıje, illetve a mőszaki kompetenciákkal rendelkezı projektteam-tag, 

a projekt mőszaki vezetıje: felsıfokú mőszaki, építészmérnöki végzettséggel, városüzemeltetés terén 12 éves tapasztalattal 

rendelkezik. A város HEFOP-ból támogatott bölcsıde-beruházásában, illetve a hazai forrásból megvalósuló Gépészeti Szakközépiskola 

felújítására irányuló pályázata kapcsán mőszaki koordinátorként vett részt.  

� Szilágyi Anna, projektmenedzser. 2004-ben végzett közgazdászként, Európai Unió szakirányon. Uniós pályázatok terén 5 éves 

tapasztalattal rendelkezik (pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmányok írása, projektmenedzsment). Részt vett 1 milliárd forintos 

HEFOP-forrásból támogatott infrastrukturális, ERFA-projekt megvalósításában, több HEFOP-projekt projektmenedzsereként 

tevékenykedett. 2007 óta 5-10 fıs pályázatíró-projektmenedzseri csapat vezetıje, mely közel 6 milliárd forint támogatásból megvalósuló 

uniós pályázati fejlesztés lebonyolításáért felelıs. (ÚMFT-s pályázatok (ROP, TÁMOP, TIOP) elsısorban közoktatási infrastrukturális 
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fejlesztések, útépítés, városrehabilitációs projektek, valamint szociális infrastruktúra fejlesztésére irányuló pályázatok.) Angol és német 

nyelveken felsıfokon beszél.  

� Bráder Ilona, a projekt pénzügyi vezetıje, a VFT gazdasági referense: mérlegképes könyvelıi végzettséggel és a gazdasági felsıfokú 

végzettséggel rendelkezi, önkormányzati könyvelési, pénzügyi tervezési feladatok terén 6 éves tapasztalattal rendelkezik.   

� Kulcsár Gizella, a tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos terület felelıse: kommunikáció szakon végzett 2006-ban. Több mint 15 

EU-s pályázat kapcsán irányította a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátását, a hatékony 

projektkommunikációt.  

� Fodor Márk a turisztikai terület felelıse: idegenforgalmi szakközgazdász végzettséggel rendelkezik, turisztikai, uniós forrásból 

finanszírozott pályázatok kapcsán 4 éves gyakorlata van.  

� Józsa Ferenc, monitoring szakértı: közgazdász végzettségő, a Nemzeti Fejlesztési Hivatalban belsı auditori, majd különbözı 

projektmenedzsmenttel és pályázatírással foglalkozó cégeknél monitoring szakértıi feladatokat látott el, a területen 6 éves 

munkatapasztalata van.  

Kapcsolattartás, munkarend a projektszervezetben  

 

1. Operatív irányítás - projektkoordinációs megbesz élések 

 

A projektmenedzsment team (projektmenedzser, pénzügyi vezetı, mőszaki vezetı, PR terület vezetıje), valamint a projektszervezet vezetıje a 

projekt megvalósulása során hetente egyszer projektkoordinációs megbeszélést  tart, mely során jegyzıkönyvben rögzítik a projekttel 

kapcsolatos aktuális feladatokat, felelısöket és határidıket. A turisztikai feladatok felelıse szükség esetén, de legalább havonta egyszer vesz 

részt a megbeszélésen.  

A projektkoordinációs megbeszélésre meghívást kap az Önkormányzat vezetése (polgármester, jegyzı), illetve az általuk kijelölt, az 

Önkormányzatot képviselı munkatárs is. 
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A projektkoordinációs megbeszélésen a közbeszerzési eljárások lefolytatása során – amennyiben ilyen a projekt futamideje alatt jelentkezik – 

részt vesz a közbeszerzési szakértı is, illetve szükség esetén, de legalább havonta egyszer a jogi szakértı is. 

A megbeszélésrıl készült jegyzıkönyv elkészítéséért a projektmenedzser felelıs, a jegyzıkönyvet valamennyi meghívott megkapja.  

 

2. A kivitelezés irányítása – kooperációs megbeszél ések 

 

A kivitelezés során, a projekt idıtartama alatt hetente egyszer kooperációs értekezletet tartunk, melyen részt vesz a projektmenedzsment 

teambıl a mőszaki vezetı, továbbá a kivitelezı(k), a mőszaki ellenır(ök), és szükség esetén a tervezı(k). Az adott, már megkötött 

szerzıdésekben szerepelnek az egyeztetési kötelezettségek, eljárási rend.  

 

A kooperációs megbeszélésre minden esetben meghívást kap az Önkormányzat által kijelölt, a Mőszaki Irodát képviselı kapcsolattartó, illetve 

szükség esetén egyéb szereplık (hatóságok, városi fıépítész, stb.) A meghívottak közé tartozik a VFT igazgatója és a projektmenedzser is.  

 

A kooperációs megbeszéléseken felvett emlékeztetık elkészültérıl a mőszaki ellenır köteles gondoskodni, jóváhagyásra a mőszaki vezetı és 

az Önkormányzat képviselıje jogosult. Az emlékeztetıt valamennyi meghívott megkapja.  

 

3. Vezetıi beszámoló 

 

A projektmenedzser köteles a projekt során havonta egyszer beszámolót készíteni a projekt aktuális állásáról. A vezetıi beszámoló 

jóváhagyásának joga a VFT igazgatóját illeti meg, aki a jóváhagyott beszámolót az Önkormányzat vezetıi felé továbbítja.  

 

4. Beszámoló a Képvisel ıtestület felé 

 

A Képviselıtestület felé a VFT igazgatója köteles legalább negyedéves rendszerességgel beszámolni a projekt állásáról. 
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5. Szakterületi egyeztetések 

 

A pénzügyi vezetı a könyvvizsgálóval, a PR felelıs pedig a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásáért felelıs szállítóval közvetlenül 

tartja a kapcsolatot, és rendszeresen, de legalább havonta egyszer megbeszélik a feladatok aktuális állását, ütemezését. Hasonlóan a soft 

elemek végrehajtása során a PR terület felelıse a soft elemeket megvalósító civilekkel önállóan tart kapcsolatot, tájékoztatja ıket a projekt 

elırehaladásáról. 

Az ilyen szakterületi egyeztetésekrıl az érintett vezetık a projektkoordinációs megbeszélésen számolnak be a projektmenedzsment többi 

tagjának.  

 

6. Monitoring szakért ı 

 

A monitoring szakértı a projektmenedzsmenti szervezettıl függetlenül, havonta 1 alkalommal végez feladatot, jelentését az Önkormányzat 

vezetésének és a Városfejlesztı Társaság igazgatójának továbbítja.  

 

A projektmenedzsment helyettesítési rendje a követk ezı:  

 

Alábbiakban meghatározzuk az egyes szereplık helyettesítésére vonatkozó szabályt.  

Szereplı Helyettese 

VFT igazgatója VFT SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint, azaz 

írásos meghatalmazással 

Projektmenedzser VFT igazgató 

Pénzügyi vezetı VFT igazgató 
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Mőszaki vezetı VFT SZMSZ-ében meghatározott helyettesítési rend szerint, azaz 

írásos meghatalmazással 

PR terület felelıse Projektmenedzser 

Turisztikai terület felelıse Nincs helyettese, tekintettel a munkavégzés intenzitására, nem 

szükséges helyettest kijelölni 

Monitoring szakértı Nincs helyettese, tekintettel a munkavégzés intenzitására, nem 

szükséges helyettest kijelölni 

Külsı tanácsadó Helyettesük a feladatot ellátó iroda, cég által kijelölt személy. 

Külsı szállítók és partnerek Helyettesítési kérdés nem releváns, tekintettel arra, hogy a munkát 

minden esetben a feladatot ellátó céget képviselı szakemberek végzik 

a cég helyettesítési rendje szerint 
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MONITORING 
SZAKÉRTİ, KÜLSİ 

VFT IGAZGATÓJA 
PROJEKTMENEDZS-
MENTI SZERVEZET 

PROJEKTMENEDZSER 
KÜLSİ SZAKÉRTİ 

MŐSZAKI VEZETİ 
VFT  munkatársa 

PÉNZÜGYI VEZETİ, 
VFT munkatársa 
 

PR FELELİS 
KÜLSİ SZAKÉRTİ 

TURISZTIKAI 
FELELİS, KÜLSİ 

SZAKÉRTİ. 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
KÜLSİ SZAKÉRTİ 

TÁJÉKOZTATÁSSAL ÉS 
NYILVÁNOSSÁGGAL 

KAPCSOLATOS FELADATOKAT 
ELLÁTÓ SZÁLLÍTÓ 

JOGI SZAKÉRTİ, 
KÜLSİS 

KÖZBESZERZÉSI 
SZAKÉRTİ, KÜLSİS 

TERVEZİ 
KÜLSİ SZAKÉRTİ 

MŐSZAKI ELLENİR, 
KÜLSİ SZAKÉRTİ 

KIVITELEZİ, KÜLSİ 
SZAKÉRTİ 

SOFT ELEMEKET 
MEGVALÓSÍTÓ 

PARTNEREK 



 307 

11.2 Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szerepl ık bevonása 
 
Az akcióterületi terv végrehajtásáért, valamint a megvalósulásról szóló beszámoló elkészítéséért a Városfejlesztési Társaság felelıs. Az 

akcióterületi terv tervezése során mind az elızetes ATT, mind jelen, részletes ATT kapcsán tartottunk egyeztetéseket az érintettekkel, illetve a 

vélemények megkérdezése több esetben kérdıívek segítségével történt.  

 

Az ATT keretében megvalósuló projekt kapcsán soft elemként terveztük a partnerségi beszélgetı-estek megtartását, a projekt során 

folyamatosan, 16 hónapon keresztül havi 1 alkalommal, mely konzultációs fórumként szolgál az egyes érintetti csoportok számára, és 

rendszeres lehetıséget teremt valamennyi vállalkozói, civil vagy lakossági vélemény összegyőjtésére és projektbe történı visszacsatolására.  

 

A projektben a civil szereplık részvétele a soft elemek kapcsán biztosított, a velük való együttmőködés tapasztalatai alapul szolgálhatnak 

további közös fejlesztések megvalósításához.  

 

Ami az akcióterületi terv egészét illeti: a konzultációs fórumok minden esetben kitérnek az ATT egyéb forrásból megvalósuló fejlesztéseinek 

állására is, illetve az Önkormányzat terve, hogy ezen konzultációs fórumokat fenntartsa, folyamatosan mőködtesse a projekt lezárulta után is.  

 

11.3 Üzemeltetés, m őködtetés 

11.3.1 Fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások mőködésének rövid leírása 
 
 
Képes Kulturális és Civil Centrum 
 

 
A fejlesztést követıen az ingatlan tulajdonosa Mátészalka Város Önkormányzata, üzemeltetése pedig a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület 

feladata lenne, A tervezett feladatokat az igényfelmérés és kihasználtsági tervben már részleteztük, itt nem térünk ki rá ismételten.  
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Kistérségi Igazgatási Központ 
 

 
A fejlesztést követıen az ingatlan tulajdonosa Mátészalka Város Önkormányzata, a Központ által nyújtott szolgáltatások pedig a hatósági-

igazgatási ügyintézésre terjed ki a kihasználtsági tervben foglaltaknak megfelelıen.  

 
 
Fejlesztéssel érintett közterületek (Madách tér, Ka zinczy u. és Kölcsey u.)  
 

 
A fejlesztést követıen az ingatlanok tulajdonosa Mátészalka Város Önkormányzata, a közterek üzemeltetése és fenntartása pedig a 

Mátészalkai Városfejlesztési Kft. feladata. A közterek esetén „szolgáltatásokról” nem beszélhetünk, ugyanakkor új vagy megújult funkciók:  

- szelektív hulladékgyőjtés,  

- energiatakarékos közvilágítás 

- térfigyelı rendszer 

- parkosítás, zöldfelületek, rendezvényterek 

 
11.3.2 Szervezeti terv 
 
Képes Kulturális és Civil Centrum 
 
 

A KKCC mőködtetıje tervezetten a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület lenne a várossal kötött megállapodás alapján. Az egyesület 

közhasznú szervezet, Vagyona elsısorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból 

képzıdik. Az egyesület ezen felül a helyi önkormányzattól, a megyei közgyőléstıl igényelt pénzeszközbıl és a különbözı pályázatokon 

elérhetı forrásokból kíván gazdálkodni.  
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Fizetett alkalmazottjai nincsenek az egyesületnek, minden tisztségviselı és egyesületi tag ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Az egyesület 

eddig nem foglalkoztatott fıállású munkatársat. Amennyiben sikerül Mátészalka Város Önkormányzatával olyan megállapodást kötni, melynek 

értelmében a KKCC-be a jelenleg is létezı közmővelıdési státuszok kerülnének, ezek a munkatársak tudják ezt a funkciót betölteni. 

Amennyiben ez nem lehetséges, a Nemzeti Civil Alapprogram mőködési célú pályázata ad lehetıséget munkabér és annak járulékainak 

megszerzésére.  

 

Kistérségi Igazgatási Központ 
 
 

A Központot Mátészalka Város Önkormányzata üzemelteti majd, a jelenlegi mőködési rendszerben. 
 
 
Fejlesztéssel érintett közterületek (Madách tér, Ka zinczy u. és Kölcsey u.)  
 

 
A fejlesztéssel érintett közterületek üzemeltetése a Városfejlesztési Társaság feladata lesz, a VFT ennek érdekében várhatóan további 1 fı 

munkaerı felvétele válik szükségessé.  

 

11.3.3 Az üzemeltetés pénzügyi terve, forrásai 
 

Jelen fejezetben részletesebben bemutatjuk a költség-haszon elemzés 10.3 fejezetésben ismertetett költségek- és bevételek alakulását. 

Részletesebb indoklást csak a Képes Kulturális és Civil Centrum esetén adunk a költségek és bevételek keletkezésérıl és forrásáról, tekintettel 

arra, hogy a másik két fejlesztett elem kapcsán (Kistérségi Igazgatási Központ, illetve közterületek) nem jelennek meg új mőködési formák, új 

bevételek, új típusú kiadások a jelenlegiekhez képest.  
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Képes Kulturális és Civil Centrum 
 
 

A KKCC tervezett üzemeltetıje a Mátészalkai Mővészetbarát Egyesület a következı bevételekkel és kiadásokkal számol az üzemeltetés során:  

 

Bevételi oldal:  

- A Mővészetbarát Egyesület tagsága vezetıin keresztül vállalja, hogy olyan tagdíjfizetési stratégiát dolgoz ki, ami garantálja, hogy évi 1.2 

millió forint bevétel csak ebbıl a forrásból elıteremthetı, s ezt az összeget kizárólag a KKCC üzemeltetésére fordítja. Ebbıl kívánja 

fedezni az épület főtési és villanyenergiáját, víz- és csatornadíját, telefon és minden használó számára ingyenes internet használatát, 

újságok, folyóiratok elıfizetését. 

- A Mővészetbarát Egyesület vállalja, hogy minden évben részt vesz a Nemzeti Civil Alap (NCA) mőködési célú pályázatán, ahol, a fent 

megnevezett költségek fedezetének egy részét igyekszik elnyerni. (Az egyesület eddig is minden alkalommal benyújtotta pályázatát, de 

csak eszközvásárlási céllal, ugyanis székhelye a Szatmári Múzeum, ami költségvetési intézmény, tehát a mőködési költségek 

elszámolása nem volt lehetséges.) Eddig általában 300.000 Ft pályázati pénzt sikerült elnyerni évente. 

- A Mővészetbarát Egyesület az NCA-hoz benyújtandó pályázataiban fıállású munkatárs bérére is igényt tarthat majd, ezzel a 

lehetıséggel is segítve a KKCC mőködését. Az esetleges állandó munkatárs elsısorban adminisztratív tevékenységet látna majd el. 

- A KKCC-t használó civil szervezetek közül, az állandó programjaival, összejöveteleivel, legalább heti egy alkalommal jelen lévı Rotary 

Klub és a Mővészetbarát Egyesület külön megállapodást köthetne havi 15-20 ezer forintos költség hozzájárulás fizetése tárgyában. Az 

így befolyó 180-240 ezer forint szintén a KKCC mőködési költségeire fordítandó. 

- A kávéházi rész mőködtetési célú bérbeadásából évi 600.000 Ft realizálható. 

- Az egyesület a város területén más civil szervezetekkel közösen ingatlantulajdonnal rendelkezik, amelyet országos pályázaton nyert el. 

Az ingatlanrész körülbelüli értéke 15 millió forint. Amennyiben ez elidegenítésre kerül, az összeget az egyesület szintén a KKCC 

mőködtetésére kívánja fordítani, abból felújítási, karbantartási alapot képezne, kiegészítı berendezéseket, technikai eszközöket 

vásárolna.  
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- Az emeleti konferenciateremben heti rendszerességgel (Minden csütörtökön este.) kerülne sor a Filmklub vetítéseire. Az eddigi 

gyakorlat és tapasztalat szerint kb. 40 fı részvétele alkalmanként biztosra vehetı. – évi 54 nap – 2.160 fı évente – 500 Ft-os belépıvel 

évi 1.080.000 Ft bevétel realizálható. 

- Az emeleti konferenciaterem bérbeadását tervezhetjük gazdasági jellegő vállalkozások, programok számára. Éves szinten 500.000 Ft-ot 

számolhatunk bevételként. 

 

 A mőködésre fordítható bevételek kiszámításánál ismételten megjegyzendı, hogy Mátészalka városa, az elızetes tervek alapján nem 

fordítana külön összeget a KKCC-ot vezetı, irányító alkalmazottak foglalkoztatására, azokat már meglévı könyvtári és – részmunkaidıben – 

mővelıdési központi státuszokkal oldaná meg.  

 

A Mővészetbarát Egyesület mőködési támogatására tett vállalása, az NCA mőködési pályázatának várható sikerei, a Rotary Klub rendszeres 

mőködési hozzájárulása összesen 1.740.000 Ft, ami kiegészül még a rendszeres filmklub vetítések bevételével – 1.080.000 Ft – így a teljes, 

mőködésre fordítható összeg évi 2.820.000 Ft lehet. A könyvtár mellett mőködı kis könyvesbolt bevételébıl származó jövedelem szintén nincs 

bekalkulálva, de havi 20.000 Ft még akkor is számolható ebbıl a forrásból, ha már mőködı könyves vállalkozás telephelyeként, bérleti 

szerzıdés formájában veszünk figyelembe bevételt. Ez éves viszonylatban további 240.000 Ft-tal növelné a mőködésre szánt összeget. A 

Kávézó bérbeadásából származó 600.000 Ft, valamint az emeleti konferencia terem bérbeadásából származó 500.000 Ft bevétel – 

Mindösszesen 4.160.000 Ft – már fedezheti a KKCC teljes mőködési kiadásait.  

 

Bérköltségekkel a korábban vázoltak miatt nem számolunk. 

Anyagjellegő költségek:                1.200.000 Ft/ év 

Közüzemi díjak:                             2.500.000 Ft/év 

Karbantartási, pótlási költségek:      400.000 Ft/év 

Összesen:                                      4.10 0.000 Ft/év 
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Kiadási oldal: 
 

  
Anyagjelleg ő 

költségek 
Bérjelleg ő 
költségek 

Közüzemi 
díjak 

Karbantartási 
és pótlási 
költségek Összesen  

Inflációs 
ráta Költségek folyó áron  Gazdasági  Közösségi  

2011. 1 200 0 2 500 400 4 100 103,00% 4 223 929 3 716 

2012. 1 224 0 2 550 408 4 182 102,80% 4 299 946 3 783 

2013. 1 248 0 2 601 416 4 266 102,80% 4 385 965 3 859 

2014. 1 273 0 2 653 424 4 351 102,80% 4 473 984 3 936 

2015. 1 299 0 2 706 433 4 438 102,80% 4 562 1 004 4 015 

2016. 1 325 0 2 760 442 4 527 102,70% 4 649 1 023 4 091 

2017. 1 351 0 2 815 450 4 617 102,70% 4 742 1 043 4 173 

2018. 1 378 0 2 872 459 4 710 102,70% 4 837 1 064 4 256 

2019. 1 406 0 2 929 469 4 804 102,70% 4 934 1 085 4 341 

2020. 1 434 0 2 988 478 4 900 102,70% 5 032 1 107 4 428 

2021. 1 463 0 3 047 488 4 998 102,60% 5 128 1 128 4 512 

2022. 1 492 0 3 108 497 5 098 102,60% 5 230 1 151 4 603 

2023. 1 522 0 3 171 507 5 200 102,60% 5 335 1 174 4 695 

2024. 1 552 0 3 234 517 5 304 102,60% 5 442 1 197 4 789 

2025 1 583 0 3 299 528 5 410 102,60% 5 551 1 221 4 884 

2026 1 615 0 3 365 538 5 518 102,50% 5 656 1 244 4 977 
 
 
Bevételi oldal: 
 

Tagdíjak 

Értékesítési 
bevételek, 

szolgáltatásnyújtásból 
származó bevételek 

Bérleti 
díjak 

Ingatlanok vagy 
eszközök 

eladásából 
származó 
bevételek* 

Támogatások 
és 

adományok 
Inflációs 

ráta Bevételek folyó áron  Gazdasági  Közösségi  
1200 1 080 1 580 15000 300 103,00% 19 735 2 740 16 995 

1 212 1 102 1 612 0 300 102,80% 4 344 2 789 1 554 
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1 224 1 124 1 644 0 300 102,80% 4 412 2 845 1 567 

1 236 1 146 1 677 0 300 102,80% 4 481 2 902 1 579 

1 249 1 169 1 710 0 300 102,80% 4 552 2 960 1 592 

1 261 1 192 1 744 0 300 102,70% 4 620 3 016 1 603 

1 274 1 216 1 779 0 300 102,70% 4 693 3 076 1 616 

1 287 1 241 1 815 0 300 102,70% 4 767 3 138 1 629 

1 299 1 265 1 851 0 300 102,70% 4 843 3 201 1 643 

1 312 1 291 1 888 0 300 102,70% 4 921 3 265 1 656 

1 326 1 317 1 926 0 300 102,60% 4 995 3 327 1 668 

1 339 1 343 1 965 0 300 102,60% 5 075 3 393 1 681 

1 352 1 370 2 004 0 300 102,60% 5 156 3 461 1 695 

1 366 1 397 2 044 0 300 102,60% 5 239 3 530 1 709 

1 379 1 425 2 085 0 300 102,60% 5 324 3 601 1 723 

1 393 1 454 2 126 0 300 102,50% 5 405 3 670 1 735 
 
 
A kiadási oldal kapcsán:  A 2011-re tervezett adatok éves szintő 2%-os reál drágulásával számoltunk.  
 
A bevételi oldal kapcsán: Az éves szintő tagdíjak 1%-os emelésével számoltunk, tekintettel arra, hogy itt az egyesület taglétszáma egy 

bizonyos körön túl már nem bıvül, a tagdíj emelhetı. A bérleti díjak és a szolgáltatások értékesítésébıl származó bevételek esetén évi 2%-os 

reál árnövekedést számoltunk, a pályázati támogatásoknál – ezek esetleges jellege miatt- megtartottuk végig az éves szinten 300.000 Ft-ot.  

 

Látható, hogy a terv kapcsán ingatlaneladásból származó bevétellel nem számoltunk. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Mővészetbarát 

Egyesület rendelkezik jelenleg ingatlantulajdonnal, melyet a KKCC megépülése esetén értékesíteni kíván, és az ebbıl származó – tervezetten 

15 milliós – bevételt a Centrum eszközbeszerzéseire, fejlesztésére kívánja fordítani. Az ingatlanértékesítés bevétele fedezetül szolgálhat a 

jelenlegi táblázatban jelzett (éves szinten kismértékő) finanszírozási hiányra is, illetve a kockázatosabb bevételek elmaradása esetén is 

biztosítja a KKCC szolgáltatásinak üzemeltetését.  
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Kistérségi Igazgatási Központ 
 
A Kistérségi Igazgatási Központ mőködési költségei kapcsán az alábbi táblázatokban látható bevételekkel és kiadásokkal számoltunk.  
 
Kiadási oldal: 
 

 
adatok eFt-ban 

 Anyagjelleg ő 
költségek 

Bérjelleg ő 
költségek 

Közüzemi 
díjak 

Karbantartási 
és pótlási 
költségek 

Összesen Inflációs ráta Költségek 
folyó áron  

2010.07.01-2010.12.31. 12 158 235 472 6 190 1 512 255 332     
2011. 24 317 470 943 12 380 3 210 510 850 103,00% 526 176 
2012. 24 803 485 071 12 628 3 274 525 776 102,80% 540 498 
2013. 25 299 499 623 12 880 3 340 541 143 102,80% 556 295 
2014. 25 805 514 612 13 138 3 406 556 962 102,80% 572 557 
2015. 26 322 530 050 13 401 3 475 573 247 102,80% 589 298 
2016. 26 848 545 952 13 669 3 544 590 013 102,70% 605 943 
2017. 27 385 562 331 13 942 3 615 607 272 102,70% 623 669 
2018. 27 933 579 200 14 221 3 687 625 041 102,70% 641 917 
2019. 28 491 596 577 14 505 3 761 643 334 102,70% 660 704 
2020. 29 061 614 474 14 795 3 836 662 166 102,70% 680 045 
2021. 29 642 632 908 15 091 3 913 681 554 102,60% 699 275 
2022. 30 235 651 895 15 393 3 991 701 515 102,60% 719 754 
2023. 30 840 671 452 15 701 4 071 722 064 102,60% 740 837 
2024. 31 457 691 596 16 015 4 152 743 220 102,60% 762 543 
2025. 32 086 712 344 16 335 4 236 765 000 102,60% 784 890 
2026. 32 727 733 714 16 662 4 320 787 423 102,50% 807 109 
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Bevételi oldal:  
 
 adatok eFt-ban 

  

Tagdíjak 
Értékesítési bevételek, 
szolgáltatásnyújtásból 

származó bevételek 

Bérleti 
díjak 

Ingatlanok 
vagy 

eszközök 
eladásából 
származó 
bevételek 

Támogatások 
és 

adományok 
Inflációs ráta 

Bevételek 
folyó 
áron 

2010.07.01-2010.12.31.   12 860           
2011.   25 721       103,00% 26 493 
2012.   26 493       102,80% 27 234 
2013.   27 287       102,80% 28 051 
2014.   28 106       102,80% 28 893 
2015.   28 949       102,80% 29 760 
2016.   29 818       102,70% 30 623 
2017.   30 712       102,70% 31 541 
2018.   31 634       102,70% 32 488 
2019.   32 583       102,70% 33 462 
2020.   33 560       102,70% 34 466 
2021.   34 567       102,60% 35 466 
2022.   35 604       102,60% 36 530 
2023.   36 672       102,60% 37 625 
2024.   37 772       102,60% 38 754 
2025.   38 905       102,60% 39 917 
2026.   40 072       102,50% 41 074 

 
A bevételi és kiadási oldal különbözetét az Önkormányzat saját forrásból fedezi.  
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A bevételek évi 3%-os reál-emelkedésével számoltunk, a kiadásoknál ez a bérköltségek esetében évi 3%-os reálemelkedés, a többi költség 

esetén viszont – a kedvezıbb energetikai jellemzıkkel rendelkezı Polgármesteri Hivatali épület miatt 2%-os évi emelkedést jelent.  

 

 

12. A stratégia kommunikációs terve 

12.1 A kommunikációs tevékenység célja, üzenetei 
 

A disszeminációs tevékenység lefolytatása során legfontosabb üzeneteknek hangsúlyozniuk kell öt alapvetı elvet: gazdaságélénkítés, 

fenntartható városfejlesztés, partnerség, környezetvédelem, esélyegyenlıség. A legfontosabb szempont tehát a disszemináció során annak 

kiemelése, hogy az akcióterületen való fejlesztés hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez. Bemutatásra kell kerüljön továbbá, hogy a lehetı 

legtöbb projektelem esetében törekedtünk a környezetbarát technológiák alkalmazására és a környezettudatos magatartásmód követésére és 

példamutatására. Fontos üzenet még, hogy kiemelkedınek tartjuk az esélyegyenlıség érvényesítését mind a projekt megvalósítása során, 

mind a projekt eredményeinek szempontjából. 

 

További üzenetek, mely megjelennek a projekt lebonyolítása során a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása során: 

- Foglalkoztatottság növelése 

- Turizmusfejlesztés 

- Közszolgáltatások és a városi infrastruktúra fejlesztése 

- Akadálymentesítés 

- Fenntartható fejlıdés 

- A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg 

 

Stratégiai célkit őzés 
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- Az Északi Városközpont funkcióbıvítı fejlesztése révén Mátészalka népességmegtartó erejének fokozása, térségi szerepkörének 

erısítése 

- Az itt élık jólétének és a térség gazdasági versenyképességének növelése 

- Városi, közösségi, gazdasági funkciók fejlıdése 

- Városi vonzerı növekedése, tıkebefektetések növekedése 

- Magasan képzett lakosság városban tartása 

- Az eredmények és pozitív hatások minél szélesebb körben történı multiplikálása 

 

Kommunikációs célok 

- A környezetbarát, hosszú távon fenntartható városi környezet bemutatása 

- Felhívni a figyelmet arra, hogy a projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, sikeres városi pályázati tevékenység 

eredménye 

- Bemutatni, hogyan járul hozzá a projekt az életszínvonal emelkedéséhez, esélyegyenlıséghez 

- Bemutatni, hogy a projekt települési összefogással valósul meg, civil résztvevıkkel 

 

 
Célcsoportok azonosítása 

 
Fı kategóriák Szegmentált albontás 

A fejlesztés közvetlen környezetében élı 
lakosság (18.376 fı) 
Vállalkozások (kb. 2000) 

Elsıdleges célcsoport 

Turisták, idelátogatók 
Civil szervezetek (6 db) Másodlagos célcsoport 
Szállítók (20-25 db) 

Disszeminációs célcsoport Környezı települések, illetve a kistérség és a 
megye lakossága (25.000 fı) 
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Kommunikációs stratégia 

 

A nyilvánosság biztosításának fı célja a közvéleményben, azon belül is a célcsoportokban tudatosítani az adott projekt létezését, ezáltal pedig 

fogyasztót, vevıt, felhasználót szerezni az adott projekt számára. Cél a társadalmi tudatosság növelése, vagyis hogy minél nagyobb számú 

közönségben tudatosítsa a projekt bemutatásán túlmenıen azt, hogy a projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Ahhoz, hogy 

a disszemináció hatékony legyen pontos célcsoport-meghatározásra van szükség, hogy adott üzenettel a megfelelı csoportot találjuk meg. 

 

A különbözı médiumok igénybevétele elsıdleges fontosságú a disszemináció sikere szempontjából. A közvélemény tájékoztatására 

elsıdlegesen a helyi és a megyei sajtót érdemes használni. A sajtóval ismertetni kell a támogatás célját, a projekt társadalmi hasznosságát, a 

helyi életminıségre és a gazdasági fejlıdésre gyakorolt hatását.  

 

A projekt eredményeinek ismertté tétele Mátészalkán és tágabb környezete számára több fórumon az alábbi eszközökkel történik: 

„A” típusú hirdetıtábla, „D” típusú emlékeztetı tábla, plakát, elektronikus és nyomtatott sajtó (honlap, újságcikk), rádió, sajtóközlemény, 

sajtóesemények, információs anyagok, kiadványok készítése, fotódokumentáció, melyek illeszkednek az ÚMFT arculatához és központi 

kommunikációs üzeneteihez. A beruházás megindulásakor és megvalósulásakor nyitó és átadó rendezvényeket szervezünk a projekt 

helyszíneken.  

 

kommunikációs stratégiát a megvalósítás eredményességének érdekében két részre osztottuk: 

1. a beruházás megvalósítási szakasza 

2. az ünnepélyes átadás és az ezt követı szakasz 

 

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának érdekében a projekt megvalósítása során a következı kommunikációs eszközöket használjuk a 

lakosság minél szélesebb körben történı tájékoztatására:  
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- 1 db A típusú tábla elhelyezése 

- 4 db D típusú tábla elhelyezése 

- sajtóközlemény kiküldése a projekt indulásáról (4db) 

- sajtóesemények szervezése (2 sajtótájékoztató) 

- sajtómegjelenések generálása a nyomtatott és on-line médiában (10 sajtócikk, 3 tévéinterjú-megjelenés, 2 rádióinterjú-megjelenés) 

- sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése 

- információs anyag, kiadvány készítése (50 szórólap) 

- fotódokumentáció 

- honlap aloldal készítése (8 internetes megjelenés) 

 

1. A beruházás megvalósítási szakasza 

 

Ebben a szakaszban kerül sor a tervezett tevékenységek pontos bemutatására, megismertetésére. A hangsúlyt a jelenlegi helyzet, illetve a 

korszerőbb, környezetbarát, jobb városi környezet bemutatására helyezzük. Az elsı szakasz az ünnepélyes átadó rendezvény idejéig tart. 

Ebben az idıszakban készül el, már a beruházás megkezdésekor a hirdetıtábla. A hirdetıtáblán a következık kerülnek feltüntetésre: a projekt 

megnevezése, a kedvezményezett megnevezése és adatai, a támogató szervezet megnevezése, a kivitelezı megnevezése és adatai, a 

mérnök megnevezése és adatai. Helyet kap továbbá a támogatás összege, illetve a kivitelezés kezdetének és befejezésének idıpontja is. 

A beruházás megvalósítási szakasza alatt a projekt számára elkészül egy internetes aloldal. Ezen az oldalon a látogatókat folyamatosan 

tájékoztatjuk a projekt aktuális állásáról.  

 
2. Az ünnepélyes átadás és az ezt követ ı szakasz 

 

Ez a szakasz a városközpont ünnepélyes átadó rendezvényével veszi kezdetét, melyre különbözı sajtóorgánumok is meghívást kapnak a 

minél nagyobb médianyilvánosság érdekében. A sajtón keresztül a célcsoportok legnagyobb része hatékonyan és hitelesen elérhetı. 
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Az érdeklıdök a projekt alakulását továbbra is nyomon követhetik az internetes portálon. 

A projekt lezárultakor készülnek el, majd kerülnek elhelyezésre a beruházás megvalósulási helyszínein az emlékeztetı táblák, melyek a 

következı elemeket tartalmazzák: projekt megnevezése, a projekttámogatás összege, ÚMFT logó, EU logó, utalás az Európai Unió 

hozzájárulására. 

 

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végén összefoglaló készül a teljes kommunikációs folyamatról. 

 

A soft elemek szerepe  

 

A pályázat és a megvalósuló projekt fontos elemét képezik a civil részvétellel megvalósításra kerülı soft elemek. Ezek a fejlesztésekhez 

kötıdıen segítik az új létesítmények birtokba vételét, „törzsközönséget” verbuválnak az egyes közösségi terek számára, miközben a 

tevékenység megvalósulása során folyamatosan hirdetik magát a projektet. A civil részvétel azért is erısíti a projekt kommunikációt, mert e 

szervezetek olyan társadalmi rétegeket is el tudnak érni és meg tudnak szólítani, amire a projektgazda nem képes. Egyúttal erısíti a közösségi 

felelısségérzetet, a „közösen építettük, közösen ırizzük meg” érzést is a célcsoport körében.  

 

Szintén a soft elemek körében került tervezésre a városmarketing stratégia, honlapfejlesztés és különbözı kiadványok elkészítése, mely ahhoz 

járul hozzá, hogy a projekt, és a projekt révén megújuló város hatékonyan kommunikálja befektetési lehetıségeit, turisztikai célpontjait a 

külvilág irányába.  

 

Kommunikációs szempontból az egyik legfontosabb soft elemnek a partnerségi estek szervezését tartjuk, mely havonta egyszer, a teljes projekt 

futamideje alatt megrendezésre kerül. E rendezvények kapcsán lehetıségünk nyílik a lakosság folyamatos, személyes tájékoztatására a projekt 

elırehaladásáról.  
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A továbbiakban – tekintettel arra, hogy a soft elemek külön részét képezik a fejlesztésnek, melyeket más dokumentumokban tárgyalunk – a 

tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátását részletezzük. 

 

 
Célcsoportok – üzenetek – eszközök 

 
Fı célcsoportok Üzenetek Eszközök 

Jobb intézményi infrastruktúra 
Környezetbarát eszközök 
használata 
Életminıség javulása 

Elsıdleges 
célcsoport 

Könnyebb (akadálymentes) 
megközelíthetıség 

Hirdetı tábla, honlap, 
sajtóközlemény, sajtótájékoztató, 
információs anyagok, 
fotódokumentáció. Az átadó 
rendezvény után 
sajtómegjelenések. 
Projekt nyitó- zárórendezvény. 

Jobb intézményi infrastruktúra 
Környezetbarát eszközök 
használata 
Életszínvonal emelkedéséhez 
járul hozzá a projekt 
Esélyegyenlıség elımozdítását is 
szolgálja a projekt 
Könnyebb (akadálymentes) 
megközelíthetıség 
A projekt gazdasági hatásainak 
ismertetése, potenciális gazdasági 
hatások ismertetése 

Másodlagos 
célcsoport 

Civil részvétel ismertetése, civilek 
bevonása, mint projekt hatására 
megvalósuló elem 

Hirdetı tábla, honlap, 
sajtóközlemény, sajtótájékoztató, 
információs anyagok, 
fotódokumentáció. Az átadó 
rendezvény után 
sajtómegjelenések. 
Projekt nyitó- zárórendezvény. 

Környezetbarát elemek 
alkalmazása 
Életminıség javulása 

Disszeminációs 
célcsoport 

Vonzóbb kistérségi kép, települési 

Hirdetı tábla, honlap, 
sajtóközlemény, sajtótájékoztató, 
információs anyagok, 
fotódokumentáció. Az átadó 
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összefogás 
Esélyegyenlıség elımozdítása 

rendezvény után 
sajtómegjelenések. 
Projekt nyitó- zárórendezvény. 

 
. 
 

 
12.2 A kommunikációs tevékenység eszközei, költsége i és ütemezése 
 
A tájékoztatás során használt eszközök 

 
Tervezi-e használatát? Eszköz 
Igen Nem 

Célérték (darab) 

„A” típusú hirdetıtábla X  1 
„B” típusú hirdetıtábla  X 0 
Tájékoztatási tábla „C” típus  X 0 
Emlékeztetı tábla „D” típus X  4 
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) X  10 
Televízió X  3 
Rádió X  2 
Internet (banner) X  8 
Nyitórendezvény X  1 
Záró rendezvény X  1 
Egyéb rendezvény, konferencia  X 0 
Sajtótájékoztató X  2 
Sajtóközlemény X  4 
Szórólap vagy egyéb nyomdai 
kiadvány 

X  50 

PR Film  X 0 
Önálló internetes honlap (aloldal)  X 0 
Zöld szám, információs központ 
(ügyfélszolgálat) 

 X 0 

DM levélkampány  X 0 
Telemarketing  X 0 
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Közvéleménykutatás  X 0 
Reklámtárgy  X 0 
Egyéb: fotódokumentáció X  2 

 
Idızítési terv 
 

Idızítés Feladat/eszköz 
0-15. hét 15-30. hét 30-45. hét 45-64. hét 

Projektnyitó 
rendezvény 

X    

Sajtótájékoztató X   X 
Hirdetı tábla X    
Emlékeztetı tábla    X 
Nyomtatott sajtó 
(cikkek, interjúk) 

X  X  

Televízió   X  
Rádió X    
Sajtóközlemény  X  X 
Szórólap vagy 
egyéb nyomdai 
kiadvány 

X X X X 

Fotódokumentáció X   X 
Honlap X X X X 
Átadó ünnepség    X 

 
Kivitelezés módja 

 

Jelen kommunikációs stratégiában foglalt tevékenységek megvalósításáért, a szükséges eszközök elkészüléséért a versenyeztetés során 

kiválasztásra kerülı cég felelıs. A honlap aloldalnak Mátészalka Város honlapja fog otthont adni. A disszeminációs tevékenység költségei a 

projektben tervezésre kerültek. 
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Értékelés 

 

Eszköz Értékelési módszer 

Hirdetı tábla Forgalomszámlálás adatai alapján becsült 
érték 

Emlékeztetı tábla Forgalomszámlálás adatai alapján becsült 
érték 

Honlap Látogatói szám becslése 
Projektnyitó rendezvény Meghívottak, illetve résztvevık száma 
Átadó ünnepség Meghívottak, illetve résztvevık száma 
Sajtótájékoztató Meghívottak, illetve résztvevık száma 
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Olvasók száma, auditálási adatok 
Televízió Nézık száma, auditálási adatok 
Rádió Hallgatók száma, auditálási adatok 
Sajtóközlemény Címzettek száma 
Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány Kiosztott kiadványok száma 
Fotódokumentáció Nem releváns 

 
 


