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Bevezetés, az Operatív Program struktúrája 

Az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről tizenöt éven keresztül 

a magyarországi területfejlesztési politika alapja volt. A törvény 2011. decemberi módosítása 

a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésé-

vel a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. Az önkormányzati törvény módosításával 

továbbá megváltozott a megyei önkormányzatok feladatköre és szerepe: a jövőben kiemelt 

feladatuk a megye gazdasági – társadalmi – környezeti célú fejlődésének elősegítése. A fej-

lesztések eredményessége érdekében ki kell jelölni a megyét érintő fejlesztési irányokat, célo-

kat, ill. meg kell határozni azon eszközöket, melyek a célok elérését segítik. 

A megyéknek a 1996. évi XXI. törvény és a 1600/2012. (XII.17.) Korm. határozat, valamint a 

1115/2013. (III.8.) számú Korm. határozat követelményeinek megfelelően területfejlesztési 

koncepciót és programot kell készíteniük. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeit, valamint illeszkedésük, kidolgozá-

suk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályait a 218/2009. (X. 6.) Korm. 

Rendelet tartalmazza.  

„Békés megye területfejlesztési koncepciója és programja” című dokumentum gazdasági – 

társadalmi – környezeti hatásvizsgálatát a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából a Pest 

Megyei Terület, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. készítette el. A megye 

koncepciójának környezeti hatásvizsgálata 2013. szeptemberben, a társadalmi – gazdasági 

hatásvizsgálat 2013. októberben készült el.  

Az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében 2013. április 15-én pályázati felhívás 

jelent meg a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő me-

gyei önkormányzatok számára” címmel. A projekt átfogó célja a megyei önkormányzatok 

tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői 

kapacitások megerősítése. Ennek szellemében indult meg a megye stratégiai és operatív prog-

ramjának kidolgozása. 

A Partnerségi Terv tartalmazza a partnerségbe bevonni kívánt célcsoportokat, a kapcsolattar-

tás módját, a társadalmasítással kapcsolatos rendezvényeket is részletesen. A partnerségi ter-

vet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 107/2012.(XI.27.) KGY. sz. határozatával 

hagyta jóvá. A partnerség biztosítja, hogy van felelőse az érdekelt felek által tervezett inter-

vencióknak, beépül a releváns szereplők tapasztalata és szakismerete. A partnerek bevonásra 

kerülnek a programok előkészítésébe, végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.  

Békés megye 2014-2030 közötti területfejlesztési koncepciójának társadalmasítására 2012. 

március 29. és 2013. június 12. között került sor. A területfejlesztési koncepció elkészítése 

után indult meg Békés megye területfejlesztési stratégiai, ill. operatív programjának kidolgo-

zása (a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet alapján). Békés megye operatív programja a 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 

és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól) és a Nemzetgazdasági Ter-
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vezési Hivatal által kiadott, a megyei területfejlesztési program elkészítését segítő útmutató és 

sablon alapján került kidolgozásra, amelyek meghatározzák a program tartalmi követelménye-

it, struktúráját. 

Békés megye operatív programja három programból épül fel (gazdaságfejlesztési, járás-

fejlesztési, ágazati programok), amelyek projektcsomagokból állnak (1. ábra). A gazdaságfej-

lesztési részprogramot a Consulting-Szenzor Kft. készíti, míg a járás-fejlesztési részprogram 

és az ágazati programok elkészítésére a DA Environ Bt. kapott megbízást. 

 

 

1. ábra - Békés megye operatív programjának felépítése 

Forrás: saját szerkesztés  
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1. Támogatás segítségével megvalósítandó programok 

1.1. Uniós támogatással megvalósuló programok 

1.1.1. Békés megyei gazdaságfejlesztési részprogram 

1.1.1.1. Megyei gazdaságfejlesztési célú projektcsomagok 

Békés megye a 2014-2020 közötti tervezési időszakban öt gazdaságfejlesztési célú projekt-

csomagot kíván megvalósítani. Ezek: 

 Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése, 

 Békés megye integrált beszállítói rendszerének fejlesztése, 

 Békés megye komplex agrárfejlesztése, 

 Békés megye komplex turizmusfejlesztése, 

 Békés megye komplex humán erőforrás fejlesztése. 

Vázlatosan bemutatjuk továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város által összeállított gazdaság-

fejlesztési elképzeléseket is (Békéscsaba gazdaságfejlesztési projektcsomagja). 

1.1.1.2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

A fenti projektcsomagok illeszkednek a Békés Megyei Közgyűlés által elfogadott stratégiai 

célokhoz: 

a) versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés,  

b) térség specifikus brandek kialakítása a megye perifériáin, 

c) társadalmi, gazdasági kohézió erősítése a megye perifériális helyzetű településein, 

d) természeti- és épített értékek óvása, alkotó innovatív továbbfejlesztése. 

A koncepcióban megfogalmazott célok megvalósítását szolgáló tevékenységek és a projekt-

csomagok illeszkedését az 1. táblázat szemlélteti. 
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1. táblázat – Projektcsomagok és stratégiai célok megfeleltetése 

projektcsomagok stratégiai célok 

 Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése 

a) Versenyképességet javító-, érték-

alapú-, horizontális gazdaságfej-

lesztés, 

 Békés megye integrált beszállítói rendszeré-

nek fejlesztése 

a) versenyképességet javító-, érték-

alapú-, horizontális gazdaságfej-

lesztés, 

 Békés megye komplex agrárfejlesztése 

b) térség specifikus brandek kialakí-

tása a megye perifériáin, 

c) társadalmi, gazdasági kohézió 

erősítése a megye perifériális 

helyzetű településein, 

 Békés megye komplex turizmusfejlesztése 

b) térség specifikus brandek kialakí-

tása a megye perifériáin, 

c) társadalmi, gazdasági kohézió 

erősítése a megye perifériális 

helyzetű településein, 

d) természeti- és épített értékek óvá-

sa, alkotó innovatív továbbfejlesz-

tése, 

 Békés megye komplex humán erőforrás fej-

lesztése 

c) társadalmi, gazdasági kohézió 

erősítése a megye perifériális 

helyzetű településein, 

 Békéscsaba gazdaságfejlesztési projektcso-

magja 

a) versenyképességet javító-, érték-

alapú-, horizontális gazdaságfej-

lesztés,  

d) természeti- és épített értékek óvá-

sa, alkotó innovatív továbbfejlesz-

tése. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A projektcsomagok és stratégiai program prioritásainak illeszkedését a 2. táblázat foglalja 

össze. 
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2. táblázat – Projektcsomagok és a prioritások megfeleltetése 

projektcsomagok stratégiai program prioritása 

 Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése 

 Gazdasági struktúra megújítása, 

 megye térszerkezetének továbbfej-

lesztése, 

 emberi erőforrás fejlesztése, 

 Békés megye integrált beszállítói rendszeré-

nek fejlesztése 

 gazdasági struktúra megújítása, 

 megye térszerkezetének továbbfej-

lesztése, 

 Békés megye komplex agrárfejlesztése 

 gazdasági struktúra megújítása, 

 fenntartható fejlődés feltételeinek 

megteremtése, 

 megye térszerkezetének továbbfej-

lesztése, 

 Békés megye komplex turizmusfejlesztése 

 gazdasági struktúra megújítása, 

 fenntartható fejlődés feltételeinek 

megteremtése, 

 Békés megye komplex humán erőforrás fej-

lesztése 

 gazdasági struktúra megújítása, 

 fenntartható fejlődés feltételeinek 

megteremtése, 

 emberi erőforrás fejlesztése, 

 Békéscsaba gazdaságfejlesztési projektcso-

magja 

 gazdasági struktúra megújítása, 

 emberi erőforrás fejlesztése. 

Forrás: saját szerkesztés 

1.1.1.3. Projektcsomagok indokoltsága a megyei koncepció SWOT helyzetértékelése alap-

ján 

A megye vállalkozásfejlesztési projektcsomagját (3. táblázat) támogatja a mobil, szabad mun-

kaerő jelenléte, mely potenciálisan segíti a vállalkozások fejlődését, ami több szempontból is 

kiemelt jelentőségű. A megyében a KKV-k relatív tőkehiánnyal küzdenek, és innovációs ké-

pességeik, K+F+I ráfordításaik is elmaradnak az átlagtól. Versenyképességük növelése érde-

kébe fejlesztésük elengedhetetlen. A fejlett vállalkozói szektor a megyei klaszterek fejlődésé-

nek mozgatórugója. A megye számára lehetőséget jelenthetnek a határmenti együttműködé-

sek. Ugyanakkor a K+F szektor hiányosságai, és a technológiai transzfer kérdése számos ve-

szélyforrást hordoz magában. 
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3. táblázat – Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Sík terület előnyei, 

 relatíve alacsony infrastruktúra-építési 

költségek,  

 mobil, szabad munkaerő. 

 KKV-k tőkehiánya, 

 vállalkozások innovációs képességének 

alacsony szintje, 

 innovációs és kutatásfejlesztési intézmény-

hálózat hiányosságai, 

 K+F tevékenység alacsony GDP-hez mért 

aránya. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Klaszteresedésből, hálózatosodásból szár-

mazó előnyök, 

 ipari parkok befektető vonzó képessége jó, 

 határmentiségből adódó lehetőségek (inf-

rastruktúra, piacra jutás, közös fejleszté-

sek), 

 rendelkezésre álló szabad ipari területek. 

 Tartósan tőkeszegény vállalkozások,  

 gyenge tőkevonzó képesség, 

 technológiai transzfer hiányosságai, 

 közúti infrastruktúra felújításának elmara-

dása, 

 jogszabályi változások. 

Forrás: saját szerkesztés 

A vállalkozások fejlődésének feltétele az integrált beszállítói rendszerek fejlődése (4. táblá-

zat). A szűk keresztmetszetet ugyanakkor ezen projektcsomag esetében is a vállalkozások 

technológiai transzfer hiánya, és tőkehiánya jelentheti. 

4. táblázat – Békés megye integrált beszállítói rendszerének fejlesztése SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Hagyomány, szaktudás, 

 szabad, mobil, relatíve olcsó munkaerő, 

 sikeres KKV-k jelenléte. 

 Saját tőke hiánya, 

 technológiai transzfer hiányosságai, 

 bizalom és biztosítékok hiánya. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Klaszteresedésből, hálózatosodásból szár-

mazó előnyök, 

 határmentiségből adódó lehetőségek (inf-

rastruktúra, piacra jutás, közös fejleszté-

sek). 

 Közúti infrastruktúra felújításának elmara-

dása, 

 tőkevonzó képesség, 

 jogszabályi változások. 

Forrás: saját szerkesztés 

Kiemelten fontos a megyében az agrárágazatban a foglalkoztatottság, a hozzáadott érték nö-

velése (5. táblázat). Fontos a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, a 

gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása, illetve az élelmiszerláncok 
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szervezése. A projektcsomag alapjait a megye kedvező termőtalaj adottságai, és a mezőgazda-

sági szektor jelentősége, a gazdaságosan megművelhető földek magas aránya jelenti. Ehhez 

járul hozzá továbbá a monokultúrális mezőgazdaság átalakításának igénye is. 

5. táblázat – Békés megye komplex agrárfejlesztése SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Kedvező geopolitikai helyzet, 

 jó minőségű földek, 

 gazdaságosan megművelhető területek 

magas aránya, 

 gazdálkodási hagyományok, művelési kul-

túrák, 

 szakmai hozzáértés. 

 Piacra jutási képesség, 

 monokultúrális mezőgazdaság, 

 mezőgazdasági feldolgozóipar jelentősége 

elmarad a kívánatostól, 

 mezőgazdasági termékek alacsony feldol-

gozottsága. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Jó minőségű termőföldeken magasabb 

hozzáadott értékű és élő munkaigényű nö-

vénykultúrák termesztése, 

 határmentiségből adódó lehetőségek (inf-

rastruktúra, piacra jutás, közös fejleszté-

sek), 

 termálvizek energetikai célú felhasználása, 

 hálózatosodás, 

 nő az igény a jó minőségű, ellenőrzött for-

rásból származó termékekre, 

 globális népességnövekedés növelheti az 

exportot, 

 környező országok fizetőképes kereslete 

növekszik, 

 egészséges étkeztetést célzó (állami) prog-

ramok. 

 Tőke és technológiai transzfer elmaradása, 

 globális felmelegedés, éghajlatváltozás, 

 jogszabályi változások. 

Forrás: saját szerkesztés 

Békés megyében elsősorban a hagyományokra és hungarikumokra lehet építeni a turizmus 

fejlesztésénél (6. táblázat). A sokszínű természeti erőforrások, a nemzetközi szintű épített 

örökség-állomány, a nemzetközileg jelentős gasztronómiai fesztiválok erős alapját képezik a 

természeti, gasztronómiai, valamint kulturális és örökség turizmusnak, a határmentiség egyút-

tal lehetőség a vendéglátók számára. A turisztikai együttműködések hiányosságai, a térség 

rossz elérhetősége növeli a turisztikai szálláshelyek kihasználatlanságának esélyét, azonban a 

fejlesztések megvalósulása esetén komoly növekedési potenciállal számolhatunk. 
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6. táblázat – Békés megye komplex turizmusfejlesztése SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Természeti adottságokra, kulturális örök-

ségre, hagyományokra épülő turizmus (pl. 

gasztronómia, gyógy- és termálvizek, 

kézművesség, nemzetközi szintű épített 

örökség-állomány, világörökségi váromá-

nyos helyszín), 

 hungarikumok megléte (pl.: kolbász. sajt, 

pálinka, lekvár), 

 természeti erőforrások (jó minőségű ter-

mőföldek, földgáz, termálvíz, megújuló 

potenciál, építő alapanyagok, 

ökoturisztikai elemek), 

 országos és nemzetközi hírű gasztronómiai 

fesztiválok (pl. kolbászfesztivál). 

 Együttműködés hiánya (pl. a TDM a sze-

replők kis hányadát tömöríti), 

 térség rossz elérhetősége, 

 hazai és nemzetközi verseny erősödése, 

 a megye jelentős műemlékek együtteseinek 

érték alapú hasznosítása elmarad az orszá-

gos átlagtól.  

Lehetőségek Veszélyek 

 Összehangoltabb országos, és térségi mar-

keting tevékenység, 

 hálózatos együttműködések, 

 erősödő fizetőképes kereslet, 

 növekvő külföldi érdeklődés, 

 közúti (főváros elérhetősége javul) és tu-

risztikai infrastruktúra fejlődése, 

 határmentiségből adódó lehetőségek (inf-

rastruktúra, piacra jutás, közös fejleszté-

sek), 

 új határátkelő helyek megnyitása, 

 pályázati források, 

 kedvező jogszabályi változások. 

 Térség rossz elérhetősége, 

 ágazat tőkehiánya, 

 hazai és nemzetközi verseny erősödése, 

 turisztikai attrakciók és szálláshelyek ka-

pacitásának kihasználatlansága, 

 látnivalók állagának romlása, karbantartás 

elmaradása, 

 természeti és épített környezet degradáció-

ja, 

 üzemanyagárak növekedése, utazási költ-

ségek drágulása, 

 kedvezőtlen jogszabályi változások. 

Forrás: saját szerkesztés 

A megye kiemelt célja az oktatási és egészségügyi szolgáltatások színvonalának fejlesztése, a 

szakképzettség növelése, a szakképzett munkaerő helyben tartása. Ennek alapjait a mobil, 

szabad munkaerő jelenléte és a munkaerőpiac igényeihez való alkalmazkodás jelentheti. A 

megye humán erőforrásainak fejlesztésével javulhat a térség népesség megtartó képessége, a 

szakképzett munkaerő jelenléte pedig további fejlesztéseket tesz lehetővé (7. táblázat). 
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7. táblázat – Békés megye komplex humán erőforrás fejlesztése SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Mobil, szabad munkaerő jelenléte,  

 szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmé-

nyek kapacitásainak magas szintű kihasz-

náltsága, 

 Békés megye településeinek többsége 

2014-ben részt vett a közfoglalkoztatási 

programban.
1
 

 Munkaerő-piaci igény és a tényleges kép-

zés összhangjának hiánya,  

 munkaképes korú népesség alacsony isko-

lai végzettsége, 

 országos átlag alatti egészségi állapot, 

 jelentős számú szegénységben élő lakosság 

a perifériákon, 

 roma és nem roma lakosság életszínvonal-

beli különbsége, 

 az egész életen át tartó tanulásban részt ve-

vők aránya rendkívül alacsony. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Fiatal, képzett munkaerő megtartása, 

 szakképzettség növelése, 

 a foglalkoztathatóság, a munkahelyi kom-

petenciák javítása formális, nem formális 

és informális képzési programokkal, 

 a kiterjedt kulturális intézményi hálózat 

nem formális és informális tanulási alkal-

mak szervezésével hozzájárul a verseny-

képes tudás megszerzéséhez, a szakmai 

képzésekbe történő bekapcsolódáshoz, ez-

által a foglalkoztatási szint emeléséhez és 

bővítéséhez, 

 közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alap- és 

kompetencia-képzésből eredő lehetőségek. 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok (el-

öregedő népesség, születésszám csökkenés, 

elvándorlás),  

 jelentős foglalkoztatók kivonulása, 

 erősödő szegregáció, 

 fejlesztések elmaradása, 

 infrastruktúra elhasználódása, 

 kedvezőtlen jogszabályi változások. 

Forrás: saját szerkesztés 

A megyében emellett kiemelten kezelendő Békéscsaba Megyei Jogú Város gazdaságának 

fejlesztése a foglalkoztatottság és a versenyképesség növelésének szempontjait figyelembe 

véve. A megyeközpont fejlesztésével (8. táblázat) javulhat a térség népesség megtartó képes-

sége, és versenyképessége.  

                                                           
1
 Békés Megye 75 települése közül 67 adott be 144 kérelmet 2014 évre közfoglalkoztatási programra, illetve 

arra, hogy 2014. április végén több mint 20 000 fő volt közfoglalkoztatotti jogviszonyban. 



Békés megye területfejlesztési programja 2014 - 2020      Operatív program  

 
 

12 

8. táblázat – Békéscsaba gazdaságfejlesztési projektcsomagjának SWOT elemzése 

Erősségek Gyengeségek 

 Mobil, szabad munkaerő jelenléte, 

 szilárd burkolatú kifutópályával rendelke-

ző repülőtér. 

 KKV-k tőkehiánya, 

 vállalkozások innovációs képességének 

alacsony szintje, 

 innovációs és kutatásfejlesztési intézmény-

hálózat hiánya, 

 K+F tevékenység alacsony GDP-hez mért 

aránya. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Megyében működő klaszterek fejlődése 

perspektivikus, 

 ipari parkok befektető vonzó képessége jó. 

 K+F szektor hiánya, 

 technológiai transzfer hiányosságai, 

 jogszabályi változások. 

Forrás: saját szerkesztés 

1.1.1.4. Projektcsomagok közötti összhang vizsgálata 

Az egyes projektcsomagok szoros kapcsolatban vannak, egymásra épülnek, kiegészítik egy-

mást.  Valamennyi projektcsomag a megye gazdaságának fejlesztését támogatja; megvalósítá-

suk során a pókháló modellnek megfelelően egymásra épülnek (2. ábra). 

 

 

2. ábra – Projektcsomagok közti összhang bemutatása 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.1.1.5. TOP-hoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési részprogram forrásigénye  

A részprogram teljes költségvetése a Területi Operatív Programban: 28,77 Mrd Ft. 

1.1.1.6. Nem közvetlenül gazdaságfejlesztési célú megyei projektcsomagok 

Az alábbi kilenc, nem közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányuló projektcsomag megvalósítá-

sát Békés megye járási programok keretében tervezi. Ezek: 

 a Békéscsabai járás részprogramja, 

 a Békési járás részprogramja, 

 a Gyomaendrődi járás részprogramja, 

 a Gyulai járás részprogramja, 

 a Mezőkovácsházai járás részprogramja, 

 az Orosházai járás részprogramja, 

 a Sarkadi járás részprogramja, 

 a Szarvasi járás részprogramja, 

 a Szeghalomi járás részprogramja. 

A járás-fejlesztési részprogram elkészítésére a DA Environ Bt. kapott megbízást. 

Az alábbi öt projektcsomag megvalósítását Békés megye ágazati programok keretében terve-

zi. Ezek: 

 Békés megye komplex termálvíz hasznosítása, 

 Békés megye komplex halgazdálkodási rendszerének kialakítása, 

 Békés megye integrált fenntarthatóság fejlesztése, 

 Békés megye komplex logisztikai rendszerének fejlesztése, 

 Békés megye integrált társadalmi felzárkóztatása. 

Az ágazati programok készítését a DA Environ Bt. végzi. 
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1.1.1.7. Gazdaságfejlesztési projektcsomagok tervezett költségigénye 

9. táblázat – Gazdaságfejlesztési projektcsomagok összesített költségigénye 

sorszám projektcsomagok és tevékenységek 
költségvetés 

(MFt) 

Projektcsomagok 

aránya (%) 

1. Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése 27 341 42,29 

2. Békés megye integrált beszállítói rendszere 12 607 19,50 

3. Békés megye komplex agrárfejlesztése 15 841,6 24,50 

4. Békés megye komplex turizmusfejlesztése 6 826 10,56 

5. Békés megye komplex humán erőforrás fejlesztése 2 043 3,16 

Összes igényelt forrás 64 658,6 100% 
Forrás: saját szerkesztés 

10. táblázat – Békéscsabai gazdaságfejlesztési projektcsomag költségigénye 

sorszám projektcsomagok és tevékenységek 
költségvetés 

(MFt) 

1. Békéscsaba gazdaságfejlesztési projektcsomagja 12 725 

Összes igényelt forrás 12 725 
Forrás: saját szerkesztés 

1.1.1.8. TOP-ból megvalósuló projektcsomagok részletes bemutatása 

A projektcsomagok részletes bemutatását a 11-16. táblázat foglalja össze. 

A projektcsomagok az alábbi kötelező tartalmi elemekből állnak: 

 projektcsomag megnevezése, 

 projektcsomag rövid tartalmi leírása, mely tartalmazza a fejlesztési célt, 

 output és eredmény indikátorok, 

 kedvezményezettek köre, 

 indikatív forrásallokáció, 

 projektcsomag kapcsolódása az Unió releváns tematikus célkitűzéséhez. 

Azon projektek esetében, amelyeket a megyét érintő területrendezési terv nem tartalmaz, az 

összhang megteremtéséhez vagy az adott területrendezési terv módosítása, vagy az adott elem 

tekintetében a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges. 
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11. táblázat  Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése 

1. Projektcsomag megnevezése  

Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése 

2. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

Rövid tartalmi leírás 

 

Fejlesztési cél 

Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése, melynek célja a foglalkoztatás, a vállalkozások hozzáadott értéké-

nek növelése, versenyképességének javítása a hazai és nemzetközi piacokon. 
 

Tervezett eredmény és output mutatók (jelenleg csak országos indikátorok állnak rendelkezésre) 

Közös és programspecifikus eredménymutatók 

TOP 1.1.1. és 1.1.2. 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Foglalkozta-
tottak (15-64 

éves) száma 

a közszféra 
adatai nélkül 

ezer fő 
kevésbé 
fejlett 

3 807 696 2013 növekszik 

KSH Munkaerő-

felmérés és kiegé-
szítő felvételei 

OSAP 1539 

évente egyszer 

GINOP 1.1.; 1.2.; 1.3.; 4.1. és 2.1. 

Mutató Mértékegység 
Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

A vállalko-

zások 3 éves 
túlélési rátája 

% 
kevésbé 

fejlett régió 
52,2 2011 növekedés KSH évente 

A kkv-k 

nettó árbevé-

tele 

millió Ft 

(EUR) 

kevésbé 

fejlett régió 

44 048 839 

(149 267 

499 153) 

2011 növekedés KSH évente 

A vállalati 

K+F kiadá-

sok aránya a 
GDP-hez 

képest 

(BERD/GDP
) 

% 
kevésbé 

fejlett régió 
0,85% 2012 növekedés KSH évente 

Primer 

energia 
felhasználás 

PJ 
kevésbé 

fejlett régió 
1 349,0001 2012 1 346,282 MEKH évente 

A megújuló 

energiafor-
rásból előál-

lított ener-

giamennyisé
g a teljes 

bruttó ener-

giafogyasztá
son belül 

PJ/év 
kevésbé 

fejlett régió 
61,7133 2012 63,6884 MEKH évente 

VP 2.17 és 3.17 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Az indikátorok VP 4.0.-ában még nem definiáltak. 

Közös és program-specifikus kimeneti mutatók 

TOP 1.1.1. és 1.1.2. 
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Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték 

(2023) 

(országos) 

Adatforrás 
A beszámolás 

gyakorisága 

1. 

Támogatásban 

részesülő vállal-
kozások száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

2. 

Vissza nem 

térítendő támoga-

tásban részesülő 
vállalkozások 

száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

3. 

A foglalkoztatás 
növekedése a 

támogatott vállal-

kozásoknál 

teljesmunkai

dő-
egyenérték 

ERFA 
kevésbé 

fejlett 
3300 IH évente egyszer 

4. 

A vállalkozások-

nak közpénzből 

nyújtott támoga-
táshoz illeszkedő 

magán-beruházás 

(vissza nem 
térítendő támoga-

tás) 

EUR ERFA 
kevésbé 

fejlett 
300 millió IH évente egyszer 

GINOP 1.1.; 1.2.; 1.3.; 4.1. és 2.1. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

1. 

Támogatásban 

részesülő vállal-

kozások száma 

vállalkozás ERFA 

kevésbé 

fejlett 

régió 

1.1.: 5 060 

1.2.: 150 

1.3.: 6 670 

pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

2. 

Vissza nem 

térítendő támoga-

tásban részesülő 
vállalkozások 

száma 

vállalkozás ERFA 

kevésbé 

fejlett 
régió 

1.1.: 2 060 

1.2.: 150 
1.3.: 6 670 

pályázati informa-

tikai rendszer 
(FAIR) 

évente 

3. 

A nem pénzügyi 
támogatásban 

részesülő vállal-

kozások száma 

vállalkozás ERFA 

kevésbé 

fejlett 

régió 

1.1.: 3 000 

pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

4. 
A támogatott új 
vállalkozások 

száma 

vállalkozás ERFA 
kevésbé 
fejlett 

régió 

1.1.: 2 000 

1.3.: 1 000 

pályázati informa-
tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

5. 

A vállalkozások-
nak közpénzből 

nyújtott támoga-

táshoz illeszkedő 
magánberuházás 

(vissza nem 

térítendő támoga-
tás) 

millió Ft 
(EUR) 

ERFA 

kevésbé 

fejlett 

régió 

1.1.: 9 180 

(31 108 099) 
1.2.: 50 000 

(169 434 090) 

1.3.: 
300 000 

(1 016 604 541) 

pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

6. 
Új kutatók száma 

a támogatott 

szervezeteknél 

teljes munka-

idő-

egyenérték 
(FTE) 

ERFA 
kevésbé 
fejlett 

régió 

1 510 
pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

7. 

A jobb kutatási 

infrastruktúrával 
ellátott létesítmé-

nyekben dolgozó 

kutatók száma 

teljes munka-

idő-

egyenérték 

(FTE) 

ERFA 
kevésbé 
fejlett 

régió 

2 040 
pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

8. 

Az innovációs és 
K+F projekteknek 

közpénzből nyúj-
tott támogatáshoz 

illeszkedő magán-

beruházás 

millió Ft 
(EUR) 

ERFA 
kevésbé 
fejlett 

régió 

63 447 
(215 000 000) 

pályázati informa-
tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

9. 

Új termékek 
forgalomba hoza-

tala céljából 

támogatott vállal-
kozások száma 

vállalkozás ERFA 

kevésbé 

fejlett 

régió 

410 

pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 
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10. 

Új termékek 

gyártása céljából 

támogatott vállal-
kozások száma 

vállalkozás ERFA 
kevésbé 
fejlett 

régió 

550 
pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

11. 

Az üvegházhatást 

okozó gázok éves 
csökkenése 

tonna CO2 

egyenérték 
ERFA 

kevésbé 

fejlett 
régió 

152 754,556 

pályázati informa-

tikai rendszer 
(FAIR) 

évente 

12. 

További kapacitás 

megújuló energia 

előállítására 

MW ERFA 

kevésbé 

fejlett 

régió 

262,36 

pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

13. 

Vissza nem 

térítendő támoga-

tásban részesülő 
vállalkozások 

száma 

vállalkozás ERFA 

kevésbé 

fejlett 
régió 

2 000 

pályázati informa-

tikai rendszer 
(FAIR) 

évente 

VP 2.17 és 3.17 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Az indikátorok VP 4.0.-ában még nem definiáltak. 

Kapcsolódó ágazati program 

GINOP, EFOP, KEHOP, Vidékfejlesztési OP 

3. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül a projektcsomag lebonyolításába:  

 Békés Megyei Önkormányzat, 

 Békés Megyei Agrárkamara, 

 Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

 

Végső kedvezményezettek:  

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar 

Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek, egyházak. (TOP 5.0. – 1.1.1. és 1.1.2.), 

 gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok. (GINOP 3.0. – 1.1.1.; 1.2.2.; 

1.3.5.), 

 gazdasági társaság, közfinanszírozású kutatóhelyek (GINOP 3.0. – 2.1.1.), 

 mezőgazdasági termelő, induló mezőgazdasági vállalkozás, mezőgazdasági termelők egy csoportja, VM által 

elismerésben részesített termelői csoportok vagy azok leányvállalatai.  (VP 4.0. – 2.17. és 3.17.). 

4. Projektcsomag költségigényének bemutatása 

TOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészítettség 

1. 
Önkormányzati építési 

vállalkozás létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

gépek, eszközbe-

szerzés 
Békés 60 000 000 

telephely és 

gazdasági 

társaság ren-
delkezésre áll 

2. 
Tejpasztörizáló üzem 

építése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

tejpasztörizáló 

üzem kialakítása, 
mintamenza prog-

ram 

Mezőberény 

(Köröstarcsa, 

Bélmegyer) 

420 000 000 ötletszinten 

3. 
Inkubátorház és raktár-

épületek létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

inkubátorház és 
raktárépületek 

kialakítása 

Köröstarcsa 150 000 000 terv 

4. 
Üzemanyagtöltő állomás 

létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

üzemanyagtöltő 

állomás kialakítása 
Köröstarcsa 200 000 000 terv 

5. 
Zöldségfeldolgozó létre-

hozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

zöldségfeldolgozó 

létrehozása, terme-
Újkígyós 1 000 000 000 

engedélyes 

építési terv 
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gazdaságfejlesztési akciók lés, feldolgozás, 

hűtőház 

6. Ipari park létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

telephely biztosítás, 
vállalkozásoknak 

Újkígyós 1 100 000 000 nincs adat 

7. Inkubátorház kialakítása 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

ingatlan felújítás, 

inkubátorház 
Doboz 90 000 000 nincs adat 

8. Inkubátorház kialakítása 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

üzleti infrastruktúra 

KKV-k számára 

Medgyesegy-

háza 
156 000 000 projektötlet 

9. 
Szolgáltató inkubátorház 

kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

inkubátorház 

kialakítása 

Medgyesegy-

háza 
500 000 000 projektötlet 

10. Ipari park kialakítása 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

munkahelyteremtés 

ipari területek 
Újszalonta 35 000 000 

nem rendel-
keznek hatósá-

gi engedéllyel 

11. 
Vállalkozói inkubátorház 

kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

infrastruktúrafej-
lesztés, KKV-k 

támogatása 

Kötegyán 50 000 000 
tervek rendel-

kezésre állnak 

12. 
Kereskedelmi és szolgál-

tató központ létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

kereskedelmi és 
szolgáltató egysé-

gek létrehozása 

Kondoros 400 000 000 tervezés 

13. 

A Szent András Foglal-

koztató Szociális Szövet-
kezet tevékenységi köré-

nek bővítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

szociális szövetke-
zet 

Békésszent-
andrás 

200 000 000 nincs adat 

14. 
A békésszentandrási 

szőnyegszövő profilváltá-

sának elősegítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

szőnyegszövő 

profilváltása 

Békésszent-

andrás 
700 000 000 nincs adat 

15. 
Ivólé gyártó üzem létre-

hozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

ivólégyártó üzem 

létrehozása 
Csanádapáca 95 000 000 tervezés alatt 

16. Tejüzem létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

tejüzem létrehozása Pusztaföldvár 70 000 000 nincs adat 

17. 

Tojáspor üzem, zöldség és 

gyümölcsfeldolgozó, 

tartósító üzem létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

üzemek létrehozása Kardoskút 80 000 000 nincs adat 

18. 
Gádorosi vágópont létre-

hozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

vágópont kialakítá-
sa 

Gádoros nincs adat nincs adat 

19. 
Házias jellegű tésztakészí-

tő üzem létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

tésztakészítő üzem 
létrehozása 

Kertészsziget 20 000 000 nincs adat 

20. 
Vállalkozások számára 

telephely, ipari infrastruk-

túra kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

kisebb ipari terme-
lés, vállalkozás 

indítása 

Körösújfalu 30 000 000 tervezés előtt 

21. 
Szociális közfoglalkozta-

tást segítő telephely 

felújítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

zöldségcsomagolás, 
savanyítás, raktáro-

zás 

Szeghalom 150 000 000 
tervezési 
megbízás 

folyamatban 

22. 

Kis- és középvállalkozá-

sok számára telephelyek 
biztosítása, meglévő 

közművesítések tovább-

fejlesztése, bővítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

KKV-k telephely 
kialakítás, közmű-

vesítés 

Szeghalom 140 000 000 
tervezési 
megbízás 

folyamatban 

23. Gomba csarnok építése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

gomba csarnok 
létrehozása 

Bucsa 120 000 000 nincs adat 

24. Inkubátorház építése 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

inkubátorház 

létesítése 
Füzesgyarmat 450 000 000 nincs adat 

25. Pirolízis üzem építése 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

üzem létesítése Füzesgyarmat 100 000 000 nincs adat 

26. Inkubátorház megépítése 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

inkubátorház 

létrehozása 
Vésztő 300 000 000 nincs adat 

27. 
Zöldség- és gyümölcsfel-

dolgozó létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

zöldség és gyü-
mölcsfeldolgozó 

létrehozása 

Vésztő 150 000 000 nincs adat 
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28. 
Ipari rostnövény feldolgo-

zó megépítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

ipari rostnövény 
feldolgozó építése 

Vésztő 800 000 000 nincs adat 

29. 
Ipari rostnövény hasznosí-

tás fejlesztése (K+F+I) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

rostnövény haszno-
sítás fejlesztése 

Vésztő 500 000 000 nincs adat 

30. Inkubátorház létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

inkubátorház, 
logisztikai terület, 

infrastruktúra 

építés 

Zsadány 200 000 000 

építési engedé-

lyes tervdoku-
mentáció 

31. 
Fancsikai kastély, magtár 

és malom felújítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

tojótyúkok, és 

gyógynövény 

termesztés, szociá-
lis szövetkezet 

létrehozása 

Zsadány 390 000 000 

konkrét előké-

szület még nem 
történt 

32. Benzinkút létesítése 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

benzinkút építés 

(benzin, gázolaj) 
Zsadány 100 000 000 

konkrét előké-
szület még nem 

történt 

33. Inkubátorház létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

inkubátorház 

létrehozása 
Sarkad 220 000 000 

előzetes építési 

engedélyes 

tervdokumen-

táció 

34. 

Szociális szövetkezet és 

alapanyag feldolgozó 
létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

szociális szövetke-
zet létrehozása, 

alapanyag feldol-

gozó 

Sarkad 60 000 000 
előkészítés 

alatt 

35. 
Kisléptékű zöldség és 
gyümölcs feldolgozó 

üzem kialakítás 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

zöldség és gyü-
mölcsfeldolgozó 

létrehozása 

Gyomaendrőd 150 000 000 nincs adat 

36. 

Vállalkozói ipartelep 

infrastrukturális fejleszté-

se (inkubátorház építése, 
tereprendezés, gazdasági 

környezet kialakítása) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

inkubátorház 

építése, tereprende-

zés, gazdasági 
környezet kialakí-

tása 

Dévaványa 500 000 000 nincs adat 

37. Varroda kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

foglalkoztatás-

fejlesztés 
Lőkösháza 15 000 000 

nincs előkészí-

tettség 

38. 
Száraztésztaüzem kialakí-

tása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

közfoglalkoztatási 
telephely 

Lőkösháza 40 000 000 

épületfelújítás 

folyamatban 

van 

39. 

Gyula déli iparterületén új 
ipari park kialakítása 

feltáró utak létesítésével, 
közművek kiépítésével 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

ipari park kialakítá-

sa 
Gyula 800 000 000 nincs adat 

40. 
Szarvasi Ipari Park infra-

struktúra fejlesztése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

infrastruktúra 

fejlesztése, inkubá-

torház kialakítása, 
új termelőcsarnok 

Szarvas 2 900 000 000 projektötlet 

41. 

Egészségmegőrző és 
preventív közöségi 

helyiség és hagyomány-
őrző inkubátorház 

kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

épületkorszerűsí-
tés, eszközpark 

fejlesztés 
Pusztaottlaka 100 000 000 nincs adat 

42. 
Zöldségfeldolgozó üzem 

létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

feldolgozóüzem 

megépítése 
Méhkerék 2 540 000 000 projektötlet 

43. 
Zöldhulladék feldolgozó, 

bioüzem építése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

feldolgozó, és 
bioüzem építése 

Méhkerék 3 810 000 000 projektötlet 

44. 
Geotermikus energiával 

működő üvegház 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

üvegház kialakítása Méhkerék 2 540 000 000 projektötlet 

45. 
Ipari komplexum kialakí-

tása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

ipari komplexum 

létrehozása 
Méhkerék 2 540 000 000 projektötlet 

46. 
KKV fejlesztési program 

indítása 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 
fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

vállalkozás indítás 

támogatása 

Medgyesegy-

háza 
150 000 000 projektötlet 

47. 
KKV fejlesztési program 

II. indítása 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 
fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

vállalkozás indítás 
támogatása, terme-

lői hálózat 

Medgyesegy-

háza 
500 000 000 projektötlet 
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48. 
Foglalkoztatás barát 

növekedés elősegítése 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 

fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

- Füzesgyarmat 300 000 000 nincs adat 

49. 

Jogi, pénzügyi és ügyvite-

li szolgáltató központ 

létrehozás vállalkozások 
számára 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 
fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

szolgáltató központ 

létrehozása 
Vésztő 20 000 000 nincs adat 

50. 
Rostnövény feldolgozás 

fejlesztése 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 

fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

rostnövény feldol-
gozás fejlesztése 

Vésztő 800 000 000 nincs adat 

51. 
Magas nyereségű napcel-

lák fejlesztése 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 

fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

Magas nyereségű 

napcellák fejleszté-

se 

Vésztő 600 000 000 nincs adat 

Összes forrásigény 27 341 000 000 

GINOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése 

Kapcsolódó GINOP intéz-

kedés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészítettség 

1. 
Dorogi Imre mini abc 

kialakítása, 

malomhelyreállítás 

1.1. Vállalkozói kultúra 

terjesztése 

inkubátorház, mini 

abc kialakítása 

Medgyesegy-

háza 
350 000 000 projektötlet 

2. 
Vígh Lajosné, könyvelő 

iroda fejlesztése 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

infrafejlesztés, 

számítógépek 

Medgyesegy-

háza 
500 000 projektötlet 

3. 
Kovács Zoltán kertészet 

fejlesztése 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

kertészeti techno-

lógia fejlesztése 

Medgyesegy-

háza 
275 000 000 projektötlet 

4. 

Polisztirol gyártó sor 

telepítése a volt ENCI 

épületébe 

1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

polisztirol gyártó 

gépsorok, és polie-
tilén agrofólia 

gyártó beszerzése 

Medgyesegy-
háza 

390 000 000 projektötlet 

5. 
Almási Levente telephely 

fejlesztése 
1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

informatikai eszköz 
beszerzés 

Medgyesegy-
háza 

5 000 000 projektötlet 

6. 
Hetednapi Adventista 

Egyház fejlesztése 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

informatikai eszköz 

beszerzés 

Medgyesegy-

háza 
15 000 000 projektötlet 

7. 
Balog Mátyás kertészet 

fejlesztése 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

gépbeszerzés, 
technológia fejlesz-

tés 

Medgyesegy-

háza 
10 000 000 projektötlet 

8. 
Laukó Tünde 

honlapfejlesztés 
1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

honlapfejlesztés, 
gépbeszerzés 

Medgyesegy-
háza 

3 000 000 projektötlet 

9. 

Látvány pálinkafőzde 

kialakítása helyi gasztro-

nómiai bemutatóteremmel 
(Simondán Csaba) 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

pálinkafőzde és 
bemutatótér kiala-

kítás, gépbeszerzés 

Tótkomlós 185 000 000 projektötlet 

10. 

Látvány pálinkafőzde 

kialakítása helyi gasztro-
nómiai bemutatóteremmel 

(Simondán Csabáné, 

Tabacum Kft.) 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

pálinkafőzde és 
bemutatótér kiala-

kítás, gépbeszerzés 

Orosháza 173 000 000 projektötlet 

11. 

Látvány pálinkafőzde 
kialakítása helyi gasztro-

nómiai bemutatóteremmel 

(Simondán Csabáné, 
Tabacum Kft.) 

1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

pálinkafőzde és 

bemutatótér kiala-

kítás, gépbeszerzés 

Medgyesegy-
háza 

189 000 000 projektötlet 

12. 

Látvány pálinkafőzde 

kialakítása helyi gasztro-
nómiai bemutatóteremmel 

(Simondán Csaba) 

1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

pálinkafőzde és 

bemutatótér kiala-

kítás, gépbeszerzés 

Nagykamarás 191 000 000 projektötlet 

13. 
Siflis János kereskedelmi 

egység fejlesztése 
1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

eladótér fejlesztése 
Medgyesegy-

háza 
7 000 000 projektötlet 

14. 

Kistérségi, térségi sertés-

program a Gyulahús Kft. 

termékeinek 
alapanyagbiztosítására és 

értékesítésére. A sertésbe-

szállítói háttér megyei 
szintű kiépítése, megszer-

vezése, sertéshizlaldák 

építése, nagykapacitású 
vágóhíd létesítése Gyulán 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

húsüzem fejleszté-
se, vágóhíd létre-

hozása 

Gyula 1 800 000 000 nincs adat 
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15. Cukorgyár 
1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

cukorgyár újraindí-

tása 
Mezőhegyes nincs adat nincs adat 

16. 
Dorogi Imre pékség kiala-

kítása 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

pékség kialakítása, 
infrastruktúra 

fejlesztés 

Medgyesegy-

háza 
250 000 000 projektötlet 

17. 

Új forgácsoló technológiák 

fejlesztése, bevezetése, új 
termelő kapacitások létre-

hozása 

1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

új technológiák, 
robotizáció 

Orosháza 8 000 000 000 
projektek előké-

szítése 

18. 
Napcella összeszerelő 

üzem kialakítása 
1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

összeszerelő üzem 
kialakítása 

Vésztő 600 000 000 nincs adat 

19. 
Orovosi eszköz összeszere-

lő üzem kialakítása 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

összeszerelő üzem 

kialakítása 
Vésztő 400 000 000 nincs adat 

20. 
Elektronikai hulladék 

szétszerelő üzem létrehozá-

sa 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

szétszerelő üzem 

létrehozása 
Vésztő 150 000 000 nincs adat 

21. 
Komplex mikrobiológiai, 

analitikai laboratórium 

kialakítása 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

laboratórium 

kialakítása 
Gyula 250 000 000 nincs adat 

22. 
Lehóczki János öntözés-

technika fejlesztése 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

csepegtető öntözési 

mód 

Medgyesegy-

háza 
10 000 000 projektötlet 

23. 

Gulyás Sándor temetkezési 

szolgáltatásának bővítése, 

illetve műkő készítési 
profiljának korszerűsítése 

1.2. Modern üzleti infra-

struktúra megteremtése 

műkő feldolgozás 

fejlesztése 

Medgyesegy-

háza 
2 000 000 projektötlet 

24. 
Oravecz Tamás technoló-

gia fejlesztése 
1.2. Modern üzleti infra-
struktúra megteremtése 

speciális gépbe-

szerzés, zöldség-

feldolgozó 

Medgyesegy-
háza 

400 000 000 projektötlet 

25. 

Raktárépület átalakítása, 

felújítása a Szkaliczki és 

Társai Kft-nél 

1.3. Kapacitásbővítés támo-
gatása 

raktárépület kiala-
kítása 

Orosháza 50 000 000 előkészítés alatt 

26 
Ingatlanvásárlás és fejlesz-
tés a Szkaliczki és Társai 

Kft-nél 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

üzemcsarnok 

kialakítása 
Orosháza 60 000 000 előkészítés alatt 

27 
Zsíros Jánosné mezőgazda-

sági gépvásárlása 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
erőgép, aratókapa-

citás 
Medgyesegy-

háza 
90 000 000 projektötlet 

28. 

Zsíros János mezőgazdasá-

gi gépvásárlása, gabona 

tároló építése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-
gatása 

gabona tároló 

építése, mezőgaz-
dasági erőgép 

vásárlása 

Medgyesegy-
háza 

80 000 000 projektötlet 

29. 

Bali Péter teherfuvarozás 

tevékenységének korszerű-
sítése, műhely és gabonatá-

roló építése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-
gatása 

műhely, gabonatá-
roló építése 

Medgyesegy-
háza 

37 000 000 projektötlet 

30. 
Ifj Faraga János állattartó 

telep építése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
állattartó telep 

építése 
Medgyesegy-

háza 
50 000 000 projektötlet 

31. 
Király Ferenc terménytáro-

ló kapacitás fejlesztése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

tároló kapacitás 

növelése 

Medgyesegy-

háza 
12 000 000 nincs adat 

32. 

Szamosi Zoltán tároló 
épület, gépvásárlás, és 

belső infrastruktúra fejlesz-

tése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

tárolóépület és 

infrafejlesztés 

Medgyesegy-

háza 
365 000 000 projektötlet 

33. 
Oravecz Tamás telephely 

fejlesztése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
silók építése 

Medgyesegy-
háza 

400 000 000 projektötlet 

34. 
Oravecz Tamás erőgép 

beszerzése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

erőgéppark fejlesz-

tése 

Medgyesegy-

háza 
200 000 000 projektötlet 

35. 
Oravecz Tamás állattartó 

telep fejlesztése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
állattartó épületek 

építése 
Medgyesegy-

háza 
100 000 000 projektötlet 

36. 
Kocziszki Mihály tanya és 

gépfejlesztése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

géppark fejlesztés, 

szállító járművek 

Medgyesegy-

háza 
83 000 000 projektötlet 

37. 
Telephelyvásárlás, bővítés 
energetikai fejlesztéssel és 

gépbeszerzéssel 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

telephelyvásárlás, 

gépbeszerzés 
Gyula 100 000 000 nincs adat 

38. 
Varga Jánosné eszközbe-

szerzése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
virágkötészeti 

eszközbeszerzés 
Medgyesegy-

háza 
200 000 projektötlet 

39. 
Machnicz Endre takar-

mánytároló kialakítása 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

takarmánytároló 

létrehozása 

Medgyesegy-

háza 
1 300 000 000 projektötlet 

40. 
Machnicz Endre szárító 

gép csere 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
gépcsere 

Medgyesegy-
háza 

700 000 000 projektötlet 

41. 
Machnicz Endre mezőgaz-

dasági erőgép beszerzése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
gépbeszerzés 

Medgyesegy-

háza 
1 000 000 000 projektötlet 
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42. 

Ruck Róbert / Kovács 

Marianna Vanessza komp-

lex üzletház kialakítása 

1.3. Kapacitásbővítés támo-
gatása 

komplex üzletház 
létrehozása 

Medgyesegy-
háza 

150 000 000 projektötlet 

43. 
Szamosi Mihály iparcikk-

üzlet felújítása 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

homlokzatfelújítás, 

tetőcsere 

Medgyesegy-

háza 
10 000 000 projektötlet 

44. 

Kocziszki Györgyné / 

Kocziszki Ilona hűtőberen-
dezés beszerzése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
gépbeszerzés 

Medgyesegy-

háza 
3 000 000 projektötlet 

45. 
Lipták László/ Pusztai 

József gépbeszerzése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

gépbeszerzés, 

tárolókészítés 

Medgyesegy-

háza 
200 000 000 projektötlet 

46. 
Petrovszki Attila 

telephelyfelújítása 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
telephelyfelújítás, 
eszközbeszerzés 

Medgyesegy-
háza 

22 000 000 projektötlet 

47. 
Horváth András tárolószín 

kialakítása 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

tárolószín kialakí-

tás, hídmérleg 

beszerzés 

Medgyesegy-
háza 

76 000 000 projektötlet 

48. 
Boldog Otthon Alapítvány 

tevékenység fejlesztése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

épületfelújítás, 

gépbeszerzés 

Medgyesegy-

háza 
30 000 000 projektötlet 

49. 
Baloghné Süli Beáta 

kertészet fejlesztése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

gépbeszerzés, 

rakodóépület 

felújítás 

Medgyesegy-

háza 
5 000 000 projektötlet 

50. Verbai Zsolt gépbeszerzése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
CNC eszterga 

beszerzése 
Medgyesegy-

háza 
113 000 000 projektötlet 

51. Verbai Zsolt raktárépítés 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

raktárépület kiala-

kítása 

Medgyesegy-

háza 
61 000 000 projektötlet 

52. 
Verbai Zsolt 

épületfelújítása 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
épületfelújítás 

Medgyesegy-

háza 
20 000 000 projektötlet 

53. 
Verbai Zsolt KGST múze-

um 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
épületfelújítás 

Medgyesegy-
háza 

50 000 000 projektötlet 

54. 
Dragán György vágóhíd/ 

vágópont építése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
vágópont építése 

Medgyesegy-

háza 
30 000 000 projektötlet 

55. 
Szűcs Ferenc gyümölcsös 
telepítése, hűtőház kapaci-

tás kialakításával 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
hűtőház építése 

Medgyesegy-

háza 
58 000 000 projektötlet 

56. 
Szamosi Mihályné gazda-

ság fejlesztése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
géptároló építése, 

géppark fejlesztése 
Medgyesegy-

háza 
102 000 000 projektötlet 

57. 

Ifj Faraga András állattartó 

telep építése, bővítése, 
gabonatároló építése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

állattartó telep 
építése, bővítése, 

gabonatároló 

építése 

Medgyesegy-

háza 
120 000 000 projektötlet 

58. 
Kárpáti József kapacitás 

bővítése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

szállítói, értékesíté-

si, adminisztrációs 

kapacitás fejleszté-
se 

Medgyesegy-

háza 
55 000 000 projektötlet 

59. 
Oravecz Tamás növényház 

létesítése 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
növényház építése 

Medgyesegy-

háza 
400 000 000 projektötlet 

60. 
Csicsely Zoltán gépcsarnok 

és telephelyfejlesztése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
gépcsarnok és 

telephely fejlesztés 
Medgyesegy-

háza 
630 000 000 projektötlet 

61. 
Fűri Ferenc hűtőház, 

fóliasátor kialakítása 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

hűtőház, fóliasátor 

létrehozása 

Medgyesegy-

háza 
45 000 000 projektötlet 

62. 
Kiss László Krisztián 

szálláshelykialakítása 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

szálláshely kialakí-

tása 

Medgyesegy-

háza 
32 000 000 projektötlet 

63. 
Major József húsfeldolgo-

zó, vágóhíd létrehozása 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
húsfeldolgozó, 

vágóhíd létrehozása 
Medgyesegy-

háza 
110 000 000 projektötlet 
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64. 

Betongyártó, betonkeverő 

üzem kialakítása (likeFest 

Kft.) 

1.3. Kapacitásbővítés támo-
gatása 

épületkialakítás, 
eszközbeszerzés 

Orosháza 413 000 000 projektötlet 

65. 

Korszerű autószerelő 

műhely kialakítása (Moto-
Market Kft.) 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

épületkialakítás, 

eszközbeszerzés 
Orosháza 380 000 000 projektötlet 

66. 
Korszerű autómosó kialakí-

tása (LikeFest Kft.) 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 

épületkialakítás, 

eszközbeszerzés 
Orosháza 85 000 000 projektötlet 

67. 
Autómosó és benzinkút 
építése Füzesgyarmaton 

1.3. Kapacitásbővítés támo-
gatása 

autómosó és ben-
zinkút megépítése 

Füzesgyarmat 120 000 000 nincs adat 

68. 
Fémmegmunkáló üzemek 

fejlesztése, bővítése 
1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
üzembővítés, 
infrafejlesztés 

Vésztő 600 000 000 nincs adat 

69. 
Gépvásárlás a Szkaliczki és 

Társai Kft-nél 

1.3. Kapacitásbővítés támo-

gatása 
gépbeszerzés Orosháza 100 000 000 

előkészítés 
alatt 

70. 
Fehér Tamás vállalkozás 

bővítése 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-

tának elősegítése 

energiahatékonyság 
Medgyesegy-

háza 
5 000 000 projektötlet 

71. 
Szöllősi György boltfej-

lesztése 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-

tának elősegítése 

mintabolt fejleszté-
se, önkiszolgáló 

Medgyesegy-
háza 

12 000 000 projektötlet 

72. 

Hegedűs Sándor éterem 
felújítása, illetve mezőgaz-

dasági munkákhoz eszköz-

beszerzése 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-
tának elősegítése 

felújítás, energeti-

kai korszerűsítés 

Medgyesegy-

háza 
500 000 projektötlet 

73. 
Oravecz Tamás energetikai 

fejlesztése I 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-

tának elősegítése 

geotermikus ener-
gia 

Medgyesegy-
háza 

250 000 000 projektötlet 

74. 
Oravecz Tamás energetikai 

fejlesztése II 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-

tának elősegítése 

napelempark 
Medgyesegy-

háza 
250 000 000 projektötlet 

75. 
Oravecz Tamás energetikai 

fejlesztése III 

4.1. Energiahatékonyság és 
megújuló energia használa-

tának elősegítése 

szigetszerű szél-

erőmű 

Medgyesegy-

háza 
100 000 000 projektötlet 

76. 
Héjáné Holecz Zsófia/ 

Holecz Jánosné boltfejlesz-

tése 

4.1. Energiahatékonyság és 
megújuló energia használa-

tának elősegítése 

boltfelújítás, ener-
getikai korszerűsí-

tés 

Medgyesegy-

háza 
2 000 000 projektötlet 

77. 

Zöldségtermelő fólia fűtése 

termálvízzel (Sárközi 
Róbert) 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-
tának elősegítése 

termálenergia, 

fűtési elemek 
kialakítása 

Mezőkovács-

háza 
73 470 000 projektötlet 

78. 
Palánta nevelő korszerűsí-

tése 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-

tának elősegítése 

energiahatékony-

ság, szabályozó 
környezet fejleszté-

se 

Medgyesegy-
háza 

20 000 000 projektötlet 

79. 
Oravecz Gergely termálkút 

projektje 

4.1. Energiahatékonyság és 

megújuló energia használa-
tának elősegítése 

termálkút fúrás, 

kiszolgáló berende-
zések 

Medgyesegy-

háza 
350 000 000 projektötlet 

80. 
Oravecz Tamás öntözés-

technológia fejlesztése 

2.1. Vállalati K+I tevékeny-

ség intenzitás ösztönzése 

önjáró rendszer, 

öntöző dobok 

Medgyesegy-

háza 
1 000 000 000 projektötlet 

81. 
Termék fejlesztés támoga-

tása 

2.1. Vállalati K+I tevékeny-

ség intenzitás ösztönzése 

gépipari beszállítói 

tevékenység 
Orosháza 1 000 000 000 előkészítés 

Összes forrásigény 25 365 670 000 

VP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó VP intézkedés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészítettség 

1. 
Diófeldolgozó üzem létesí-

tése 
2.17. Beruházás tárgyi 

eszközökbe 
üzem létrehozása Füzesgyarmat 70 000 000 nincs adat 

2. Húsüzem üzemeltetése 
2.17. Beruházás tárgyi 

eszközökbe 

húsüzem üzemelte-

tése 
Füzesgyarmat 50 000 000 nincs adat 

3. 
Olajnövény feldolgozás 

fejlesztése 

3.17. Beruházás tárgyi 
eszközökbe feldolgozás 

területén 

Olajnövény feldol-

gozás fejlesztése 
Vésztő 200 000 000 nincs adat 
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Összes forrásigény 320 000 000 

5. Illeszkedés Területi operatív programhoz 

Tematikus cél: 

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

3.   A KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása. 

8.   A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

 

Beruházási prioritás: 

- Kutatási és innovációs infrastruktúra (K+I) és ennek kiválóságának a fejlesztésére irányuló kapacitás megerő-

sítése és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása. 

- Vállalatok K+I beruházásainak, a vállalkozások és K+F központok és felsőoktatási intézmények egymás kö-

zötti kapcsolatainak és szinergiáinak kialakításának támogatása, különösen a termék- és szolgáltatásfejlesztés 

elősegítése, technológiaátadás, szociális innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózat-

építés, klaszterek és nyílt innováció intelligens specializáció által. 

- Vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, va-

lamint új cégek alapításának ösztönzésével, beleértve az üzleti inkubációt. 

- KKV-k kapacitásainak támogatása a növekedés és innováció érdekében. 

- Üzleti inkubátorházak létrehozása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a cégalapítás beru-

házásokkal való támogatása. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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12. táblázat  Békés megye integrált beszállítói rendszerének fejlesztése 

1. Projektcsomag megnevezése  

Békés megye integrált beszállítói rendszerének fejlesztése 

2. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

Rövid tartalmi leírás 

 

Fejlesztési cél 

Békés megye kis és középvállalkozásainak helyzetbe hozása annak érdekében, hogy részt tudjanak venni ha-

zai és nemzetközi beszállítói hálózatok tevékenységében. 
 

Tervezett eredmény és output mutatók (jelenleg csak országos indikátorok állnak rendelkezésre) 

Közös és programspecifikus eredménymutatók 

TOP 1.1.1.; 1.1.2. és 1.1.3. 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámo-

lás gyakori-

sága 

Foglalkozta-
tottak (15-64 

éves) száma 

a közszféra 
adatai nélkül 

ezer fő 
kevésbé 
fejlett 

3 807 696 2013 növekszik 

KSH Munkaerő-

felmérés és kiegé-
szítő felvételei 

OSAP 1539 

évente egy-
szer 

GINOP 1.4.  

Mutató Mértékegység 
Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámo-

lás gyakori-

sága 

A kkv-k 
exportárbe-

vételének a 

teljes kkv 
árbevételhez 

viszonyított 

részaránya 

% 
kevésbé 

fejlett régió 
14,2 2012 növekedés KSH évente 

Közös és program-specifikus kimeneti mutatók 

TOP 1.1.1.; 1.1.2. és 1.1.3. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Célérték 

(2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

1. 

Támogatásban 

részesülő vállal-

kozások száma 

db ERFA 
kevésbé 
fejlett 

2000 IH évente egyszer 

2. 

Vissza nem 
térítendő támoga-

tásban részesülő 

vállalkozások 
száma 

db ERFA 
kevésbé 
fejlett 

2000 IH évente egyszer 

3. 

A foglalkoztatás 

növekedése a 
támogatott vállal-

kozásoknál 

teljesmunkai

dő-

egyenérték 

ERFA 
kevésbé 
fejlett 

3300 IH évente egyszer 

4. 

A vállalkozások-

nak közpénzből 
nyújtott támoga-

táshoz illeszkedő 

magán-beruházás 
(vissza nem 

térítendő támoga-

tás) 

EUR ERFA 
kevésbé 

fejlett 
300 millió IH évente egyszer 

5. 

Az újraépített 

vagy felújított 

közutak teljes 
hossza 

km ERFA 
kevésbé 

fejlett 
400 IH évente egyszer 
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GINOP 1.4. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

(adott 

esetben) 

Célérték 

(2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

nem releváns 
Támogatásban 

részesülő vállal-

kozások száma 

vállalkozás ERFA 
kevésbé 

fejlett régió 
1 375 

pályázati 

informatikai 

rendszer 
(FAIR) 

évente 

nem releváns 

Vissza nem 

térítendő támoga-

tásban részesülő 
vállalkozások 

száma 

vállalkozás ERFA 
kevésbé 

fejlett régió 
1 375 

pályázati 
informatikai 

rendszer 
(FAIR) 

évente 

A tudásfel-

használás 

segítése 

A vállalkozások-
nak közpénzből 

nyújtott támoga-

táshoz illeszkedő 
magánberuházás 

(vissza nem 

térítendő támoga-
tás) 

millió Ft 
(EUR) 

ERFA 
kevésbé 

fejlett régió 
105 000 

(355 811 589) 

pályázati 

informatikai 
rendszer 

(FAIR) 

évente 

Kapcsolódó ágazati program 

GINOP  

3. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül a projektcsomag lebonyolításába:  

 Békés Megyei Önkormányzat. 

 

Végső kedvezményezettek:  

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar 

Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek, egyházak. (TOP 5.0. – 1.1.1. és 1.1.2.), 

 célterületen működő, az üzleti infrastruktúra fejlesztések esetén a legalább 50%-ban magántulajdonban álló 

(esetenként kkv-nak nem minősülő) gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítvá-

nyok és vállalkozásfejlesztést segítő szervezetek. (GINOP 3.0. – 1.1.1.), 

 beavatkozásonként változó (természetes személy, gazdasági társaság, közfinanszírozású kutatóhelyek) 

(GINOP 3.0. – 2.1.2.). 

4. Projektcsomag költségigényének bemutatása 

TOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése 

Kapcsolódó TOP intézke-

dés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészített-

ség 

1. 
Ipari terület infrastruktúra 

fejlesztése 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejleszté-
si akciók 

új iparterület, 

infrafejlesztés 
Kondoros 300 000 000 tervezés 

2. 

Az Észak-Békés megyei térség 

közúti szállítmányozásának 

összekapcsolása a belföldi és 
nemzetközi vasúti szállítmá-

nyozással, Gyomaendrőd 

vasútállomásán rakodóudvar 
létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejleszté-
si akciók 

rakodóudvar létesí-

tése 
Gyomaendrőd 135 000 000 nincs adat 

3. Logisztikai terület kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-
mányzati gazdaságfejleszté-

si akciók 

rakodóvágány, 

szerviz út építése, 

alap infrastruktúra 

Mezőberény 1 200 000 000 
terület 

átminősítése 

4. 
Magyarbánhegyes gazdaságá-

nak fejlesztése - logisztika 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-
mányzati gazdaságfejleszté-

si akciók 

depóközpont, 

raktárhelység, 
hűtőház, 

infrafejlesztés 

Magyarbánhe-
gyes 

300 000 000 
projekt 
adatlap 
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5. 
Száraz élelmiszer forgalmazá-

sára alkalmas logisztikai 

központ kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejleszté-
si akciók 

száraz élelmiszer 
logisztikai központ 

kialakítása 

Kötegyán 250 000 000 tervek 

6. 

A térségi jelentőségű szeg-

halmi Érmelléki ipari park 

közműellátása 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-
mányzati gazdaságfejleszté-

si akciók 

közműellátás, 
infrafejlestés 

Szeghalom 250 000 000 

tervezés 

kiadása 

folyamatban 

7. 

Ipari terület kialakítása (köz-

művesítés, úthálózat kialakítá-

sa) 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-
mányzati gazdaságfejleszté-

si akciók 

közművesítés, 
úthálózat 

Bucsa 120 000 000 nincs adat 

8. 

Helyi Piac kialakítása (terület 

lefedése, aszfaltozás, értékesí-
tési terület kialakítása) 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejleszté-

si akciók 

terület lefedése, 

aszfaltozás 
Bucsa 50 000 000 nincs adat 

9. 
Ipari területekhez történő 

közműfejlesztés 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejleszté-
si akciók 

közművesítés Füzesgyarmat 200 000 000 nincs adat 

10. Ipari kiszolgáló út építése 

1.1.1. Foglalkoztatás-

bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejleszté-
si akciók 

Ipari kiszolgáló út 

építése 
Vésztő 500 000 000 nincs adat 

11. 

Gyula északi elkerülő út 

megépítése (1. ütem nyugati 
városkapu körforgalom és a 

Dobozi út közötti szakasz, 

mely a déli iparterületet 
kapcsolja össze a Gyulai Ipari 

Parkkal, illetve a Gyulai Ipari 

Park számára biztosít megkö-
zelítési lehetőséget) 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejleszté-

si akciók 

ipari parkhoz 

elkerülő út létreho-
zása 

Gyula 5 000 000 000 nincs adat 

12. 

Integrált beszállítói rendszer 
fejlesztése zöldségfelvásárló, 
manipuláló, csomagoló telep 

kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesz-
tési akciók 

épületkorszerűsí-
tés, eszközfejlesz-

tés 
Pusztaottlaka 850 000 000 nincs adat 

13. 
Kereskedő- és szolgáltatóház 

létrehozása 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 

fejlesztések a kis- és közép-
vállalkozásoknál 

Kereskedő- és 

szolgáltatóház 
létrehozása 

Vésztő 200 000 000 nincs adat 

14. 
Elkerülő utak építése ipari 

területekhez 

1.1.3. A munkaerő-

mobilitás ösztönzését szol-
gáló közlekedésfejlesztés 

elkerülő, tehermen-

tesítő út 
Újkígyós 800 000 000 nincs adat 

15. 

Mezőgazdasági vállalkozások 

varjasi központi telephelyének 

út- és hídfelújítása 

1.1.3. A munkaerő-

mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

híd megerősítése, 
út szélesítése 

Szeghalom 450 000 000 

tervezés 

kiadása 

folyamatban 

16. 

Szabadkígyós Önkormányza-

tának munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közleke-
désfejlesztési beruházása 

1.1.3. A munkaerő-
mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

települési út és 
kerékpárút hálózat 

fejlesztése 

Szabadkígyós 540 000 000 

igényfelmé-

rés, települé-

si fejlesztési 
igény 

17. 
Termelőszövetkezeti bekötőút 

fejlesztése 

1.1.3. A munkaerő-

mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

bekötőút felújítása Kétegyháza 250 000 000 
nincs előké-

szítve 

18. 
A Kandó Kálmán ipari út 

felújítása, fejlesztése 

1.1.3. A munkaerő-

mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

kiszolgáló út 
felújítása 

Szeghalom 150 000 000 
engedélyes 

tervek 

19. 
Kerékpár megőrzők, kerék-

párkölcsönzők létrehozása 

1.1.3. A munkaerő-
mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

kerékpármegőrzők, 
kölcsönzők létre-

hozása 

Vésztő 50 000 000 nincs adat 

20. 
Telekocsi szolgáltatás beindí-

tása 

1.1.3. A munkaerő-

mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

telekocsi szolgálta-

tás beindítása 
Vésztő 30 000 000 nincs adat 

21. 
Kisezüsti mezőgazdasági 

központ megközelítését szol-

gáló út felújítása 

1.1.3. A munkaerő-
mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

útfelújítás Csárdaszállás 250 000 000 nincs adat 

22. 

Munkaerő-piaci vonzásköz-

pont elérhetőségének javítása 
belterületi úthálózat (Eötvös 

u.) felújításával 

1.1.3. A munkaerő-

mobilitás ösztönzését szol-

gáló közlekedésfejlesztés 

úthálózat felújítása Dévaványa 250 000 000 nincs adat 
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23. 
Bel-és külterületi utak fej-

lesztése 

1.1.3. A munkaerő-
mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesz-
tés 

úthálózat fejlesz-
tése 

Pusztaottlaka 482 000 000 nincs adat 

Összes forrásigény 12 607 000 000 

GINOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése 

Kapcsolódó GINOP intéz-

kedés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészített-

ség 

1. 

Megújuló anyagok autóipari 

hasznosításának fejlesztése 
beszállítóként 

1.4. Vállalkozások hálózato-

sodásának és piacra jutásá-
nak erősítése 

megújuló anyagok 

hasznosítása 
Vésztő 500 000 000 nincs adat 

Összes forrásigény 500 000 000 

5. Illeszkedés Területi operatív programhoz 

Tematikus cél: 

1.  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése. 

3.  A KKV-k versenyképességének fokozása. 

Beruházási prioritás: 

 Vállalatok K+I beruházásainak, a vállalkozások és K+F központok és felsőoktatási intézmények egymás 

közötti kapcsolatainak és szinergiáinak kialakításának támogatása, különösen a termék- és szolgáltatásfej-

lesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, 

hálózatépítés, klaszterek és nyílt innováció intelligens specializáció által. 

 Vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, 

valamint új cégek alapításának ösztönzésével, beleértve az üzleti inkubációt. 

 KKV-k számára új vállalati modell kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a nemzetközivé válás céljával. 

 Termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló korszerű kapacitások támogatása, létrehozása. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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13. táblázat  Békés megye komplex agrárfejlesztése 

1. Projektcsomag megnevezése  

Békés megye komplex agrárfejlesztése 

2. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

Rövid tartalmi leírás 

Fejlesztési cél 

Békés megye komplex agrárfejlesztése annak érdekében, hogy a megyében növekedjen a foglalkoztatottság, a 

hozzáadott érték és javuljon a megye versenyképessége. 

Tervezett eredmény és output mutatók (jelenleg csak országos indikátorok állnak rendelkezésre) 

Közös és programspecifikus eredménymutatók 

TOP 1.1.1. és 1.1.2. 

Mutató Mértékegység 
Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Foglalkozta-

tottak (15-64 
éves) száma 

a közszféra 

adatai nélkül 

ezer fő 
kevésbé 

fejlett 
3 807 696 2013 növekszik 

KSH Munkaerő-

felmérés és kiegé-

szítő felvételei 
OSAP 1539 

évente egyszer 

GINOP 1.2. 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

A kkv-k 

nettó árbevé-

tele 

millió Ft 
(EUR) 

kevésbé 
fejlett régió 

44 048 839 

(149 267 

499 153) 

2011 növekedés KSH évente 

VP 1.14; 2.17; 3.17 és 3.27 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Az indikátorok VP 4.0.-ában még nem definiáltak. 

Közös és program-specifikus kimeneti mutatók 

TOP 1.1.1. és 1.1.2. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

1. 
Támogatásban 

részesülő vállal-

kozások száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

2. 

Vissza nem 
térítendő támoga-

tásban részesülő 

vállalkozások 
száma 

db ERFA 
kevésbé 
fejlett 

2000 IH évente egyszer 

3. 

A foglalkoztatás 

növekedése a 

támogatott vállal-
kozásoknál 

teljesmunkai

dő-

egyenérték 

ERFA 
kevésbé 

fejlett 
3300 IH évente egyszer 

4. 

A vállalkozások-

nak közpénzből 
nyújtott támoga-

táshoz illeszkedő 

magán-beruházás 
(vissza nem 

térítendő támoga-

tás) 

EUR ERFA 
kevésbé 

fejlett 
300 millió IH évente egyszer 

GINOP 1.2. 
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Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték 

(2023) 

(országos) 

Adatforrás 
A beszámolás 

gyakorisága 

nem releváns 

Támogatásban 

részesülő vállal-
kozások száma 

vállalkozás ERFA 

kevésbé 

fejlett 
régió 

150 

pályázati informa-

tikai rendszer 
(FAIR) 

évente 

nem releváns 

Vissza nem 

térítendő támoga-

tásban részesülő 
vállalkozások 

száma 

vállalkozás ERFA 

kevésbé 

fejlett 
régió 

150 

pályázati informa-

tikai rendszer 
(FAIR) 

évente 

nem releváns 

A vállalkozások-
nak közpénzből 

nyújtott támoga-

táshoz illeszkedő 
magánberuházás 

(vissza nem 

térítendő támoga-
tás) 

millió Ft 
(EUR) 

ERFA 

kevésbé 

fejlett 

régió 

50 000 
(169 434 090) 

pályázati informa-

tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

VP 1.14; 2.17; 3.17 és 3.27 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Az indikátorok VP 4.0.-ában még nem definiáltak. 

Kapcsolódó ágazati program 

Vidékfejlesztési OP, GINOP, EFOP, KEHOP 

3. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül a projektcsomag lebonyolításába:  

 Békés Megyei Önkormányzat, 

 Békés Megyei Agrárkamara, 

 Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

 

Végső kedvezményezettek:  

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar 

Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek, egyházak. (TOP 5.0. – 1.1.1.), 

 gazdálkodó szervezetek, valamint egyesületek, köztestületek, alapítványok. (GINOP 3.0. – 1.3.5.), 

 mezőgazdasági termelő, induló mezőgazdasági vállalkozás, mezőgazdasági termelők egy csoportja, VM által 

elismerésben részesített termelői csoportok vagy azok leányvállalatai.  (VP 4.0. – 1.14.; 2.17.; 3.17 és 3.27.). 

4. Projektcsomag költségigényének bemutatása 

TOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt költ-

ségigénye (Ft) 

előkészí-

tettség 

1. Vágópont kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

vágás, állattenyésztés Békés 200 000 000 

terület 

rendelke-

zésre áll 

2. Hűtőház kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

hűtőház csomagolóval, 

zöldség-gyümölcs hideg 

tárolás 

Békés 300 000 000 

átalakítan-

dó csarnok 
redelkezés

re áll 

3. 
Önkormányzati kerté-

szet létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

mintaprojekt, fóliarend-

szer, zöldségfeldolgozó 
Újkígyós 300 000 000 nincs adat 

4. 
Mezőgazdasági szövet-

kezet létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

mezőgazdasági szövetke-
zet létrehozása 

Békés 500 000 000 

szövetke-

zet meg 
lett alapít-

va 
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5. 
Háztáji gazdálkodás 

támogatása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

háztáji gazdálkodás, 

feldolgozókonyha kialakí-

tása 

Medgyesegy-
háza 

300 000 000 
projektöt-

let 

6. 
Piactér kialakítása és 
vásárcsarnok építése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

közös piac, mezőgazdasá-
gi termékek piaca 

Mezőkovács-
háza 

110 000 000 nincs adat 

7. 

Térségi szintű integrált 
foglakoztatás-orientált 

gazdaságfejlesztés 

(Mezőgazdasági ver-
senyképesség javító 

program) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

feldolgozóipari létesítmé-
nyek létrehozása, fejlesz-

tése 

Medgyesegy-

háza 
150 000 000 

projektöt-

let 

8. 
Komplex álattartó 

telep fejlesztése 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

infrastruktúra beruhá-
zás, férőhely kialakítás 

Pusztaottlaka 353 000 000 
projektöt-

let 

9. 
Komplex 

élelmiszerfeldolgozó 
üzem kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

üzem építés, gépbeszer-
zés 

Pusztaottlaka 335 000 000 
projektöt-

let 

10. 

Házi állatok számára 
szolgáló bemutató-
központ kialakítása 

Pusztaottlakán 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

bemutatóközpont létre-
hozása, kapcsolódó 

programok 

Pusztaottlaka 
- Dél-Békés 

Mezőgazdasá-
gi Termelőiért 

Kh. Alapít-
vány 

83 000 000 
projektöt-

let 

11. 

Magyarországon 
nemesített szárnyasok 

természetközeli be-
mutató és oktatóköz-
pontjának kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

bemutatóközpont létre-
hozása, kapcsolódó 

programok 

Pusztaottlaka 
- Dél-Békés 

Mezőgazdasá-
gi Termelőiért 

Kh. Alapít-
vány 

220 000 000 
projektöt-

let 

12. 

Magyarországon 
nemesített emlős 

állatok 
természetközeli be-

mutató és oktatóköz-
pontjának kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

bemutatóközpont létre-
hozása, kapcsolódó 

programok 

Pusztaottlaka 
- Dél-Békés 

Mezőgazdasá-
gi Termelőiért 

Kh. Alapít-
vány 

250 000 000 
projektöt-

let 

13. 

Konferenciaterem, 
étkező és konyha 

kialakítása Pusztaott-
lakán 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

épület, és infrastruktúra 
kialakítása, egészségtu-

datosság 

Pusztaottlaka 
- Szent György 
- Jövő Építő és 
Vidékfejlesztő 

Közhasznú 
Egyesület 

250 000 000 
projektöt-

let 

14. 

Jégkár monitorizáló, 
ellenőrző, jelző rend-

szer kiépítése Dél-

Békésben 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

ellenőrző, vészjelző 

rendszer kiépítése 

Dél-Békési 
Kistérség 

Többcélú 

Társulása, 
Orosházi 

Kistérség 

Többcélú 
Társulása 

(Medgyesegy-

háza) 

280 500 000 
projektöt-

let 

15. Sertéstelep létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

sertéstelep kialakítása Füzesgyarmat 230 000 000 nincs adat 

16. 
Dinnye savanyító üzem 

létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

savanyító üzem kialakítá-

sa 

Medgyesegy-

háza 
1 000 000 000 

projektöt-

let 

17. 

„Tartsd és vágd”- 
„Dombikum” sertés 

mintaprogram megvaló-

sítása, ezen belül helyi 
vágópont és az Ízek 

Háza létesítmények 

megvalósítása Domb-
egyház nagyközségben 

az önfenntartás és a 

település fejlődése 
érdekében 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

vágópont, ízek háza Dombegyház 1 425 500 000 

részletesen 

kidolgo-
zott ta-

nulmány 
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18. 

Új piac, hűtőház és 

feldolgozóhely kialakí-

tása ezzel munkahelyte-
remtés, vállalkozásfej-

lesztés elősegítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

élelmiszer előállítás, 

feldolgozás, új mezőgaz-
dasági termékek 

Nagykamarás 500 000 000 

kidolgo-
zott 

projektada

tlap 

19. 

Fűszerpaprikát, gyógy-
növényeket szárító, 

őrlő, gyümölcsöket 

aszaló, feldolgozó üzem 
kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

fűszerpaprika termelés, 
feldolgozás 

Okány 100 000 000 
elvi előké-

szítés 

20. 

Fás szárú növényeket 

újrahasznosító, feldol-

gozó üzem létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

fás szárú növény, 

brikettálás, megújuló 

energia, faanyagok 

Okány 180 000 000 
elvi előké-

szítés 

21. 
Kistérségi EU konform 

vágópont kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

helyi feldolgozás, vágó-

pont 
Kötegyán 100 000 000 

tervek 

rendelke-

zésre 
állnak 

22. 
Piac és rendezvénytér 

kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

helyi termék standok, 

szociális helységek 
Kötegyán 100 000 000 

tervek 

rendelke-

zésre 

állnak 

23. 
Nemzetközi állatvásár 

területének kialakítása  

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

adminisztrációs és kiszol-

gáló épületek 
Kötegyán 50 000 000 

tervek 

rendelke-

zésre 
állnak 

24. 
Húsfeldolgozó üzem 

létrehozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

sertés, szárnyas, vadhús 
feldolgozás 

Kötegyán 500 000 000 

tervek 

rendelke-
zésre 

állnak 

25. Piactér kialakítása  

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

piactér, mezőgazdasági 

termékek értékesítése 
Csabacsűd 15 000 000 

rendezett 

tulajdon-
viszonyok 

26. 

Helyi mezőgazdasági 

termékek értékesítését 
segítő szolgáltatóház 

építése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

mezőgazdasági piac 
kialakítása 

Csabacsűd 48 000 000 
tervezés 

alatt 

27. 

Mezőgazdasági termék 

feldolgozása (sajtkészí-
tés, vágópont, tartósítás, 

hűtőház) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

sajtkészítés, tartósítás, 
vágópont, hűtőház 

Nagyszénás, 
Gádoros, 

Pusztaföldvár, 

Csanádapáca, 

Kardoskút 

nincs adat nincs adat 

28. 
Orosházi-Oros-házi 

termékek népszerűsítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

házi készítésű termék, 

beszállítói program, 

termékminősítő rendszer 

Orosháza 5 000 000 
ötlet 

szintjén 

29. 

Őstermelői piac kialakí-

tása Kertészsziget 

központjában, valamint 
megközelítéséhez 

szükséges 450 m-es 

aszfaltos út építése. 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

őstermelői piac kialakítá-
sa, infrafejlesztés 

Kertészsziget 35 000 000 

piac helye 

ki van 

jelölve 

30. 

Állatrakodó (mázsaház) 
épületének felújítása, 

meglévő épület átalakí-

tásával 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

épület felújítás, állatorvosi 

rendelő, állatrakodó 
Körösújfalu 30 000 000 

tervezés 

folyamat-
ban 

31. 
A helyi termékek piacra 
jutását segítő őstermelői 

piac kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

őstermelői piac, parkoló 

tér kialakítása 
Szeghalom 70 000 000 

tervezés 
folyamat-

ban 

32. 
Helyi termékcentrum 

kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

helyi termék centrum Füzesgyarmat 80 000 000 nincs adat 

33. 
Piactér és szolgáltató 

ház kialakítása  

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

piactér, és szolgáltatóház 

létrehozása, üzlethelysé-

gek kialakítása 

Körösladány 142 600 000 nincs adat 

34. 
Állattartó telep létreho-

zása, bővítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

állattartó telep kialakítása Vésztő 100 000 000 nincs adat 

35. 
Hidrokulturáls növény-

ház építése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

növényház kialakítása, 
hidrokultúra létrehozása 

Vésztő 200 000 000 nincs adat 
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36. 
Vásárcsarnok építése, 

piacfejlesztés 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

vásárcsarnok építése Sarkad 50 000 000 
előkészítés 

alatt 

37. 
Savanyító üzem létre-

hozása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

savanyító üzem létrehozá-
sa 

Sarkad 15 000 000 
előkészítés 

alatt 

38. 
Vágópont létesítése 

ipari parkban 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

vágópont, infrastruktúra, 

hűtőkocsik 
Zsadány 60 000 000 

építési 
engedélyes 

tervdoku-

mentáció 

39. Piactér építése 
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

infrastruktúra kialakítása Zsadány 40 000 000 

építési 

engedélyes 

tervdoku-
mentáció 

40. Hűtőház létesítése  
1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

hűtőház kialakítása, 

mosó-csomagolóhelység, 

infrafejlesztés, szamóca-
termelés 

Zsadány 150 000 000 

konkrét 

előkészü-
let még 

nem 

történt 

41. 
Termelői piac kialakítá-

sa 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

termelői piac infra fejlesz-

tés 
Dévaványa 60 000 000 nincs adat 

42. 

Szociális Szövetkezet – 
növény termesztéséhez 

szükséges eszközfej-

lesztés 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

eszközfejlesztés Dévaványa 100 000 000 nincs adat 

43. 

Zöldségtermesztés és 
feldolgozás (zöldség-

feldolgozó üzem létesí-

tése, mezőgazdasági 
oktatási központ kiala-

kítása, öntözőtó rend-

szer létesítése a zöld-
ségtermesztő területe-

ken) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

zöldségfeldolgozó üzem 

létrehozása 
Gyula 1 000 000 000 nincs adat 

44. 

Kistérségi helyi alap-

anyagok feldolgozóipa-
rának fejlesztése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

zöldségfeldolgozó, ma-
lom, vágópont, 

savanyítóüzem, hűtőház, 

raktár kialakítás 

Szarvasi 

kistérség 
2 000 000 000 

projektöt-

let 

45. 

Állati hulladék kezelése 

a Körös-szögi Kistér-

ségben 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

állati hulladék feldolgozó 
üzem 

Szarvasi 
kistérség 

400 000 000 

kidolgo-

zott pályá-

zat 

46. 
Helyi termék piacának 

fejlesztése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

piaclétesítés, hűtőház 

kialakítás 
Szarvas 100 000 000 

kész 
tervek, 

kijelölt 

terület 

47. 
Hűtőház létesítése 

Méhkeréken 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

hűtőház létrehozása Méhkerék 254 000 000 
projektöt-

let 

48. 
Afrikai harcsa tenyész-
tés, feldolgozó üzem, 

hűtőház létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

feldolgozó üzem, hűtőház 

létrehozása 
Méhkerék 1 270 000 000 

projektöt-

let 

49. 

Mezőgazdasági adapte-
rek fejlesztése, fejlesz-

tési központ létrehozása 

a felsőoktatási intéz-
mény bevonása, gyártá-

si kapacitás kialakítása 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 
fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

mezőgazdasági adapterek 

fejlesztése 
Orosháza 1 800 000 000 

projektter-
vezet, 

együttmű-

ködések 
kidolgozá-

sa 

Összes forrásigény 15 841 600 000 

GINOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése 

Kapcsolódó GINOP intézke-

dés 
Tervezett tevékenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt költ-

ségigénye (Ft) 

előkészí-

tettség 

1. 
Hízott vízi szárnyas 

projekt 

1.2. Modern üzleti infrastruk-

túra megteremtése 

termelő, tenyésző telepek 

létrehozása 
Orosháza 2 500 000 000 

ötlet 

szintjén 

2. 
Majsai Kertészet bőví-

tése 

1.2. Modern üzleti infrastruk-

túra megteremtése 

zöldség, paradicsomter-

mesztés 
Orosháza 500 000 000 nincs adat 
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Összes forrásigény 3 000 000 000 

VP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó VP intézkedés Tervezett tevékenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt költ-

ségigénye (Ft) 

előkészí-

tettség 

1. 
Helyi mezőgazdasági 

képzés fejlesztése 

1.14. Tudástranszfer és infor-

mációs akciók 
képzés Vésztő 100 000 000 nincs adat 

2. 

Mezőgazdasági tájékoz-

tató és információs 
rendszer kialakítása 

1.14. Tudástranszfer és infor-

mációs akciók 

tájékoztató és információs 

rendszer kialakítása 
Vésztő 30 000 000 nincs adat 

3. 

Helyi termék ismertető 

és szemléletformáló 
akció 

1.14. Tudástranszfer és infor-

mációs akciók 

ismertető programok 

kidolgozása 
Vésztő 30 000 000 nincs adat 

4. 
Húsfeldolgozás fejlesz-

tése 

3.17. Beruházás tárgyi eszkö-

zökbe feldolgozás területén 
húsfeldolgozó üzem Vésztő 100 000 000 nincs adat 

5. 

Üvegházi zöldség és 

virág termesztés fejlesz-
tése 

3.17. Beruházás tárgyi eszkö-

zökbe feldolgozás területén 
üvegházak kialakítása Vésztő 300 000 000 nincs adat 

6. 
Gombatermesztés és 

feldolgozás fejlesztése 

3.17. Beruházás tárgyi eszkö-

zökbe feldolgozás területén 

gombafeldolgozó üzem 

kialakítása 
Vésztő 300 000 000 nincs adat 

Összes forrásigény 860 000 000 

5. Illeszkedés Területi operatív programhoz 

Tematikus cél: 

3.  A KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása. 
8.  A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 

 

Beruházási prioritás:  

 Termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló korszerű kapacitások támogatása, létrehozása. 

 Helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása új munkahe-

lyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az ESzA alkalmazási körén kívül esnek.  

Forrás: saját szerkesztés 
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14. táblázat  Békés megye komplex turizmusfejlesztése 

1. Projektcsomag megnevezése  

Békés megye komplex turizmusfejlesztése 

2. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

Rövid tartalmi leírás 

 

Fejlesztési cél 

A megyei turisztikai szektor versenyképességének javítása, amelynek következtében növekszik a turizmusból 

származó bevétel, és a szektorban foglalkoztatottak száma. 

 

Tervezett eredmény és output mutatók (jelenleg csak országos indikátorok állnak rendelkezésre) 

Közös és programspecifikus eredménymutatók 

TOP 1.1.1. 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Foglalkozta-
tottak (15-64 

éves) száma 

a közszféra 
adatai nélkül 

ezer fő 
kevésbé 
fejlett 

3 807 696 2013 növekszik 

KSH Munkaerő-

felmérés és kiegé-
szítő felvételei 

OSAP 1539 

évente egyszer 

GINOP 1.5. és 6.1. 

Mutató Mértékegység 
Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Hazai és 

nemzetközi 
turisták 

költésének 
növekedése 

millió Ft 

(EUR) 

kevésbé 

fejlett régió 

1 075 761 
(3 645 411 

725) 

2012 
1 183 337 

(4 009 952 558) 
KSH/ kutatás évente 

Közös és program-specifikus kimeneti mutatók 

TOP 1.1.1. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték 

(2023) 

(országos) 

Adatforrás 
A beszámolás 

gyakorisága 

1. 

Támogatásban 

részesülő vállal-
kozások száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

2. 

Vissza nem 

térítendő támoga-

tásban részesülő 
vállalkozások 

száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

3. 

A foglalkoztatás 
növekedése a 

támogatott vállal-

kozásoknál 

teljesmunkai

dő-
egyenérték 

ERFA 
kevésbé 

fejlett 
3300 IH évente egyszer 

4. 

A vállalkozások-

nak közpénzből 

nyújtott támoga-

táshoz illeszkedő 
magán-beruházás 

(vissza nem 

térítendő támoga-
tás) 

EUR ERFA 
kevésbé 
fejlett 

300 millió IH évente egyszer 
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GINOP 1.5. és 6.1. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régiókate-

gória 

(adott 

esetben) 

Célérték 

(2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

1. 

Vissza nem 

térítendő támoga-

tásban részesülő 
vállalkozások 

száma 

vállalkozás ERFA 
kevésbé 

fejlett régió 
1 

pályázati informa-

tikai rendszer 
(FAIR) 

éve 

2. 

A természeti és 

kulturális örök-
ségnek, illetve 

látványosságnak 
minősülő támoga-

tott helyszíneken 

tett látogatások 
várható számának 

növekedése 

látogatás/év ERFA 
kevésbé 

fejlett régió 
2 352 000 

pályázati informa-
tikai rendszer 

(FAIR) 

évente 

Kapcsolódó ágazati program 

KEHOP, GINOP, EFOP, IKOP 

3. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül a projektcsomag lebonyolításába:  

 Békés Megyei Önkormányzat. 

 

Végső kedvezményezettek:  

 költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, egy-

házak. (GINOP 3.0. – 4.1.1.). 

4. Projektcsomag költségigényének bemutatása 

TOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt költ-

ségigénye (Ft) 

előkészí-

tettség 

1. 

Szarvas-

Békésszentandrási 
Holtág vonzerejének 

növelése a sétahajózás 

fejlesztésével 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

sétahajózás 
Békésszent-

andrás 
1 500 000 000 nincs adat 

2. 
Búvár mélymerülő 

medence kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

medence kialakítása Orosháza 1 000 000 000 
ötletszin-

ten 

3. 

Komplex turisztikai 

attrakciófejlesztés 

Orosháza-
Gyopárosfürdőn 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

vízi színpad, szökőkút, 

rendezvénysátor 
Orosháza 660 000 000 

ötletszin-

ten+bizony

os tervek 
megléte 

4. 

Vízi turizmus fejleszté-

se, hajó kikötő kiépíté-

se, szabad strand felújí-
tása vagy új létesítése, 

szálláshely kialakítása 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

strandfelújítás, szálláshe-

lyek 
Körösladány 265 000 000 nincs adat 

5. 
Kisökörjárási új idegen-

forgalmi központ 

létesítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 
szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

idegenforgalmi központ 

létrehozása 
Gyula 1 300 000 000 nincs adat 

6. 

Nemzetközi és Orszá-
gos vonzerővel bíró 

turisztikai fesztiválso-
rozat 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

helyi gasztronómia, 
egészségtudatosság 

Jövő Építők 
TDM Kh. 

Egyesület 
112 000 000 

projektöt-
let 

7. 

Komplex turisztikai , 
interaktív kiállító és 
Rendezvényhelyszín 
kialakítása Pusztaott-

lakán 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

sétány, tanösvény, 
konferencia helyszín és 

többfunkciós épület 
kialakítása 

Pusztaottlaka 
Fejlődéséért 
Közhasznú 
Alapítvány 

689 000 000 
projektöt-

let 
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8. 
Zarándokturisztikai 

fejlesztés Pusztaottla-
kán 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

ökumenikus rendez-
vényhelyszín, konferen-
cia terem, egyházi mú-

zeum, imaterem kialakí-
tás 

Magyarorszá-
gi Román 
Ortodox 

Egyházmegye 

411 000 000 
projektöt-

let 

9. 

A Pusztaottlakai 
állatkert komplex 

látogatóbarát fejlesz-
tése 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

sétány, tanösvény, 
konferencia helyszín és 

többfunkciós épület 
kialakítása 

Pusztaottlaka 
Fejlődéséért 
Közhasznú 
Alapítvány 

585 000 000 
projektöt-

let 

10. 
Bojli horgásztó kiala-

kítása sóderes vízpart-
tal 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

horgásztó és vízpart 
kialakítása 

Pusztaottlaka 
Fejlődéséért 
Közhasznú 
Alapítvány 

154 000 000 
projektöt-

let 

11. 
Ifjúsági szálló kialakí-

tása 

1.1.1. Foglalkoztatás-
bővítést szolgáló önkor-

mányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

épületkorszerűsítés, 
eszközfejlesztés 

Pusztaottlaka 150 000 000 nincs adat 

Összes forrásigény 6 826 000 000 

GINOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése 

Kapcsolódó GINOP intézke-

dés 

Tervezett tevékenysé-

gek 

Érintett telepü-

lés(ek) megneve-

zése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészí-

tettség 

1. 
Elekiek XIII. világta-

lálkozójának szervezése 

1.5. Nemzeti turisztikai mar-
keting és keresletösztönző 

program 

testvérvárosok, kulturá-

lis rendezvények 
Elek 8 000 000 

szervezés 

alatt 

2. 
Kistérségi kulturális 

programok szervezése 

1.5. Nemzeti turisztikai mar-

keting és keresletösztönző 
program 

művelődési központok 

programjai, fesztiválok 
Mezőkovácsháza 200 000 000 nincs adat 

3. 
Ökoturisztikai beruhá-
zás a Kötegyáni Öko-tó 

és Öko-park területén 

6.1. A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 

rekreációs terület, 
vendégházak, horgász-

turizmus 

Kötegyán 200 000 000 

beruházás 

tervei 
rendelke-

zésre 

állnak 

4. 

Canopy pálya kialakítá-

sa Orosháza-

Gyopárosfürdőn 

6.1. A természeti és kulturális 

örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 

canopy pálya kialakítá-

sa 
Orosháza 10 000 000 

ötletszin-

ten 

5. 

Kalandpark bővítése az 

Alföld Gyöngye Hotel-

nél 

6.1. A természeti és kulturális 

örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 

kalandpark kialakítása Orosháza 10 000 000 
ötletszin-

ten 

6. 

Quadpálya kialakítása 

az Alföld Gyöngye 

Hotelnél 

6.1. A természeti és kulturális 

örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 

quadpálya kialakítása Orosháza 30 000 000 
ötletszin-

ten 

7. 

Wellness részleg kiala-
kítása az Alföld Gyön-

gye Hotelnél, szobák 

klimatizálása 

6.1. A természeti és kulturális 

örökség megőrzése, védelme, 
elősegítése és fejlesztése 

wellness részleg és 

klimatizált szobák 
kialakítása 

Orosháza 50 000 000 
ötletszin-

ten 

8. 

A gyulai vár, mint 

szigeterőd rekonstruk-

ciója 

6.1. A természeti és kulturális 

örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 

gyulai vár rekonstruk-
ció 

Gyula 4 000 000 000 nincs adat 

9. 

Szarvas Város komplex 

turisztikai fejlesztése a 
Történelmi Magyaror-

szág szellemiségében 

6.1. A természeti és kulturális 
örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 
komplex turisztikai 

fejlesztés 
Szarvas 2 000 000 000 

kidolgo-
zott tervek, 

korábban 
beadott 

pályázati 

anyag 

Összes forrásigény 6 508 000 000 

 

5. Illeszkedés Területi operatív programhoz 

Tematikus cél: 

3.  A KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása. 

6.  Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése. 
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8.  A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 

 

Beruházási prioritás: 

 Termék- és szolgáltatásfejlesztésre irányuló korszerű kapacitások támogatása, létrehozása. 

 A kulturális örökség védelme, elősegítése és fejlesztése. 

 Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a területi stratégiákban foglalt endogén potenciálok fejlesztése 

által a speciális területeken, beleértve a hanyatló ipari régiók szerkezetváltását, továbbá a különös természeti 

és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférés növelését, valamint ezen erőforrások fejlesztését.  

Forrás: saját szerkesztés 
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15. táblázat  Békés megye komplex humán erőforrás fejlesztése 

1. Projektcsomag megnevezése  

Békés megye komplex humán erőforrás fejlesztése 

2. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

Rövid tartalmi leírás 

 

Fejlesztési cél 

Békés megye komplex humán erőforrás fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése céljából, a munkaerőpiac kí-

vánalmainak megfelelően. 
 

Tervezett eredmény és output mutatók (jelenleg csak országos indikátorok állnak rendelkezésre) 

Közös és programspecifikus eredménymutatók 

TOP 1.1.1. és 1.2.1. 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Foglalkozta-
tottak (15-64 

éves) száma 

a közszféra 
adatai nélkül 

ezer fő 
kevésbé 
fejlett 

3 807 696 2013 növekszik 

KSH Munkaerő-

felmérés és kiegé-
szítő felvételei 

OSAP 1539 

évente egyszer 

Napközbeni 

ellátásban 
részesülő 

gyermekek 

száma (böl-
csőde, csalá-

di napközi) 

fő 
kevésbé 
fejlett 

48111 2012 növekszik KSH évente egyszer 

Közös és program-specifikus kimeneti mutatók 

TOP 1.1.1. és 1.2.1. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

1. 
Támogatásban 

részesülő vállal-

kozások száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

2. 

Vissza nem 
térítendő támoga-

tásban részesülő 

vállalkozások 
száma 

db ERFA 
kevésbé 
fejlett 

2000 IH évente egyszer 

3. 

A foglalkoztatás 

növekedése a 

támogatott vállal-
kozásoknál 

teljesmunkai
dő-

egyenérték 

ERFA 
kevésbé 

fejlett 
3300 IH évente egyszer 

4. 

A vállalkozások-

nak közpénzből 
nyújtott támoga-

táshoz illeszkedő 

magán-beruházás 
(vissza nem 

térítendő támoga-

tás) 

EUR ERFA 
kevésbé 

fejlett 
300 millió IH évente egyszer 

5. 

Támogatott gyer-
mekgondozási és 

oktatási intézmé-
nyek kapacitása 

személy ERFA 
kevésbé 

fejlett 
16000 IH évente egyszer 

Kapcsolódó ágazati program 

EFOP, GINOP 
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3. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül a projektcsomag lebonyolításába:  

 Békés Megyei Önkormányzat. 

 

Végső kedvezményezettek:  

 önkormányzatok, közintézmények, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, NIF 

Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek, egyházak. (TOP 5.0. – 1.1.1.), 

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, önkormányzati közin-

tézmények, non-profit szervezetek, egyházak, civil szervezetek, nappali ellátást nyújtó intézmények. (TOP 5.0. 

– 1.2.1.), 

 társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság egyéb szereplői, foglalkoztatási célú nem állami non-profit 

szervezetek és a velük együttműködő vállalkozások (GINOP 3.0. – 5.4.1.). 

4. Projektcsomag költségigényének bemutatása 

TOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészített-

ség 

1. 

Rehabfoglalkoztatásnak 
helyt adó ingatlan felújítá-

sa (hőszigetelés, villamos 

hálózat fejlesztés, nyílás-
záró csere) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgá-

ló önkormányzati gazdaságfejlesztési 

akciók 

ingatlan felújítás, 
hőszigetelés 

Bucsa 30 000 000 nincs adat 

2. 

(nonprofit építőipari cég) 

Helyi identitás növelése- 

az egyének és a lakóhely 
közötti kapcsolat erősítése 

(Ösztöndíj program II) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgá-

ló önkormányzati gazdaságfejlesztési 
akciók 

nonprofit építőipari 

cég létrehozása 

Medgyesegy-

háza 
250 000 000 projektötlet 

3. 

(pályakezdők támogatása) 
Helyi identitás növelése- 

az egyének és a lakóhely 

közötti kapcsolat erősítése 

(Ösztöndíj program I) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgá-

ló önkormányzati gazdaságfejlesztési 

akciók 

mentorálás, képzés, 
szolgáltatás 

Medgyesegy-
háza 

200 000 000 projektötlet 

4. 

Dobozi Mesekert Óvoda 

új épületének építése és a 

régi épület bontása a 
Bajcsy u. 2. sz. és 2/a sz. 

alatt 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

óvoda férőhelybő-

vítése 
Doboz 300 000 000 nincs adat 

5. 

Családsegítő és gyermek-
jóléti szolgálat fejlesztése 

családbarát környezet 

kialakításával és kapaci-
tásbővítéssel 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

vizesblokk kialakí-

tása, családbarát 

munkahely 

Kétegyháza 60 000 000 
nincs előké-

szítve 

6. 

Közfoglalkoztatási köz-

pont fejlesztése családba-
rát munkahelyi jegyekkel, 

kapacitásbővítés 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

vizesblokk kialakí-

tása, családbarát 

munkahely 

Kétegyháza 80 000 000 
nincs előké-

szítve 

7. Óvoda felújítása, bővítése 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

épület felújítás, 
férőhelybővítés 

Kevermes 58 000 000 tervezés alatt 

8. 
Munkahelymegtartás 

erősítése  

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

óvodai férőhelybő-

vítés 
Kondoros 120 000 000 előkészítés 

9. 
Bérlakás építése pálya-

kezdők részére 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

bérlakások építése Vésztő 150 000 000 nincs adat 

10. 
Köz- és munkahelyi 

étkeztetés fejlesztése 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével 

Köz- és munkahe-
lyi étkeztetés 

fejlesztése 

Vésztő 40 000 000 nincs adat 
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11. Óvoda fejlesztése 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével 

Óvoda fejlesztése Vésztő 150 000 000 nincs adat 

12. 
Műszakos gyermekszol-

gálat beindítása 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

gyermekszolgálati 
rendszer kiépítése 

Vésztő 50 000 000 nincs adat 

13. 
Egészségcentrum létreho-

zása 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

egészségcentrum 

kialakítása, 

infrafejlesztés 

Vésztő 150 000 000 nincs adat 

14. 
Bölcsőde és óvodafejlesz-

tés 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

férőhelybővítés Gyomaendrőd 150 000 000 nincs adat 

15. 

Pedagógia Szakszolgálat 

eszközfejlesztése a csa-

ládbarát foglalkoztatás és 
az életminőség javítása 

keretében 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

eszközfejlesztés Dévaványa 20 000 000 nincs adat 

16. Óvodafejlesztés 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 

életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

férőhelybővítés Ecsegfalva 35 000 000 nincs adat 

17. 

A gyulai polgármesteri 
hivatal épületének korsze-

rűsítése, felújítása (aka-

dálymentesítéssel) 

1.2.1. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

akadálymentesítés Gyula 200 000 000 nincs adat 

Összes forrásigény 2 043 000 000 

5. Illeszkedés Területi operatív programhoz 

Tematikus cél: 

8.  A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

9.  A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

10. Beruházások az oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó. 

11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

 

Beruházási prioritás: 

 Munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi foglalkoztatá-

si kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén. 

 Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egész-

ségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi 

alapú szolgáltatásokra. 

 Nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexu-

ális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem. 

 Megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egész-

ségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat. 

 Oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztése. 

 Korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés ösztönzése 

mind a koragyermekkori nevelésben, mind a közoktatásban. 

 Egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek napra-

késszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása. 

 Közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának növelésébe történő be-

ruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a felelősségteljes kormányzás megvalósítása. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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16. táblázat – Békéscsaba gazdaságfejlesztési projektcsomagja 

1. Projektcsomag megnevezése  

Békéscsaba gazdaságfejlesztési projektcsomagja 

2. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

Rövid tartalmi leírás 

 

Fejlesztési cél 

Békéscsaba, Megyei Jogú Város gazdaságának fejlesztése a foglalkoztatottság és versenyképesség növelésének 

figyelembe vételével. 
 

Tervezett eredmény és output mutatók (jelenleg csak országos indikátorok állnak rendelkezésre) 

Közös és programspecifikus eredménymutatók 

TOP 1.1.1. és 1.1.2. 

Mutató Mértékegység 

Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Foglalkozta-
tottak (15-64 

éves) száma 

a közszféra 
adatai nélkül 

ezer fő 
kevésbé 
fejlett 

3 807 696 2013 növekszik 

KSH Munkaerő-

felmérés és kiegé-
szítő felvételei 

OSAP 1539 

évente egyszer 

Közös és program-specifikus kimeneti mutatók 

TOP 1.1.1. és 1.1.2. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

1. 

Támogatásban 

részesülő vállal-
kozások száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

2. 

Vissza nem 

térítendő támoga-
tásban részesülő 

vállalkozások 

száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
2000 IH évente egyszer 

3. 

A foglalkoztatás 
növekedése a 

támogatott vállal-

kozásoknál 

teljesmunkai

dő-
egyenérték 

ERFA 
kevésbé 

fejlett 
3300 IH évente egyszer 

4. 

A vállalkozások-

nak közpénzből 

nyújtott támoga-
táshoz illeszkedő 

magán-beruházás 

(vissza nem 
térítendő támoga-

tás) 

EUR ERFA 
kevésbé 

fejlett 
300 millió IH évente egyszer 

Kapcsolódó ágazati program 

GINOP, EFOP 
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3. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül a projektcsomag lebonyolításába:  

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 

Végső kedvezményezettek:  

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar 

Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek, egyházak. (TOP 5.0. – 1.1.1. és 1.1.2.). 

4. Projektcsomag költségigényének bemutatása 

TOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészítettség 

1. 
Az Északi Ipartelep 

bővítése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

infrastruktúra 

kialakítása 
Békéscsaba 1 075 000 000 

területvásárlás 
szükséges, 

engedélyes terv 

nincs 

2. 

Logisztikai raktárkapaci-
tás kialakítása az Északi 

Iparterületen (csarnoképí-

tés) 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 
gazdaságfejlesztési akciók 

logisztikai csarnok 

építése 
Békéscsaba 1 700 000 000 

igényfelmérés 

megtörtént 

3. 

Élelmiszeripari inkubáci-

ós infrastruktúra fejleszté-

se a Déli Ipartelepen 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

inkubációs szolgál-
tatások nyújtása 

Békéscsaba 650 000 000 
igényfelmérés 

megtörtént 

4. Hűtőház fejlesztése 

1.1.1. Foglalkoztatás-bővítést 

szolgáló önkormányzati 

gazdaságfejlesztési akciók 

hűtőház fejlesztése Békéscsaba 2 750 000 000 
igényfelmérés 

megtörtént 

5. 
Élelmiszeripari klaszterek 
kialakulásának támogatá-

sa 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 
fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

klasztertámogatás Békéscsaba nincs adat nincs adat 

6. 
Turisztikai KKV-k támo-

gatása 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 
fejlesztések a kis- és középvál-

lalkozásoknál 

turisztikai KKV 

támogatási program 
Békéscsaba 80 000 000 nincs adat 

7. 

Városi piac épületének és 

külső infrastruktúrájának 
fejlesztése 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 

fejlesztések a kis- és középvál-
lalkozásoknál 

piac infrafejlesztése Békéscsaba 700 000 000 

rendezett 

tulajdonvi-
szonyok 

8. 

Megyei szintű vállalko-

zásfejlesztési programalap 
létrehozása 

1.1.2. Foglalkoztatás-barát 

fejlesztések a kis- és középvál-
lalkozásoknál 

programalap létre-

hozása 
Békéscsaba 3 000 000 000 nincs adat 

9. 
Fürjesi út I. és II. ütem 

építése 

1.1.3. A munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közleke-

désfejlesztés 

útépítések Békéscsaba 1 970 000 000 

engedélyek és 

kivitelezési 

tervek 

10. 

Bölcsődék férőhely 

fejlesztése, rekonstrukció-

ja 
 

1.2.1. A foglalkoztatás segíté-

se és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszol-

gáltatások fejlesztésével 

6. számú bölcsőde, 

3. számú bölcsőde, 

8. számú bölcsőde, 
MIVA bölcsőde, 

Sziklai Sándor u 

bölcsődei férőhe-
lyek fejlesztése 

Békéscsaba 450 000 000 
tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek 

11. 
Óvodák  férőhely fejlesz-

tése, rekonstrukciója 

1.2.1. A foglalkoztatás segíté-

se és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszol-

gáltatások fejlesztésével 

Kölcsey Utcai és 

Ligeti Sori Óvoda, 
Penza Lakótelepi 

és Dr. Becsey 

Oszkár Utcai 
Óvoda, Mackó-

Kuckó Óvoda   

férőhely fejlesztése 

Békéscsaba 350 000 000 
tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek 

Összes forrásigény 12 725 000 000 
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5. Illeszkedés Területi operatív programhoz 

Tematikus cél: 

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

3.  A KKV-k, a mezőgazdasági és a halászati ágazatok versenyképességének javítása. 

8.  A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

 

Beruházási prioritás: 

 Kutatási és innovációs infrastruktúra (K+I) és ennek kiválóságának a fejlesztésére irányuló kapacitás megerő-

sítése és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása. 

 Vállalatok K+I beruházásainak, a vállalkozások és K+F központok és felsőoktatási intézmények egymás kö-

zötti kapcsolatainak és szinergiáinak kialakításának támogatása, különösen a termék- és szolgáltatásfejlesztés 

elősegítése, technológiaátadás, szociális innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózat-

építés, klaszterek és nyílt innováció intelligens specializáció által. 

 Vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítésével, va-

lamint új cégek alapításának ösztönzésével, beleértve az üzleti inkubációt. 

 KKV-k kapacitásainak támogatása a növekedés és innováció érdekében. 

 Üzleti inkubátorházak létrehozása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a cégalapítás beru-

házásokkal való támogatása. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.1.2. Békéscsaba MJV nem közvetlenül gazdaságfejlesztési célú projektjei 

17. táblázat  Békéscsaba Megyei Jogú Város nem közvetlenül gazdaságfejlesztési célú projekt-

jei 

1. Projektcsomag megnevezése  

Békéscsaba Megyei Jogú Város nem közvetlenül gazdaságfejlesztési célú projektjei 

2. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

Rövid tartalmi leírás 

 

Fejlesztési cél 

Békéscsaba, Megyei Jogú Város társadalmi, gazdasági fejlesztése a fenntarthatóság növelése, az életminőség javí-

tása, a térszerkezet javítása, ill. a társadalmi kohézió szempontjainak figyelembe vételével. 
 

Tervezett eredmény és output mutatók (jelenleg csak országos indikátorok állnak rendelkezésre) 

Közös és programspecifikus eredménymutatók 

TOP 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.1.; 3.2.1.; 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.2.1.; 5.1.1.; 6.3.1. és 6.3.2. 

Mutató Mértékegység 
Régiókate-

gória (adott 

esetben) 

Bázisérték 

(országos) 
Bázisév 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

Elégedettség 
a települési 

környezet 

minőségével 

pontérték (0-10) 
kevésbé 

fejlett 
6,51 2013 növekedés 

KSH Háztartási 

költség-vetési és 

életkörülmény 
adatfelvétel, 

kiegészítő modul 

éves rendszeres-

ség, regionális 

Kereskedel-

mi szálláshe-
lyeken 

eltöltött 
vendégéj-

szakák 

száma 
(külföldi + 

belföldi) 

db 
kevésbé 

fejlett 
14 707 631 2013 növekedés KSH évente 

Napi utazá-

sok esetén fő 
közlekedési 

eszközként 

gyalogos, 
kerékpáros 

vagy közös-

ségi közle-
kedési 

módot 

választók 
részaránya 

% 
kevésbé 

fejlett 
61,4 2012 növekszik KSH évente egyszer 

Primer 

energia 
felhasználás 

PJ 
kevésbé 

fejlett 
1 349,0029 202030 1 348,25 MEKH évente egyszer 

A megújuló 

energiafor-

rásból 

előállított 

energia-
mennyiség a 

teljes bruttó 

energia-
fogyasztáson 

belül 

PJ/év 
kevésbé 
fejlett 

61,71331 2012 64,156 MEKH évente egyszer 

A fejlesztett 

közszolgál-
tatásokat 

igénybe 

fő 
kevésbé 
fejlett 

0 2013 200 000 IH évente 
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vevők száma 

Szociális 

város rehabi-

litációval 
érintett 

akcióterüle-

ten élő 
lakosság 

száma 

fő 
kevésbé 

fejlett 
0 2013 200 000 IH évente 

A HFS 

végrehajtás 
keretében 

megújított 

közösségi 
tereket 

rendszeresen 

igénybe 
vevő lakos-

ság aránya 

52 

% 
kevésbé 

fejlett 

A program 

indulását 
követően 

meghatáro-

zott érték a 
projektek 

indulásakor 

elvégzett 
kutatások 

összegzé-

seként 

2015 

(prioritás 
elindítá-

sától 

függően) 

növekszik 

központi módszer-

tannal előre megál-

lapított gyűjtés 
alapján 

program indulá-

sát megelőzően, 
közben és utána, 

évente minimum 

egyszer 

A közösségi, 
szabadidős, 

közszolgál-

tatást nyújtó 
terekkel és 

létesítmé-

nyekkel való 
lakossági 

elégedett-

ség53 

% 
kevésbé 

fejlett 

A program 

indulását 

követően 
meghatáro-

zott érték a 

projektek 
indulásakor 

elvégzett 

kutatások 
összegzé-

seként 

2015 

(prioritás 

elindítá-
sától 

függően) 

növekszik 

központi módszer-
tannal előre megál-

lapított gyűjtés 

alapján 

program indulá-

sát megelőzően, 

közben és utána, 
évente minimum 

egyszer 

A program 
keretében 

jobb életkilá-

tással kike-
rültek száma 

kevésbé fejlett fő 0 fő 2014 45.000 FAIR 

Szociális 

partnerek 

vagy nem 

kormányzati 

szervezetek 

(NGO-k) 
által részben 

vagy teljesen 

végrehajtott 
projektek 

száma 

kevésbé fejlett db 0 fő 2014 400 FAIR 

Közös és program-specifikus kimeneti mutatók 

TOP 2.1.1.; 2.2.1.; 3.1.1.; 3.2.1.; 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.2.1.; 5.1.1.; 6.3.1. és 6.3.2. 

Azonosító Mutató 
Mérték-

egység 
Alap 

Régióka-

tegória 

(adott 

esetben) 

Célérték (2023) 

(országos) 
Adatforrás 

A beszámolás 

gyakorisága 

1. 

Városi környezet-

ben létrehozott 

vagy helyreállított 
nyitott terek 

m2 ERFA 
kevésbé 

fejlett 
390 000 FAIR évente 

2. 

Integrált városfej-

lesztési stratégiá-

kat alkalmazó 
területeken élő 

lakosság 

személy ERFA 
kevésbé 

fejlett 
830 000 FAIR évente 

3. 
Bel- és csapadék-
vízvédelmi léte-

sítmények hossza 

m ERFA 
kevésbé 

fejlett 
700 000 FAIR évente 
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4. 

A természeti és a 

kulturális örök-

ségnek, illetve 
látványosságnak 

minősülő támoga-

tott helyszíneken 
tett látogatások 

várható számának 

növekedése 

látogatás/év ERFA 
kevésbé 
fejlett 

950 000 
Létesítmények 

adatszol-gáltatása 
évente 

5. 

Kialakított 

kerékpárosbarát 

települések vagy 
településrészek 

száma (OP kondí-

ciós lista alapján) 

db ERFA 
kevésbé 
fejlett 

40 IH évente 

6. 

Közlekedésbiz-

tonsági fejlesztést 

megvalósított 
települések száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
100 IH évente 

7. 

Kialakított új, 

forgalomcsillapí-

tott övezetek 
száma 

db ERFA 
kevésbé 

fejlett 
50 IH évente 

8. 

Kialakított kerék-

párforgalmi 
létesítmények 

hossza (OP 

kondíciós lista 
alapján) 

km ERFA 
kevésbé 

fejlett 
1000 IH évente 

9. 

A középületek 

éves elsődleges 

energia-
fogyasztásának 

csökkenése 

kWh/év ERFA 
kevésbé 

fejlett 
29 709 362,01 IH évente 

10. 
További kapacitás 
megújuló energia 

előállítására 

MW ERFA 
kevésbé 

fejlett 
322,60 IH évente 

11. 
Az üvegházhatást 
okozó gázok éves 

csökkenése 

tonna CO2 

egyenérték 
ERFA 

kevésbé 

fejlett 
296 811,11 IH évente 

12. 

Jobb egészség-

ügyi szolgáltatá-
sokban részesülő 

lakosság 

személy ERFA 
kevésbé 
fejlett 

200.000 IH évente 

13. 

A fejlesztés révén 
létrejövő, megúju-

ló szociális alap-

szolgáltatások 
száma 

db ERFA 
kevésbé 
fejlett 

360 IH évente 

14. 

Akadálymentesí-

tett épületek 

száma 

db ERFA 
kevésbé 
fejlett 

540 IH évente 

15. 

Helyreállított 

lakóegységek 

városi területeken 

lakó-egység ERFA 
kevésbé 
fejlett 

1 500 IH évente 

16. 

Városi környezet-
ben létrehozott 

vagy helyreállított 

köz- vagy keres-
kedelmi épületek 

m2 ERFA 
kevésbé 
fejlett 

5 000 IH évente 

17. 

Városi környezet-

ben létrehozott 
vagy helyreállított 

nyitott terek 

m2 ERFA 
kevésbé 
fejlett 

10 000 IH évente 

18. 

Integrált városfej-
lesztési stratégiá-

kat alkalmazó 

területeken élő 
lakosság 

személy ERFA 
kevésbé 
fejlett 

200 000 IH évente 
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19. 

Városi környezet-

ben épített vagy 

helyreállított köz- 
vagy kereskedel-

mi épületek 

m2 ERFA 
kevésbe 

fejlett 
8 500 FAIR évente 

20. 

Városi környezet-
ben létrehozott 

vagy helyreállított 

nyitott terek 

m2 ERFA 
kevésbe 

fejlett 
90 000 FAIR évente 

21. 
A programokba 

bevont személyek 

száma 

fő ESZA 
kevésbé 

fejlett 
500.000 IH évente 

22. 
Támogatott civil 

szervezetek száma 
db ESZA 

kevésbé 
fejlett 

1000 IH évente 

Kapcsolódó ágazati program 

GINOP, EFOP, KEHOP, IKOP 

3. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

Gesztor szervezet, illetve partner szervezet, aki bevonásra kerül a projektcsomag lebonyolításába:  

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 

Végső kedvezményezettek:  

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, non-profit és civil 

szervezetek, egyházak. (TOP 5.0. – 2.1.1.), 

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, kis mérték-

ben turisztikai szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások. (TOP 5.0. – 2.2.1.), 

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar 

Közút Nonprofit Zrt, civil szervezetek. (TOP 5.0. – 3.1.1.), 

 önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, szemléletformáló akciók esetében ezeken 

túl civil szervezetek. A város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illesz-

kedő megújuló energetikai projektek esetében CLLD szervezetek. (TOP 5.0. – 3.2.1.), 

 önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások, önkormányzati többségi tulajdonú 

vállalkozások, civil szervezetek, egyházak. (TOP 5.0. – 4.1.1.; 4.1.2. és 4.1.3.), 

 önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzati szövetségek, önkormányzati közintézmények, 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, egyházak, civil szervezetek, társasházak, magánsze-

mélyek. (TOP 5.0. – 4.2.1.), 

 önkormányzatok, magánvállalkozások, civil szervezetek, egyházak, közintézmények. (TOP 5.0. – 5.1.1.), 

 városi önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, magánvállalkozások, képző intézmények, non-profit 

szervezetek, magánszemélyek, társasházak, érdekképviseletek. (TOP 5.0. – 6.3.1.), 

 önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzati szövetségek, önkormányzati közintézmények, 

képző intézmények, egyházak, civil szervezetek, magánszemélyek, társasházak, érdekképviseletek. (TOP 5.0. 

– 6.3.2.). 

4. Projektcsomag költségigényének bemutatása 

TOP- hoz kapcsolódó projektek 

Sor-

szám 
Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés 

Tervezett tevé-

kenységek 

Érintett 

település(ek) 

megnevezése 

A projekt 

költségigénye 

(Ft) 

előkészítettség 

1. Város rehabilitáció 
2.1.1. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó, városi 

fókuszú településfejlesztés 

A volt Körös 

Szálló (barname-
zős) terület rehabi-

litálása új funkció-

val való megtölté-
se, Kossuth tér – 

városi zöld környe-
zet megteremtése  

Békéscsaba 2 500 000 000 

területvásárlás 

szükséges, 

engedélyes terv 
nincs 

2. 
Zöldhálózat fejlesztési 

program 

2.1.1. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó, városi 

fókuszú településfejlesztés 

város zöldövezeti 

részeinek megújítá-

sa 

Békéscsaba 120 000 000 

engedélyekkel 

nem rendelkez-

nek 
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3. 

Települési környezetvé-

delmi infrastrukurális 

program (csapadékvíz, 
belvíz) 

2.1.1. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó, városi 

fókuszú településfejlesztés 

1) V. öblözet: 

Széchenyi utcai 

végátemelő  
(30 mFt) 

2) II. öblözet: 

Északi lecsapoló 
végátemelő  

(80 mFt) 

3) Kastélyszőlők: 
Nyílt árkok létesí-

tése 
(224,5 mFt) 

4) Keleti kertek: 

Nyílt árkok létesí-
tése  

(87,75 mFt) 

5) Nagyrét  I.: 
Nyílt árkok létesí-

tése  

(555,162 mFt) 

6) XV. öblözet: 

Gólya u árok 

létesítés 
(9,5 mFt) 

7) XIII. öblözet: 

Hargita u 14-44. 
csapadékvíz elve-

zetés  

(12 mFt) 
8) Nagyrét II.: 

Nyílt árkok létesí-

tése  
(159,916 mFt) 

9) Fürjesi kertek: 

Nyílt árkok létesí-
tése 

(169,068 mFt) 

10) Kenderföldek: 
Nyílt árkok létesí-

tése 

(402 mFt) 

Békéscsaba 1 729 896 000 

tanulmányok 

tervei elkészül-

tek 

4. Csabapark II fejlesztése 

2.2.1. Társadalmi és környe-

zeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

turisztikai szolgál-
tatások fejlesztése 

Békéscsaba 1 500 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek 

5. 

Csabagyöngye ültetvény 

ökoturisztikai célú fej-

lesztése 

2.2.1. Társadalmi és környe-

zeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

szőlőültetvény 

létesítése, működ-

tetése 

Békéscsaba 350 000 000 

tulajdonvi-
szonyok rende-

zettek, engedé-

lyezés szüksé-
ges 

6. 

Kerékpáros-turizmus fő 

útjaira ráhordó szakaszok 
kialakítása 

2.2.1. Társadalmi és környe-

zeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

turisztikai kerék-

párutak építése 
Békéscsaba 410 000 000 

engedélyezési 

tervdokumentá-
ció elkészült 
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7. 

Kerékpárút-hálózat 

fejlesztése (hiányzó 

hálózati elemek), B+R, 
P+R megoldások 

3.1.1. Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

1. Franklin utcai és 

Szerdahelyi utcai  

(150 mFt)   
2. Szarvasi úti  

(660 mFt) 

3. Jókai úti  
(105 mFt) 

4. Építők útja– 

munkaerőpiaci 
vonzásközpontok 

elérhetősége 
(120 mFt)  

5. Baross utcai 

(80 mFt)  
6. Kétegyházi úti 

(155 mFt)  

7. Franklin utcán 
(110 mFt)  

8. 4139. j. (dobozi) 

út menti  

(450 mFt) 

9. HURO-BIKE 

Békéscsaba köz-
igazgatási terültén 

lévő kerékpárút 

építés  
(750 mFt) 

10. Fényesre 

vezető gyalog- és 
kerékpárút 

(530 mFt)  

11. Temető sori 
gyalog- és kerék-

párút építése 

(90 mFt) 

Békéscsaba 3 200 000 000 

építési engedé-

lyezés, tervdo-

kumentáció 
szakasza 

8. 
Közösségi közlekedés 

infrastruktúrájának 

fejlesztése 

3.1.1. Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

1. Mokry utcai 
buszforduló, 

buszmegálló 
felújítása 

2. Erdélyi sori 

buszforduló, 

buszmegálló 

felújítása 

3. Lencsési úti 
buszforduló, 

buszmegálló 

felújítása 
4. Gerla, Csabai úti 

buszforduló, 

buszmegálló 
felújítása 

Békéscsaba 120 000 000 
nem rendelkez-
nek tervdoku-

mentumokkal 

9. 
Balesetveszélyes csomó-

pontok átalakítása 

3.1.1. Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés 

jelzőlámpás és 

egyéb forgalomirá-

nyító rendszerek 
telepítése 

Békéscsaba 245 000 000 
nem rendelkez-
nek tervdoku-

mentumokkal 
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10. 
Középületek felújítása, 

energia program (óvodák) 

3.2.1. A települési önkor-

mányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahaté-

konyság növelés és a megúju-
ló energia felhasználás, vala-

mint a helyi alkalmazkodás 

támogatása 

1. Kölcsey Utcai és 

Ligeti Sori Óvoda 

2. Kertvárosi 
Óvoda  

3. Hajnal-Lenkey-

Jázmin Utcai 
Általános Művelő-

dési Központ 

4. Penza Lakótelepi 
és Dr. Becsey 

Oszkár Utcai 
Óvoda 

5. Százszorszép 

Művészeti Bázis-
óvoda 

6. Lencsési Óvoda 

7. Szigligeti Utcai 
és Kazinczy Lakó-

telepi Óvoda (+ 

tanuszoda) 

8. Mackó-Kuckó 

Óvoda 

hő-technikai kor-
szerűsítés 

Békéscsaba 995 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-
zettek 

11. 
Középületek felújítása, 
energia program (általá-

nos iskolák) 

3.2.1. A települési önkor-
mányzati intézményekben, 

ingatlanokban az energiahaté-
konyság növelés és a megúju-

ló energia felhasználás, vala-

mint a helyi alkalmazkodás 
támogatása 

1. Békéscsabai 

Andrássy Gyula 

Gimnázium és 
Kollégium 

2. Békéscsabai 

Petőfi Utcai Álta-
lános Iskola 

3. Békéscsabai 

Szent László Utcai 
Általános Iskola  

4. Békéscsabai 

Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola 

5. Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyel-

vű Általános Iskola 

6. Erzsébethelyi 

Általános Iskola 

7. Gerlai Általános 

Iskola 
8. Lencsési Általá-

nos Iskola és 

Alapfokú Művé-
szeti Iskola 

hő-technikai kor-

szerűsítés 

Békéscsaba 1 595 000 000 
tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek 

12. 

Középületek felújítása, 

energia program (közmű-
velődési intézmények) 

3.2.1. A települési önkor-
mányzati intézményekben, 

ingatlanokban az energiahaté-

konyság növelés és a megúju-
ló energia felhasználás, vala-

mint a helyi alkalmazkodás 

támogatása 

hőszigetelés, 
nyílászárócsere, 

napelemek 

1. Békéscsabai 
Jókai Színház  

2. Munkácsy 

Mihály Emlékház 
3. Arany János 

Művelődési Ház 

4. Balassi Bálint 
Magyar Művésze-

tek Háza 
5. Csabagyöngye 

Kulturális központ 

napelemes rendszer 
kiépítése. 

Békéscsaba 1 145 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-
zettek 
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13. 

Középületek felújítása, 

energia program (gyer-
mekélelmezési intézmé-

nyek) 

3.2.1. A települési önkor-

mányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahaté-

konyság növelés és a megúju-

ló energia felhasználás, vala-
mint a helyi alkalmazkodás 

támogatása 

1. Számú Iskola-

centrum Központi 

Konyha 
2. Számú Általános 

Iskolai Napközi 

otthonos Konyha  
3. Számú Óvodai 

Napközi otthonos 

Konyha  
5. Számú Középis-

kolai Kollégiumi 
Konyha  

konyhák épület-

energetikai felújítá-
sa 

Békéscsaba 400 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek 

14. 

Középületek felújítása, 

energia program (önkor-
mányzati lakások) 

3.2.1. A települési önkor-
mányzati intézményekben, 

ingatlanokban az energiahaté-

konyság növelés és a megúju-
ló energia felhasználás, vala-

mint a helyi alkalmazkodás 

támogatása 

1. Irányi u. 2-4. 

önkormányzati 

bérlakás  
2. Franklin utcai 

lakások  

3. Erzsébet Lakó-
park, 57 lakás  

4. Andrássy út 55-

57.  
5. Lepény Pál u. 3.  

6. Berzsenyi u. 7. 

7. Fövenyes utcai 
Ifjúsági Garzon 

8. Dózsa György út  

Békéscsaba 1 535 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-
zettek 

15. 
Középületek felújítása, 

energia program (bölcső-

dék) 

3.2.1. A települési önkor-

mányzati intézményekben, 

ingatlanokban az energiahaté-
konyság növelés és a megúju-

ló energia felhasználás, vala-

mint a helyi alkalmazkodás 
támogatása 

külső homlokzati 
hőszigetelés, 

nyílászárók cseréje, 

energetikai fejlesz-
tés  

3. számú bölcsőde  

6. számú bölcsőde  
8. számú bölcsőde  

MIVA bölcsőde  

Békéscsaba 210 000 000 
tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek 

16. 

Középületek felújítása, 

energia program (szociá-

lis intézmények) 

3.2.1. A települési önkor-

mányzati intézményekben, 
ingatlanokban az energiahaté-

konyság növelés és a megúju-

ló energia felhasználás, vala-
mint a helyi alkalmazkodás 

támogatása 

1. Fövenyes u. 1/A. 
szám alatti idősko-

rúak nappali ellátá-

sát és családsegítő, 
gyermekjóléti 

szolgálatot magába 

foglaló épület 
tetőcseréje, nyílás-

zárók cseréje, 

fűtéskorszerűsítése. 
2. Deák Utcai 

Idősek Klubja 

nyílászáró csere, 
kazáncsere 

3. Családok Átme-

neti Otthona, 
Gyermekek Átme-

neti Otthona, 

nyílászáró csere, 
fűtéskorszerűsítés. 

Békéscsaba 250 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek 

17. 
Jaminai egészségház 

kialakítása 

4.1.1. Egészségügyi alapellá-

tás infrastrukturális fejlesztése 

épületbővítés, 

egészségügyi 

ellátás 

Békéscsaba 550 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek, előzetes 

építési tervek 

rendelkezésre 
állnak 

18. 
Gerlai orvosi rendelő 

felújítása 

4.1.1. Egészségügyi alapellá-

tás infrastrukturális fejlesztése 

akadálymentesítés, 
energetikai felújí-

tás, épületgépészeti 

felújítás 

Békéscsaba 50 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek, építési 
engedély szük-

séges 

19. 
Központi orvosi ügyelet 

létesítése 

4.1.1. Egészségügyi alapellá-

tás infrastrukturális fejlesztése 

központi ügyelet 

ingatlan korszerűsí-
tése 

Békéscsaba 150 000 000 

tulajdonviszony 
nem rendezett, 

építési engedély 

szükséges  
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20. 
Szociális alapellátás 

intézményeinek korszerű-

sítése 

4.1.2. A szociális alapszolgál-
tatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

1. Jaminai egész-

ségcentrum kialakí-

tása 
(250 mFt) 

2. Hajléktalan 

szálló 
(170 mFt) 

3. Idősek otthona 

kialakítása/bővítése 
(90 mFt) 

4. volt Trefort 
kollégium épületé-

nek felújítása 

(300 mFt) 
5. Kossuth Utcai 

Idősek Klubja 

(120 mFt) 
6. Családok Átme-

neti Otthona és a 

Gyermekek Átme-

neti Otthona 

(150 mFt) 

Békéscsaba 1 080 000 000 

rendezett tulaj-

donviszonyok, 
építési engedé-

lyezési fázis 

21. 
Komplex akadálymente-

sítés 

4.1.3. A meglévő, önkor-

mányzati feladatellátást 

szolgáló intézmények aka-
dálymentesítése, családbarát 

funkciók kialakítása 

1. Lencsési Óvoda 

2. Lencsési Általá-
nos Iskola és 

Alapfokú Művé-

szeti Iskola  
3. Békéscsabai 

Andrássy Gyula 

Gimnázium és 
Kollégium.  

4. Munkácsy 

Mihály Múzeum  
5. Munkácsy 

Mihály Emlékház  

6. 8. sz. Bölcsőde 
7. 3. sz. Bölcsőde  

Békéscsaba 161 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-

zettek, építési 
engedély szük-

séges 
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22. 
Részleges akadálymente-

sítés 

4.1.3. A meglévő, önkor-

mányzati feladatellátást 

szolgáló intézmények aka-

dálymentesítése, családbarát 
funkciók kialakítása 

1. Kölcsey Utcai és 

Ligeti Sori Óvoda 

2. Kertvárosi 
Óvoda  

3. Hajnal-Lenkey-

Jázmin Utcai 
Általános Művelő-

dési Központ 

4. Penza Lakótelepi 
és Dr. Becsey 

Oszkár Utcai 
Óvoda 

5. Százszorszép 

Művészeti Bázis-
óvoda 

6. Szigligeti Utcai 

és Kazinczy Lakó-
telepi Óvoda 

7. Mackó-Kuckó 

Óvoda 

8. Békéscsabai 

Petőfi Utcai Álta-

lános Iskola 
9. Békéscsabai 

Szent László Utcai 

Általános Iskola  
10. Jankay Tibor 

Két Tanítási Nyel-

vű Általános Iskola 
11. Erzsébethelyi 

Általános Iskola 

12. Gerlai Általá-
nos Iskola 

13. Békéscsabai 

Jókai Színház 
14. Arany János 

Művelődési Ház 

15. Balassi Bálint 
Magyar Művésze-

tek Háza 

16. 6. sz. Bölcsőde  

17. MIVA Bölcső-

de  

Békéscsaba 509 000 000 

tulajdonvi-

szonyok rende-
zettek, engedély 

szükséges 

23. 
Berényi úti város rehabi-

litáció 

4.2.1. Leromlott városi terüle-

tek rehabilitációja 

közműfejlesztések, 
közösségi térkiala-

kítása, játszótér, 

ifjúsági park 
fejlesztése, iparosí-

tott technológiával 

épült lakótömbök 
energetikai korsze-

rűsítése, közterület 

fejlesztés 

Békéscsaba 500 000 000 

tulajdonvi-
szonyok rende-

zettek, engedély 

szükséges 

24. Társadalmi programok 

5.1.1. Kulturális és közösségi 

terek infrastrukturális fejlesz-
tése (CLLD) 

„Kilátóközpont” 
létrehozása  

önsegítő közösségi 

hálózatok  
fiataloknak kortárs 

segítő programok 

évközi szabadidős 
kulturális progra-

mok, nyári táborok 
környezettudatos és 

egészséges életmód 

kialakítását célzó 
programok 

Békéscsaba 250 000 000 tervezés alatt 

25. 
Gyermekbarát játszóterek 

fejlesztése 

5.1.1. Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesz-

tése (CLLD) 

1. Mozgáskorláto-

zott gyerekek 

számára használha-
tó játszótér kialakí-

tása 

2. Kamaszok 
játszótere 

Békéscsaba 111 000 000 tervezés alatt 
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26. 
Közösségi és kulturális 

terek fejlesztése 

5.1.1. Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesz-

tése (CLLD) 

Országos források 

terhére javasolható: 

CsabaPark környe-
zetében a közössé-

gi, kulturális, 

gasztronómiai, 
turisztikai terek 

fejlesztése  

A városrészköz-
pontok 

revitalizációja,  
Civil, közösségi 

kezdeményezések 

infrastruktúrájának 
létrehozása 

Agrárnépfőiskolai 

modell kialakítása, 
Speciális játszóte-

rek fejlesztése 

Élménypark az 

idősebb korosz-

tályok számára  

Békéscsaba 1 500 000 000  tervezés alatt 

27. 
Szociális város rehabilitá-

ciós programok ESZA 

lába 

6.3.1. A társadalmi együttmű-
ködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok 

Berényi úti szociá-

lis város rehabilitá-
ció ESZA típusú 

beavatkozásai (pl. 

képzés, közösségi 
programok, gyer-

mekszegénység 

elleni programok) 

Békéscsaba 40 000 000 nincs adat 

28. 

Térségi szintű esélyte-

remtő programok (pl. 

ösztöndíjak) 

6.3.2. A helyi identitás és 
kohézió erősítése 

Közösségi identitás 

programcsomagja 

(pl. különböző 
közösségi házak 

programjai, lakóhe-

lyi közösségek 
támogatása, civilé 

szervezetek önkén-

tességet, önszerve-
ződést elősegítő 

programjainak 

támogatása) 

Békéscsaba 80 000 000 nincs adat 

Összes forrásigény 21 285 896 000 

5. Illeszkedés Területi operatív programhoz 

Tematikus cél: 

4.  Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban. 

6.  Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése. 

7.  A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása. 

8.  A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

9.  A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba. 

 

Beruházási prioritás: 

 megújuló energiaforrások gyártásának és forgalmazásának támogatása, 

 infrastrukturális létesítményekben, beleértve a közcélú épületeket és a lakásépítési ágazatban az energiahaté-

konyság és a megújuló energia támogatása, 

 minden típusú területi egységben, különösen a városokban alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési stra-

tégiák támogatása, beleértve a fenntartható városi mobilitás előmozdítását és a releváns adaptációs intézkedé-

sek negatív hatásainak enyhítését, 

 alacsony szén-dioxid-termelésű technológiák kutatásának, innovációjának és átvételének előmozdítása, 

 kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése, 

 városi környezetfejlesztést célzó intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek helyreállítását és a légszennyezett-

ség csökkentését is, 
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 környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek - beleértve a folyami és tengeri 

közlekedést, kikötőket és multimodális csomópontokat is - kifejlesztése és a fenntartható városi mobilitás elő-

segítése, 

 helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása új munkahe-

lyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az ESzA alkalmazási körén kívül esnek, 

 beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az 

egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra, 

 rászoruló városi és falusi közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása, 

 megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egész-

ségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat, 

 oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztése. 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.1.3. Békés megye járás-fejlesztési részprogramja 

1.1.3.1. TOP-hoz illeszkedő járás-fejlesztési projektcsomagok 

Békés megye járás-fejlesztési részprogramját kilenc járásra tervezzük, amelyek az alábbi 

intézkedéseket tartalmazzák (18. táblázat): 

18. táblázat – Járásfejlesztési projektcsomagok intézkedései 

Járás-fejlesztési projektcsomag Tervezett intézkedések 

Békési járás részprogramja 

1. Intézkedés: Települési környezet rehabilitációja a 

Békési járásban. 

2. Intézkedés: A Békési járás turisztikai vonzerejé-

nek növelése. 

3. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások 

a Békési járásban. 

4. Intézkedés: Környezetvédelmi és energiahaté-

konysági beavatkozások a Békési járásban. 

5. Intézkedés: Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések a Békési járásban. 

6. Intézkedés: Járási humán fejlesztések. 

Békéscsabai járás részprogramja 

1. Intézkedés: Kulturális és természeti örökségre 

alapozott turisztikai fejlesztések.  

2. Intézkedés: Települési környezet megújítása. 

3. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások 

a járási településeken. 

4. Intézkedés: Települési környezetvédelmi és ener-

getikai program. 

5. Intézkedés: Közszolgáltatások infrastrukturális 

fejlesztése a Békéscsabai járásban. 

Gyomaendrődi járás részprogramja 

1. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás településfej-

lesztési programja. 

2. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás turisztikai 

programja. 

3. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás közlekedésfej-

lesztési programja. 

4. Intézkedés: Energetikai beruházások a Gyoma-

endrődi járás településein. 

5. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás humán infra-

struktúra fejlesztési programja. 

6. Intézkedés: Foglalkoztatás ösztönzési és képzési 

program a Gyomaendrődi járásban. 

Gyulai járás részprogramja 

1. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra fenntartha-

tó fejlesztése a Gyulai Járásban. 

2. Intézkedés: Környezetvédelmi és energetikai 

fejlesztések a Gyulai járásban. 

3. Intézkedés: Közösségi szolgáltatások komplex 

fejlesztése a Gyulai járásban. 

4. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések a Gyulai já-

rásban. 
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Mezőkovácsházi járás részprogramja 

1. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások 

a Mezőkovácsházai járásban. 

2. Intézkedés: Energetikai és környezetvédelmi 

fejlesztések a Mezőkovácsházai járásban. 

3. Intézkedés: Közszolgáltatások infrastrukturális 

fejlesztése a Mezőkovácsházai járásban. 

4. Intézkedés: Településfejlesztési beavatkozások a 

Mezőkovácsházai járásban. 

5. Intézkedés: Turisztikai beavatkozások a Mezőko-

vácsházai járásban. 

Orosházi járás részprogramja 

1. Intézkedés: Komplex településfejlesztési progra-

mok az Orosházai járásban. 

2. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások 

az Orosházai járásban. 

3. Intézkedés: Turisztikai vonzerő komplex fejlesz-

tése az Orosházai járásban. 

4. Intézkedés: Környezetvédelmi beavatkozások az 

Orosházai járásban. 

5. Intézkedés: Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések. 

Sarkadi járás részprogramja 

1. Intézkedés: Komplex településfejlesztési progra-

mok a Sarkadi járásban. 

2. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások 

a Sarkadi járásban. 

3. Intézkedés: Turisztikai vonzerő komplex fejlesz-

tése a Sarkadi járásban. 

4. Intézkedés: Környezetvédelmi beavatkozások a 

Sarkadi járásban. 

5. Intézkedés: Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések. 

6. Intézkedés: Humánerőforrás fejlesztés a Sarkadi 

járásban. 

Szarvasi járás részprogramja 

1. Intézkedés: A Szarvasi járás településfejlesztési 

programja. 

2. Intézkedés: A Szarvasi járás turisztikai fejlesztése. 

3. Intézkedés: Települési kerékpárút hálózat fejlesz-

tése. 

4. Intézkedés: Környezetvédelmi és energiahaté-

konysági beavatkozások a Szarvasi járásban. 

5. Intézkedés: Járási közszolgáltatások infrastruktu-

rális fejlesztései. 

6. Intézkedés: A helyi identitástudat és társadalmi 

befogadás erősítése a Szarvasi járásban. 
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Szeghalmi járás részprogramja 

1. Intézkedés: Komplex járási településfejlesztési 

program. 

2. Intézkedés: Járási turisztikai fejlesztési program. 

3. Intézkedés: Járási közlekedésfejlesztési program. 

4. Intézkedés: Környezetvédelmi és energetikai 

fejlesztések a Szeghalomi járásban. 

5. Intézkedés: Közszolgáltatások infrastrukturális 

fejlesztése a Szeghalomi járásban. 

 Forrás: saját szerkesztés 

 

A projektcsomagok illeszkednek a megyei stratégiai program prioritásaihoz, hiszen hozzájá-

rulnak a gazdasági struktúra megújításához, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremté-

séhez, a megye térszerkezetének továbbfejlesztéséhez, valamint áttételesen segítik az emberi 

erőforrás fejlesztését. 

1.1.3.2. Kapcsolódás a megyei területfejlesztési koncepció és stratégia céljaihoz 

1.1.3.2.1. A Békéscsabai járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési 

koncepció és stratégia céljaihoz 

A Békéscsabai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja épít a kulturális és természeti örök-

ségre alapozott turisztikai ágazati fejlesztésekre. A részprogramok egyértelműen kapcsolód-

nak a megye átfogó céljához – „A megyében élők életkörülményeinek és környezeti feltétele-

inek javítása, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése. A 

foglalkoztatás javítása” –, amennyiben e fejlesztések is a gazdaság diverzifikálását, a járási- 

és a megyei turizmus fejlesztését, hosszabb távon helyi munkahelyek teremtését szolgálják. A 

részprogram e beavatkozásai kapcsolódnak továbbá a „Természeti és épített értékek, a szel-

lemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” 

stratégiai célhoz. A részprogramok illeszkedést mutatnak a „Fenntartható fejlődés feltételei-

nek megteremtése” prioritáshoz is, mely a természeti értékek, a táj és a kulturális javak vé-

delmére is hangsúlyt kíván fektetni. 

A járási részprogram fontos eleme a „2. Intézkedés: Települési környezet megújítása” is, ahol 

közösségi terek fejlesztésére nyílik lehetőség. E beavatkozás illeszkedést mutat a „Természeti 

és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható 

tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz. 

A „3. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások a járási településeken” egyértelműen 

kapcsolódik az „A megyében élők életkörülményeinek és környezeti feltételeinek javítása, a 

megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése. A foglalkoztatás 

javítása” átfogó célhoz, amennyiben a közlekedési infrastruktúra fejlesztése alapvetően a 

munkavállalói mobilitást, ezáltal a helyi munkaerő versenyképességét javítja. Az intézkedés 

részprogramjai kapcsolódnak továbbá a „Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye 

mag- és perifériális települései között” stratégiai célhoz, hiszen hozzájárulnak a megye perife-

rikus területei és a centrum térségek közötti közlekedési kapcsolatok javításához. Az intézke-

déshez tartozó részprogramok illeszkedést mutatnak továbbá a „Megye térszerkezetének to-
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vábbfejlesztése” prioritáshoz is, mely a közúti és vasúti elérhetőség javítására, a kiegyensú-

lyozott, többközpontú városhálózat megerősítésére továbbá a város és vidék közötti kapcsola-

tok erősítésére fókuszál a határon átnyúló (gazdasági) kapcsolatok fejlesztése mellett. 

A „4. Intézkedés: Települési környezetvédelmi és energetikai program” valamint az „5. Intéz-

kedés: Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Békéscsabai járásban” beavatkozások 

esetében a helyben élők életkörülményeinek valamint a környezeti feltételek javítása kapcsán 

a megye 2020-as átfogó céljával mutatható ki kapcsolódás. Ezen túlmenően a két intézkedés 

részprogramjai kapcsolódnak a „Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és 

perifériális települései között” stratégiai célhoz, illetve a „Fenntartható fejlődés feltételeinek 

megteremtése” prioritáshoz is, mely az alternatív energiaforrások hasznosítását, a települési 

szolgáltatások fejlesztését és az energiatakarékos, környezetbarát fűtés támogatását tűzi ki 

célul. Az 5. intézkedés mindezek mellett illeszkedik az „Emberi erőforrás fejlesztése” priori-

tásához is, mely az egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztésére kíván többek között 

fókuszálni. 

1.1.3.2.2. A Békési járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési kon-

cepció és stratégia céljaihoz 

A helyi szakemberekkel közösen kidolgozott Békési járási részprogram meghatározó eleme 

az 1. intézkedés, mely városfejlesztési programokat irányoz elő a járásban. Az itt megjelenő 

fejlesztési részprogramok illeszkedést mutatnak a megyei területfejlesztési koncepció „Ter-

mészeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és 

fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai céljához. 

A járási részprogramban komoly hangsúllyal jelenik meg a turisztikai szektor fejlesztése, 

melyhez a „2. Intézkedés: A Békési járás turisztikai vonzerejének növelése” kapcsolódik. Az 

itt megjelölt fejlesztési elképzelések illeszkednek a „Természeti és épített értékek, a szellemi 

és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai 

célhoz, valamint a megyei koncepció a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” 

prioritáshoz is, mely a természeti értékek, a táj és a kulturális javak védelmére is hangsúlyt 

kíván fektetni. A „Közlekedésfejlesztési beavatkozások a Békési járásban” (3. intézkedés) 

kapcsán szakmai tartalom tekintetében az „A megyében élők életkörülményeinek és környe-

zeti feltételeinek javítása, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megte-

remtése. A foglalkoztatás javítása.” átfogó célhoz mutatható ki kapcsolódás, hiszen a közös-

ségi közlekedés fejlesztésével jelentős mértékben hozzájárul a helyben élők életminőségének 

javításához. Az intézkedéshez tartozó részprogramok illeszkedést mutatnak továbbá a „Megye 

térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz is, mely a közúti és vasúti elérhetőség javítá-

sára, a kiegyensúlyozott, többközpontú városhálózat megerősítésére továbbá a város és vidék 

közötti kapcsolatok erősítésére fókuszál a határon átnyúló (gazdasági) kapcsolatok fejlesztése 

mellett. A járási részprogram „4. Intézkedés: Környezetvédelmi és energiahatékonysági be-

avatkozások a Békési járásban” eleme a helyben élők életkörülményeinek valamint a környe-

zeti feltételek javítása kapcsán a megye 2020-as átfogó céljához kapcsolódik szervesen, de 

illeszkedést mutat a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely 
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az alternatív energiaforrások hasznosítása mellett az energiatakarékos, környezetbarát terme-

lés, fűtés, ösztönzésére, illetve a települési szolgáltatások fejlesztésére kíván koncentrálni. 

A Békési járás részprogramjának 5. intézkedése (Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruk-

turális fejlesztések a Békési járásban) kapcsolódik a „Társadalmi- és gazdasági kohézió erősí-

tése a megye mag- és perifériális települései között” stratégiai célhoz, továbbá a „Fenntartható 

fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely egyszerre fókuszál a települési 

szolgáltatások fejlesztésére és a prevenciós tevékenységek erősítésére a lakosság egészségi 

állapotának javítása érdekében. Az intézkedés illeszkedik továbbá az „Emberi erőforrás fej-

lesztése” prioritásához is, mely az egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztését tűzte ki 

célul. A járási részprogramban kiemelt szerep jut a „6. Intézkedés: Járási humán fejlesztések” 

beavatkozási elemnek, mely az átfogó cél mellett kapcsolódik a megye „Emberi erőforrás 

fejlesztése” prioritásához. Ez többek között a civil kezdeményezések ösztönzésére, valamint 

az oktatás a képzési kínálat igény-orientált fejlesztésére kíván hangsúlyt fektetni. 

1.1.3.2.3. A Gyomaendrődi járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési 

koncepció és stratégia céljaihoz 

Gyomaendrőd és térsége egyedi helyzetét jól mutatja, hogy a járás és a környező települések 

kistérségként nem funkcionáltak az elmúlt évek során, így külön kistérségi forrás sem került 

meghatározásra számukra. A két város és három község által alkotott járás számára a 

1298/2014 kormányhatározat jelölt ki önálló forrást, ennek pénzügyi keretei azonban a járási 

workshopok időpontjában még nem voltak ismertek.  

A Gyomaendrődi járási részprogram 1. intézkedése két elemből épül fel: első részét a járási 

székhely településfejlesztési programja alkotja, alapvetően közterület-fejlesztési irányokkal, 

melyet kiegészít az ugyancsak Gyomaendrőddel kapcsolatosan meghatározott környezetfej-

lesztési részprogram. Az itt megjelenő fejlesztési részprogramok illeszkedést mutatnak a me-

gyei területfejlesztési koncepció „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örök-

ség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai céljához. 

A járási részprogramban szerényebb hangsúllyal jelenik meg a turisztikai szektor fejlesztése, 

amelyhez a „2. Intézkedés: Gyomaendrődi járás turisztikai programja” kapcsolódik. A terve-

zett fejlesztési elképzelések illeszkednek a „Természeti és épített értékek, a szellemi és kultu-

rális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz, 

valamint a megyei koncepció a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritás-

hoz is, mely a természeti értékek, a táj és a kulturális javak védelmére is hangsúlyt kíván fek-

tetni. 

A 3. intézkedés („A Gyomaendrődi járás közlekedésfejlesztési programja”) megállapítható, 

hogy annak tartalma „A megyében élők életkörülményeinek és környezeti feltételeinek javítá-

sa, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremtése. A foglalkozta-

tás javítása.” átfogó célhoz kapcsolódik alapvetően, hiszen a közúti, közösségi és kerékpáros 

közlekedés fejlesztésével jelentős mértékben hozzájárul a helyben élők életminőségének javí-

tásához. Az intézkedéshez tartozó részprogramok illeszkedést mutatnak továbbá a „Megye 

térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz is, mely többek között a közúti és vasúti 



Békés megye területfejlesztési programja 2014 - 2020      Operatív program  

 
 

62 

elérhetőség javítására, a kiegyensúlyozott, többközpontú városhálózat megerősítésére továbbá 

a város és vidék közötti kapcsolatok erősítésére fókuszál. 

A járási részprogram 4. Intézkedése az „Energetikai beruházások a Gyomaendrődi járás tele-

pülésein” címet kapta. A kapcsolódó részprogramok a helyben élők életkörülményeinek va-

lamint a környezeti feltételek javítása kapcsán a megye 2020-as átfogó céljához kapcsolódik 

szervesen, de illeszkedést mutat a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” priori-

táshoz is, mely az alternatív energiaforrások hasznosítása mellett az energiatakarékos, kör-

nyezetbarát termelés, fűtés, ösztönzésére, illetve a települési szolgáltatások fejlesztésére kíván 

koncentrálni. 

„A Gyomaendrődi járás humán infrastruktúra fejlesztési programja” alkotja a térségi program 

5. intézkedését. A program és annak elemei kapcsolódnak a „Társadalmi- és gazdasági kohé-

zió erősítése a megye mag- és perifériális települései között” stratégiai célhoz, továbbá a 

„Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely egyszerre fókuszál a 

települési szolgáltatások fejlesztésére és a prevenciós tevékenységek erősítésére a lakosság 

egészségi állapotának javítása érdekében. Az intézkedés illeszkedik továbbá az „Emberi erő-

forrás fejlesztése” prioritásához is, mely az egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztését 

tűzte ki célul. 

A járási részprogramban helyet kapott 6. Intézkedésként a „Foglalkoztatás ösztönzési és kép-

zési program a Gyomaendrődi járásban” beavatkozási csomag is, mely az átfogó cél mellett 

kapcsolódik a megye „Emberi erőforrás fejlesztése” prioritásához. Ez többek között a civil 

kezdeményezések ösztönzésére, valamint az oktatás a képzési kínálat igény-orientált fejlesz-

tését emeli ki kiemelt megyei igényként. 

1.1.3.2.4. A Gyulai járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési kon-

cepció és stratégia céljaihoz 

A Gyulai járási részprogram kiemelt intézkedése a „Közlekedési infrastruktúra fenntartható 

fejlesztése a Gyulai Járásban”. Az ehhez kapcsolódó részprogramok (Járási közúti infrastruk-

túra fejlesztése; Járási kerékpárút fejlesztési program) alapvetően a megyei szintű átfogó cél-

hoz, továbbá a „Megye térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz is kapcsolódnak, 

mely utóbbi markánsan előtérbe helyezi a közúti infrastruktúra fejlesztését. A „2. Intézkedés: 

Környezetvédelmi és energetikai fejlesztések a Gyulai járásban” elsősorban a közintézmények 

energetikai megújítására fekteti a hangsúlyt. Az intézkedés a megyei átfogó cél mellett illesz-

kedést mutat a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely többek 

között az alternatív energiaforrások hasznosítására az energiatakarékos, környezetbarát terme-

lés, fűtés, közlekedés ösztönzésére, valamint a települési szolgáltatások fejlesztésére kíván 

koncentrálni. A „3. Intézkedés: Közösségi szolgáltatások komplex fejlesztése a Gyulai járás-

ban” mind az egészségügyi, mind a szociális, mind pedig az önkormányzati hatáskörbe tarto-

zó közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javításához hozzá kíván járulni. Az intéz-

kedés részprogramjai egyértelműen kapcsolódnak a „Társadalmi- és gazdasági kohézió erősí-

tése a megye mag- és perifériális települései között” stratégiai célhoz, valamint a „Fenntartha-

tó fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is. Emellett az intézkedés illeszkedik to-
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vábbá az „Emberi erőforrás fejlesztése” prioritásához is, mely az egészségügyi, szociális inf-

rastruktúra fejlesztését tűzte ki célul. 

A Gyulai járási program 4. intézkedése (Turisztikai fejlesztések a Gyulai járásban) a „Termé-

szeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenn-

tartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz, amennyiben olyan helyi közösségi értékek, iden-

titásteremtő gondolatok megőrzésére, nemzetközi hírnevének öregbítésére fókuszál, mint pél-

dául az Elekiek Világtalálkozója. Az intézkedés emellett a megyei koncepcióban rögzített 

„Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is illeszkedik amennyiben a 

természeti és kulturális javak megóvására fókuszál. 

1.1.3.2.5. A Mezőkovácsházai járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesz-

tési koncepció és stratégia céljaihoz 

A Mezőkovácsházai járás Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő 

részprogramja 5 intézkedéscsomagra épül. Az 1. intézkedés („Közlekedésfejlesztési beavat-

kozások a Mezőkovácsházai járásban”) elsősorban kerékpárút, valamint közösségi közleke-

désfejlesztési elemekre épít, ily módon kapcsolódik a „Társadalmi- gazdasági kohézió erősíté-

se a megye mag- és perifériális helyzetű térségei között” stratégiai célhoz, továbbá a fejleszté-

si koncepcióban rögzített „Megye térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz, mely a 

város és vidék közötti kapcsolatok erősítését helyezi előtérbe. 

A járási program második intézkedése a „Energetikai és környezetvédelmi fejlesztések a Me-

zőkovácsházai járásban” címet viseli. Az ennek keretében megvalósítandó részprogramok 

(Önkormányzati infrastruktúra korszerűsítése, Járási energetikai korszerűsítési program) il-

leszkedést mutatnak a „„Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség meg-

óvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz, továbbá a megye 

„Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritásához.  

A járási program 3. intézkedése (Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Mezőko-

vácsházai járásban) ugyancsak a „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örök-

ség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz kapcso-

lódik, de illeszkedik a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, 

mely a települési közszolgáltatások fejlesztését helyezi előtérbe. 

A Mezőkovácsházai járási program részét képezi a „4. Intézkedés: Településfejlesztési be-

avatkozások a Mezőkovácsházai járásban” beavatkozás is, mely a járási központ városfejlesz-

tési programját tartalmazza. Az intézkedés kapcsolódik a „Fenntartható fejlődés feltételeinek 

megteremtése” prioritáshoz, ahol kiemelten jelenik meg a települési szolgáltatások fejlesztése, 

a barnamezős területek rehabilitációja újrahasznosítása, mint fejlesztési irány. 

A járási programban hangsúlyosan jelenik meg a turisztika, mint önálló szektor fejlesztése. A 

hatodik intézkedés („Turisztikai beavatkozások a Mezőkovácsházai járásban”) ennek megfe-

lelően elsősorban a járás-specifikus attrakciók fejlesztésére fókuszál. A beavatkozás ily mó-

don kapcsolódik a megye „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség 

megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható továbbfejlesztése” stratégiai céljához valamint a 
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„Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz, mely a természeti értékek, a 

táj és a kulturális javak védelmét helyezi előtérbe.  

1.1.3.2.6. Az Orosházai járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési 

koncepció és stratégia céljaihoz 

Az Orosházai járási részprogram 1. intézkedésében (Komplex településfejlesztési programok 

az Orosházai járásban) megjelenő településfejlesztési irány illeszkedést mutat a megyei terü-

letfejlesztési koncepció „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség meg-

óvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai céljához. 

A 2. intézkedés („Közlekedésfejlesztési beavatkozások az Orosházai járásban”) szerényebb 

mértékű úthálózat fejlesztési elemekkel „A megyében élők életkörülményeinek és környezeti 

feltételeinek javítása, a megye fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyainak megteremté-

se. A foglalkoztatás javítása.” átfogó célhoz kapcsolódik alapvetően, hiszen a közúti, közös-

ségi és kerékpáros közlekedés fejlesztésével jelentős mértékben hozzájárul a helyben élők 

életminőségének javításához. Az intézkedéshez tartozó fejlesztések illeszkedést mutatnak 

továbbá a „Megye térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz is, mely többek között a 

közúti és vasúti elérhetőség javítására, a kiegyensúlyozott, többközpontú városhálózat meg-

erősítésére továbbá a város és vidék közötti kapcsolatok erősítésére fókuszál. 

A járási részprogramban jelentős hangsúlyt kap a turisztikai szektor fejlesztése. A 3. Intézke-

dés: „Turisztikai vonzerő komplex fejlesztése az Orosházai járásban” illeszkedik a „Termé-

szeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenn-

tartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz, valamint a megyei koncepció a „Fenntartható 

fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely a természeti értékek, a táj és a kul-

turális javak védelmére is erős hangsúlyt helyez. 

A járási részprogram 4. Intézkedése a „Környezetvédelmi beavatkozások az Orosházai járás-

ban” címet kapta. A kapcsolódó részprogramok (közintézmények energetikai fejlesztései és 

alternatív energiára épülő rendszerek kialakítása) a helyben élők életkörülményeinek valamint 

a környezeti feltételek javítása kapcsán a megye 2020-as átfogó céljához kapcsolódik szerve-

sen. Emellett a program szakmai tartalmi elemei illeszkedést mutatnak a „Fenntartható fejlő-

dés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely az alternatív energiaforrások hasznosítá-

sa mellett az energiatakarékos, környezetbarát termelés, fűtés, ösztönzésére, illetve a települé-

si szolgáltatások fejlesztésére kíván koncentrálni. 

„Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” jelenik meg a térségi prog-

ram 5. intézkedéseként. Az egészségügyi, szociális és az önkormányzat feladat ellátási körébe 

tartozó intézmények megújítását tartalmazó intézkedés a „Társadalmi- és gazdasági kohézió 

erősítése a megye mag- és perifériális települései között” stratégiai célhoz, továbbá a „Fenn-

tartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely egyszerre fókuszál a telepü-

lési szolgáltatások fejlesztésére és a prevenciós tevékenységek erősítésére a lakosság egészsé-

gi állapotának javítása érdekében. Az intézkedés illeszkedik továbbá az „Emberi erőforrás 

fejlesztése” prioritásához is, mely az egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztését tűzte ki 

célul. 
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1.1.3.2.7. A Sarkadi járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési kon-

cepció és stratégia céljaihoz 

A Sarkadi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 6 intézkedés köré szervezi a helyi szerep-

lők fejlesztéseit. Ezek közül az 1. intézkedésben („Komplex településfejlesztési programok a 

Sarkadi járásban”) megjelenő városfejlesztési részprogram a megyei területfejlesztési koncep-

ció „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innova-

tív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai céljához kapcsolódik. A részprogram ugyan-

csak illeszkedést mutat a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz, 

hiszen ez fókuszál alapvetően a települési szolgáltatások fejlesztésére. 

A járási program „2. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások a Sarkadi járásban” 

című beavatkozás részprogramjai (Kerékpárút fejlesztési program megvalósítása a Sarkadi 

járásban; Közösségi közlekedés fejlesztése és közlekedésbiztonsági beavatkozások) a megyei 

szintű átfogó célhoz, továbbá a „Megye térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz is 

kapcsolódnak, mely a közúti infrastruktúra fejlesztését, a város és vidék közötti kapcsolatok 

erősítését helyezi előtérbe. 

A TOP-hoz kapcsolódó járási program 3. intézkedése (Turisztikai vonzerő komplex fejleszté-

se a Sarkadi járásban) attrakció- és szálláshely fejlesztési részprogramjaival a „Természeti és 

épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható 

tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz kapcsolódik, de illeszkedik a „Fenntartható fejlődés fel-

tételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely a természeti értékek, a táj és a kulturális javak 

védelmét helyezi előtérbe. A járási program részét képezi a „4. Intézkedés: Környezetvédelmi 

beavatkozások a Sarkadi járásban” beavatkozás is, mely elsősorban a közintézmények ener-

giahatékonyságának javítását, megújuló energiára alapozott rendszerek kiépítését támogatja. 

A beavatkozás ily módon kapcsolódik a megye „Természeti és épített értékek, a szellemi és 

kulturális örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható továbbfejlesztése” stratégiai 

céljához, valamint a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz, mely az 

alternatív energiaforrások hasznosítását, továbbá az energiatakarékos, környezetbarát terme-

lés, fűtés, közlekedés ösztönzését, az alternatív energiaforrások felhasználásának bővítését 

tűzi ki célul. 

A járási program hangsúlyt fektet a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesz-

tések támogatására is (5. Intézkedés). Az ehhez kapcsolódó részprogramok (Egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése; Az önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 

fejlesztése) közvetlen kapcsolódást mutatnak a „Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a 

megye mag- és perifériális települései között” stratégiai célhoz, továbbá a „Fenntartható fej-

lődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely fókuszál a települési szolgáltatások 

fejlesztésére és a prevenciós tevékenységek erősítésére egyaránt. Az intézkedés ugyancsak 

illeszkedik az „Emberi erőforrás fejlesztése” prioritásához is, mely az egészségügyi, szociális 

infrastruktúra fejlesztését tűzte ki célul. 

A Sarkadi járás 6. intézkedése (Humánerőforrás fejlesztés a Sarkadi járásban) a megyei átfogó 

cél mellett kapcsolódik a „Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és peri-
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fériális települései között” stratégiai célhoz, továbbá az „Emberi erőforrás fejlesztése” priori-

tásához is. 

1.1.3.2.8. A Szarvasi járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési kon-

cepció és stratégia céljaihoz 

A Szarvasi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 6 intézkedést tartalmaz. Ezek közül az 1. 

intézkedésben („A Szarvasi járás településfejlesztési programja”) városfejlesztési és környe-

zetfejlesztési részprogramok jelennek meg. E programelemek a megyei területfejlesztési kon-

cepció „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, in-

novatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai céljához kapcsolódnak és illeszkedést 

mutatnak a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz, hiszen ez fóku-

szál alapvetően a települési szolgáltatások fejlesztésére. 

A járási program 2. intézkedése „A Szarvasi járás turisztikai fejlesztését” tűzte ki célul. A 

nemzeti és kulturális értékek megőrzésére, valamint turisztikai kerékpárutak fejlesztésével 

foglalkozó részprogramok a „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség 

megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz kapcsolódik, 

és egyben illeszkedik a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, 

mely a természeti értékek, a táj és a kulturális javak védelmét helyezi előtérbe. 

Közlekedésfejlesztési beavatkozások között a Szarvasi járásban a „Települési kerékpárút há-

lózat fejlesztése” című részprogram (3. intézkedés) előkészítése van folyamatban. A tervezett 

fejlesztés a megyei szintű átfogó célhoz, továbbá a „Megye térszerkezetének továbbfejleszté-

se” prioritáshoz is kapcsolódnak, mely a közúti infrastruktúra fejlesztését, a város és vidék 

közötti kapcsolatok erősítését helyezi előtérbe. 

A járási program 4. intézkedése (Környezetvédelmi és energiahatékonysági beavatkozások a 

Szarvasi járásban) a közintézmények energiahatékonyságának javítását, illetve alternatív 

energiára alapozott rendszerek kiépítését támogatja. A beavatkozás ily módon kapcsolódik a 

megye „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, in-

novatív és fenntartható továbbfejlesztése” stratégiai céljához, valamint a „Fenntartható fejlő-

dés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz, mely az alternatív energiaforrások hasznosítását, 

továbbá az energiatakarékos, környezetbarát termelés, fűtés, közlekedés ösztönzését, az alter-

natív energiaforrások felhasználásának bővítését tűzi ki célul. 

Jelentős forrás került előzetesen meghatározásra a Szarvasi járás közszolgáltatási infrastruktu-

rális fejlesztési elképzeléseihez kapcsolódóan. Az 5. intézkedéshez kapcsolódóan három rész-

program is kialakításra került (Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése; Akadály-

mentesítési program; Bérlakás mintaprogram) melyek közvetlen kapcsolódást mutatnak a 

„Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális települései között” 

stratégiai célhoz, továbbá a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, 

mely fókuszál a települési szolgáltatások fejlesztésére és a prevenciós tevékenységek erősíté-

sére egyaránt. Az intézkedés ugyancsak illeszkedik az „Emberi erőforrás fejlesztése” prioritá-

sához is, mely az egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztését tűzte ki célul. 
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A 6. intézkedés „A helyi identitástudat és társadalmi befogadás erősítése a Szarvasi járásban” 

címet kapta. A tervezett fejlesztések a megyei átfogó cél mellett kapcsolódnak a „Társadalmi- 

és gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális települései között” stratégiai cél-

hoz, továbbá az „Emberi erőforrás fejlesztése” prioritásához is. 

1.1.3.2.9. A Szeghalomi járás részprogramjának kapcsolódása a megyei területfejlesztési 

koncepció és stratégia céljaihoz 

A Szeghalomi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 5 intézkedést tartalmaz. A „Komplex 

járási településfejlesztési program” (1. intézkedés) település-rehabilitációs és környezetfej-

lesztési részprogramokat egyaránt tartalmaz. A programelemek a megyei területfejlesztési 

koncepció „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó, 

innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai céljához kapcsolódnak és illeszkedést 

mutatnak a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz, amely a települési 

szolgáltatások fejlesztésére fókuszál. 

„Járási turisztikai fejlesztési program” (2. intézkedés) a turisztikai vonzerő fejlesztése tűzte ki 

célul a térségben. A természeti, kulturális és történelmi értékek megőrzésére koncentráló 

részprogramok a „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, 

alkotó, innovatív és fenntartható tovább-fejlesztése” stratégiai célhoz kapcsolódnak, és egy-

ben illeszkednek a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely a 

természeti értékek, a táj és a kulturális javak védelmét helyezi előtérbe. 

Közlekedésfejlesztési beavatkozásként a Szeghalmi járásban a közösségi és kerékpáros közle-

kedés fejlesztése jelenik meg (3. intézkedés). A tervezett fejlesztés a megyei szintű átfogó 

célhoz, továbbá a „Megye térszerkezetének továbbfejlesztése” prioritáshoz is kapcsolódnak, 

mely a közúti infrastruktúra fejlesztését, a város és vidék közötti kapcsolatok erősítését helye-

zi előtérbe. 

A járási program 4. intézkedése (Környezetvédelmi és energetikai fejlesztések a Szeghalomi 

járásban) önkormányzati energetikai korszerűsítést, a megújuló energiaforrások hasznosítását, 

valamint a szeghalmi „Fenntartható Energia Akcióprogram” kialakítását támogatja. A beavat-

kozás ily módon kapcsolódik a megye „Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális 

örökség megóvása, alkotó, innovatív és fenntartható továbbfejlesztése” stratégiai céljához, 

valamint a „Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz, mely az alternatív 

energiaforrások hasznosítását, továbbá az energiatakarékos, környezetbarát termelés, fűtés, 

közlekedés ösztönzését, az alternatív energiaforrások felhasználásának bővítését tűzi ki célul. 

A „Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Szeghalomi járásban” intézkedés keretei 

között az egészségügyi és szociális infrastruktúra, egyéb önkormányzati feladatellátás alá tar-

tozó intézmények fejlesztése, valamint szociális város rehabilitáció jelenik meg 5. intézkedés-

ként. A tervezett beavatkozások kapcsolódást mutatnak a „Társadalmi- és gazdasági kohézió 

erősítése a megye mag- és perifériális települései között” stratégiai célhoz, továbbá a „Fenn-

tartható fejlődés feltételeinek megteremtése” prioritáshoz is, mely fókuszál a települési szol-

gáltatások fejlesztésére és a prevenciós tevékenységek erősítésére egyaránt. Az intézkedés 

ugyancsak illeszkedik az „Emberi erőforrás fejlesztése” prioritásához is, mely az egészség-

ügyi, szociális infrastruktúra fejlesztését tűzte ki célul. 
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1.1.3.3.  Projektcsomagok indokoltsága a megyei koncepció SWOT elemzése alapján 

A következőkben a megyei koncepció SWOT elemzése alapján mutatjuk be az egyes járások 

jellemzőit (19-27. táblázat). 

19. táblázat – Békési járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Körösök-völgye természeti értékei, 

 természeti adottságokra, hagyományokra épü-

lő turizmus (pl. gasztronómia, gyógy- és ter-

málvizek, kézművesség, kerékpáros-, vízi-, 

lovas-, horgász- és vadászturizmus),  

 hungarikumok (pl.: kolbász. sajt, pálinka, lek-

vár), 

 kulturális és nemzetiségi sokszínűség, hagyo-

mányőrzés. 

 Hiányosságok a gazdasági együttműködés 

területén, 

 KKV-k tőkehiánya, 

 vállalkozások innovációs képességének alacsony 

szintje, 

 szálláshely kapacitás hiánya egyes kategóriákban.  

Lehetőségek Veszélyek 

 Hazai és nemzetközi vendégforgalom növeke-

dése, 

 kerékpáros közlekedés népszerűségének növe-

kedése, 

 határon átnyúló kapcsolatok erősödése. 

 Társadalmi-gazdasági különbségek növekedése, 

 befektetői érdeklődés elmaradása, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja, 

 elmaradó infrastrukturális beruházások, 

 pályázati források elérhetőségének beszűkülése. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Békési járás turisztikai vonzerejének további fejlesztésével, nemcsak az idegenforgalom 

növekedésével, de a járás gazdasági fejlődésével is számolhatunk. Ugyanakkor a gazdaságban 

föllelhető problémák, mint a tőkehiány és a K+F+I tevékenységek visszaszorulása a gazdaság 

szereplőinek komoly kihívásokat okozhat (19. táblázat). 
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20. táblázat – Békéscsabai járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Körösök-völgye természeti értékei, 

 erős középfokú képzési bázis, 

 hungarikumok (pl.: kolbász. sajt, pálinka, lek-

vár), 

 kulturális és nemzetiségi sokszínűség, hagyo-

mányőrzés, 

 szilárd burkolatú kifutópályával rendelkező 

repülőtér léte, 

 országos és regionális jelentőségű épített örök-

ségi értékek nagy száma. 

 Hiányosságok a gazdasági együttműködés 

területén, 

 kis- és mikrovállalkozások tőkeabszorpciós 

képességének hiánya, 

 vállalkozások innovációs képességének alacsony 

szintje, 

 innovációs és kutatásfejlesztési intézményhálózat 

hiánya. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Hazai és nemzetközi vendégforgalom növeke-

dése, 

 kerékpáros közlekedés népszerűségének növe-

kedése, 

 határon átnyúló kapcsolatok erősödése, 

 megújuló energiaforrások kihasználására irá-

nyuló Európai Uniós és kormányzati szándé-

kok erősödése.  

 Gazdaságilag aktív népesség arányának 

csökkenése,  

 elvándorlás/városi népesség csökkenése, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Békéscsabai járás a megye központjával szorosan együttműködve, adottságaira, a meglévő 

kis és középvállalkozásokra alapozva növelheti versenyképességét. A városi területeket érintő 

elvándorlás és a járás egészét jellemző elöregedő népesség, valamint az elavult gazdasági 

struktúra számos kihívást jelent a térség számára (20. táblázat).  
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21. táblázat – Gyomaendrődi járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Turisztikai szálláshelyek kínálata, 

 természeti erőforrások (jó minőségű termőföl-

dek, földgáz, termálvíz, megújuló potenciál, 

építő alapanyagok, ökoturisztikai elemek). 

 Hiányosságok a gazdasági együttműködés 

területén, 

 kis- és mikrovállalkozások tőkeabszorpciós 

képességének hiánya, 

 vállalkozások innovációs képességének alacsony 

szintje. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Kerékpáros közlekedés népszerűségének nö-

vekedése, 

 megújuló energiaforrások kihasználására irá-

nyuló Európai Uniós és kormányzati szándé-

kok erősödése.  

 Gazdaságilag aktív népesség arányának 

csökkenése,  

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja, 

 hátrányos helyzetű települések számának 

növekedése. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Gyomaendrődi járás relatíve széles turisztikai kínálattal rendelkezik, természeti erőforrásai 

sem elhanyagolhatóak, mindez jó alapját képezheti az idegenforgalom fejlődésének, valamint 

a megújuló energiaforrások környezettudatos hasznosításának. Ugyanakkor a megyét jellemző 

gazdasági és társadalmi problémák e járásban is hangsúlyosan megjelennek (21. táblázat). 
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22. táblázat – Gyulai járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Körösök-völgye természeti értékei, 

 természeti adottságokra, hagyományokra épü-

lő turizmus (pl. gasztronómia, gyógy- és ter-

málvizek, kézművesség, kulturális és örökség-

, kerékpáros-, vízi-, lovas-, horgász- és va-

dászturizmus),  

 hungarikumok (pl.: kolbász. sajt, pálinka, lek-

vár), 

 kulturális és nemzetiségi sokszínűség, hagyo-

mányőrzés. 

 KKV-k tőkehiánya, 

 kis- és mikrovállalkozások tőkeabszorpciós 

képességének hiánya, 

 szálláshely kínálat strukturális problémái.  

Lehetőségek Veszélyek 

 Hazai és nemzetközi vendégforgalom növeke-

dése, 

 termálvizek energetikai célú felhasználása, 

megújuló energiaforrások kihasználására irá-

nyuló Európai Uniós és kormányzati szándé-

kok erősödése.  

 Társadalmi-gazdasági különbségek növekedése, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja,  

 K+F+I tevékenységek visszaszorulása. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Gyulai járás kiemelkedő természeti és épített környezeti adottságai, valamint hungarikumai 

hozzájárulnak mind az idegenforgalom növekedéséhez, és áttételesen a térség népesség meg-

tartó erejének növekedéséhez. Emellett lehetőséget biztosítanak az intézmények energetikai 

korszerűsítésére is. A KKV-k tőkehiánya illetve a K+F+I szektor alacsony részaránya a gaz-

dasági struktúra megújításának igényére mutat rá (22. táblázat).  
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23. táblázat – Mezőkovácsházi járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Természeti erőforrások (jó minőségű termő-

földek, földgáz, termálvíz, megújuló potenciál, 

építő alapanyagok, ökoturisztikai, agrárörök-

ségi elemek), 

 nagy hagyományokkal rendelkező agrárvállal-

kozások. 

 Hátrányos helyzetű települések, 

 hiányos turisztikai kínálat. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Termálvizek energetikai célú felhasználása, 

megújuló energiaforrások kihasználására irá-

nyuló Európai Uniós és kormányzati szándé-

kok erősödése,  

 agrárpiacok fejlődése, 

 a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok mint vi-

lágörökség várományos helyszín.  

 Elvándorlás, népességfogyás, 

 társadalmi-gazdasági különbségek növekedése, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja, 

 gazdaságilag aktív népesség arányának 

csökkenése. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Mezőkovácsházai járás természeti adottságai lehetőséget biztosítanak a térség megújuló 

energia forrásainak kihasználására, és energetikai korszerűsítésekre, kiemelt tekintettel a ter-

málvíz hasznosítására. Ugyanakkor a térségben magas a nagy hagyományokkal rendelkező 

agrárvállalkozások aránya, amelynek továbbfejlesztése komoly versenyelőny forrása lehet a 

járás számára (23. táblázat).  
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24. táblázat – Orosházai járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Természeti erőforrások (jó minőségű termő-

földek, földgáz, termálvíz, megújuló potenciál, 

építő alapanyagok, ökoturisztikai elemek), 

 jelentős mértékű szálláshely kínálat, 

 magas vállalkozássűrűség, 

 sportrepülőtér megléte. 

 Ipari parkok kihasználatlansága, 

 K+F+I intenzitás alacsony. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Termálvizek energetikai célú felhasználása, 

megújuló energiaforrások kihasználására irá-

nyuló Európai Uniós és kormányzati szándé-

kok erősödése, 

 hazai és nemzetközi vendégforgalom növeke-

dése, 

 nemzetiségi sokszínűség, hagyományőrzés. 

 Elvándorlás további erősödése,  

 társadalmi-gazdasági különbségek növekedése, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja. 

Forrás: saját szerkesztés 

Az Orosházi járás számos szempontból kiemelkedő adottságokkal rendelkezik (vállalkozások 

sűrűsége magas, turizmus intenzitása kiemelkedő, természeti erőforrásokra alapozott környe-

zetvédelmi infrastruktúrafejlesztés lehetősége), ugyanakkor a megye gazdasági és demográfiai 

kihívásai a járásban is észlelhetők (24. táblázat). 
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25. táblázat – Sarkadi járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Ipari park megléte, 

 változatos talajstruktúra, 

 jelentős vadállomány, 

 épített örökségi értékek nagy száma. 

 Társas vállalkozások alacsony aránya, 

 hátrányos helyzetű települések, 

 hiányos turisztikai kínálat, az épített örökségi 

értékek alulhasznosítottsága. 

 nehéz megközelíthetőség, 

 csökkenő lakónépesség, 

 természeti értékek alacsony száma, 

 magas munkanélküliség, 

 számos megszűnt üzem, termelő szövetkezet. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Közlekedési fejlesztések, elérhetőség javítása, 

 határon átnyúló együttműködések erősödése. 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok,  

 elvándorlás növekedése, 

 területi diszparitás növekedése, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Sarkadi járás Békés megye országhatár menti, egyik leghátrányosabb helyzetben lévő járá-

sa. A járás nehéz megközelíthetősége, és magas munkanélküliségi adatai a térségben további 

migrációhoz vezethetnek, ugyanakkor a meglévő ipari parkra alapozott gazdaság-fejlesztés, 

valamint a határon átnyúló kapcsolatok erősödése kitörési pontot jelenthet (25. táblázat). 
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26. táblázat – Szarvasi járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Ipari park megléte, 

 természeti erőforrások (jó minőségű termőföl-

dek, földgáz, termálvíz, megújuló potenciál, 

építő alapanyagok, ökoturisztikai elemek), 

 természeti adottságokra, hagyományokra épü-

lő turizmus (pl. gasztronómia, gyógy- és ter-

málvizek, kézművesség, kulturális és örökség-

, kerékpáros-, vízi-, lovas-, horgász- és va-

dászturizmus),  

 hungarikumok (pl.: kolbász. sajt, pálinka, lek-

vár), 

 kulturális és nemzetiségi sokszínűség, hagyo-

mányőrzés. 

 Elöregedő népesség, 

 hátrányos helyzetű települések. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Termálvizek energetikai célú felhasználása, 

megújuló energiaforrások kihasználására irá-

nyuló Európai Uniós és kormányzati szándé-

kok erősödése. 

 Társadalmi-gazdasági különbségek növekedése, 

 elvándorlás további erősödése, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja,  

 gazdaságilag aktív népesség aránya csökken. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Szarvasi járás kiemelkedő természeti és turisztikai vonzerejével a megye egyik versenyké-

pes térsége, melynek növelése további, elsősorban energetikai és közlekedésfejlesztési korsze-

rűsítések révén valósulhat meg. Ugyanakkor a meglévő demográfiai problémák a térségben is 

hangsúlyosak (26. táblázat). 
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27. táblázat – Szeghalomi járás, SWOT elemzés 

Erősségek Gyengeségek 

 Ipari park megléte, 

 magas vállalkozás sűrűség, 

 jelentős számú kisvállalkozás. 

 Kevés meghatározó közép és nagyvállalkozás, 

 hátrányos helyzetű települések, 

 magas munkanélküliség, 

 hiányos turisztikai kínálat. 

Lehetőségek Veszélyek 

 Gazdasági struktúra megújítása, 

 megújuló energiaforrások kihasználásának fi-

nanszírozási lehetőségei (geotermikus, szolá-

ris, biomassza, vízi energia). 

 Kedvezőtlen demográfiai folyamatok,  

 elvándorlás növekedése, 

 hátrányos helyzetű, alacsony státuszú társadalmi 

rétegek térbeli koncentrációja,  

 gazdaságilag aktív népesség aránya csökken. 

Forrás: saját szerkesztés 

A Szeghalomi járás ipari parkjára és magas vállalkozás sűrűségére alapozva jelentős gazda-

ságfejlesztés valósulhat meg a térség versenyképességének növelése érdekében, mellyel ja-

vulhat a járás népesség megtartó ereje, s ez némiképp kompenzálhatja a komoly demográfiai 

problémákkal küzdő járás terheit (27. táblázat). Emellett a természeti adottságokra alapozott 

környezetvédelmi beruházások is komoly lehetőséget teremthetnek. 

1.1.3.4.  Járási projektcsomagok közötti összhang, kapcsolat bemutatása 

A részprogramban a járások integrált projektcsomagokat valósítanak meg, az egyes projektré-

szek szoros kapcsolatban állnak egymással, multiplikatív hatásúak.  

1.1.3.5.  Részprogram teljes költségvetése a Területi Operatív Programban 

A részprogram teljes költségvetése a Területi Operatív programban: 17396,3 mFt (28. táblá-

zat). 
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28. táblázat – Járás-fejlesztési program tervezett költségigénye 

projektcsomagok és tevékenységek költségvetés 

Békési járás részprogramja 2174,3 

Békéscsabai járás részprogramja 935,7 

Gyomaendrődi járás részprogramja 1593,2 

Gyulai járás részprogramja 2363,4 

Mezőkovácsházi járás részprogramja 2320,9 

Orosházi járás részprogramja 2792,9 

Sarkadi járás részprogramja 1560,3 

Szarvasi járás részprogramja 1793,5 

Szeghalmi járás részprogramja 1862,1 

Allokált forráskeret (a 1298/2014. (V.5.) sz. kormányhatározatnak 

megfelelően) 
17396,3 

Forrás: 1298/2014. (V.5.) Kormány határozat alapján saját szerkesztés 

1.1.3.6.  Nem a TOP keretében tervezett járási programok 

A TOP keretein kívül nem tervezünk járási programokat, mivel a járások területét érintő fel-

adatokat a megyei gazdaságfejlesztési és az ágazati operatív programokból valósítjuk meg. 
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1.1.3.7.  TOP-ból megvalósuló járási projektcsomagok részletes bemutatása 

1.1.3.7.1. Békéscsabai járás részprogramja 

29. táblázat  A Békéscsabai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Békéscsabai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése 

TOP-ból finanszírozandó 

megyei részprogramhoz kap-

csolódó fejlesztési tématerüle-

te, beavatkozások 

Kapcsolódó EU 

tematikus célki-

tűzés meghatá-

rozása 

Kapcsolódó EU 

beruházási priori-

tás megnevezése 

Kedvezményez

etti kör meg-

határozása 

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka 

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsítve 

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft) Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: Kulturális és természeti örökségre alapozott turisztikai fejlesztések 

1.1 

Szálláshely kapaci-

tás fejlesztése a 

Békéscsabai járás-

ban 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örök-

ségre alapozott 

vonzerőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdí-

tása 

(6) c) a kulturális és 

természeti örökség 

védelme, elősegíté-

se és fejlesztése 

Települési 

önkormányzat 
  

Hazai és nemzet-

közi turisták 

költésének növe-

kedése (EUR) 

115,00 

1.2 

Turisztikai attrakci-

ók (kastélypark) 

fejlesztése a járás-

ban 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örök-

ségre alapozott 

vonzerőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdí-

tása 

(6) c) a kulturális és 

természeti örökség 

védelme, elősegíté-

se és fejlesztése 

Települési 

önkormányzat 
  

Hazai és nemzet-

közi turisták 

költésének növe-

kedése (EUR) 

40,00 
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2. Intézkedés: Települési környezet megújítása 

2.1 

Közösségi terek 

fejlesztése a járási 

településeken 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

1. A városi kör-

nyezet területileg 

koncentrált kör-

nyezettudatos 

megújítása (in-

tegrált progra-

mok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdí-

tása 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezetfej-

lesztést célzó intéz-

kedések révén, 

ideértve a rozsda-

övezetek helyreállí-

tását és a légszeny-

nyezettség csökken-

tését is 

Települési 

önkormányzat 
  

Rehabilitált terü-

leteken élő lako-

sok száma (fő) 
15,00 

2.2. 
Fásítási program 

Dobozon 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

2. Települési 

fenntartható kör-

nyezetvédelmi 

infrastruktúra-

fejlesztések 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdí-

tása 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezetfej-

lesztést célzó intéz-

kedések révén, 

ideértve a rozsda-

övezetek helyreállí-

tását és a légszeny-

nyezettség csökken-

tését 

Települési 

önkormányzat 
  

Rehabilitált terü-

leteken élő lako-

sok száma (fő) 
5,00 
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3. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások a járási településeken 

3.1 

Komplex járási 

közlekedésfejlesz-

tési program 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

1. Fenntartható 

települési közle-

kedésfejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ideért-

ve a fenntartható 

városi mobilitás és 

a csökkentést elő-

mozdító alkalmaz-

kodási intézkedések 

támogatását 

Települési 

önkormányzat 
  

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenntart-

ható – gyalogos, 

kerékpáros vagy 

közösségi - köz-

lekedési módot 

választók telepü-

lési részarányá-

nak a növekedése 

(%) 

70,00 

4. Intézkedés: Települési környezetvédelmi és energetikai program 

4.1 

Önkormányzati 

infrastruktúra 

komplex rehabilitá-

ciója 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

2. Az önkor-

mányzati infra-

struktúra, illetve 

épületállomány 

energia-

hatékonyság 

központú rehabi-

litációja , illetve 

az épületek hő-

szigetelésének 

javítása 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4(c):az infrastruktu-

rális létesítmények-

ben – többek között 

a középületekben – 

és a lakásépítési 

ágazatban az ener-

giahatékonyság és a 

megújuló energia 

támogatása 

Települési 

önkormányzat 
  

A megtakarított 

energia mennyi-

sége (PJ/év) 
320,00 
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4.2 

Megújuló energia-

forrásokra alapozott 

infrastruktúrafej-

lesztés 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

3. Az önkor-

mányzati infra-

struktúra energe-

tikai beavatkozá-

saira épülő meg-

újuló források 

alkalmazása és 

közvilágítás kor-

szerűsítése és 4. 

Önkormányzat 

által vezérelt a 

helyi adottságok-

hoz illeszkedő 

megújuló ener-

giaforrások kiak-

názásra irányuló, 

autonóm energia-

ellátás megvaló-

sítása 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4(c):az infrastruktu-

rális létesítmények-

ben – többek között 

a középületekben – 

és a lakásépítési 

ágazatban az ener-

giahatékonyság és a 

megújuló energia 

támogatása 

Települési 

önkormányzat 
  

A megtakarított 

energia mennyi-

sége (PJ/év) 
273,00 

5. Intézkedés: Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Békéscsabai járásban 

5.1 

Egészségügyi és 

szociális szolgálta-

tások infrastruktu-

rális fejlesztése 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősí-

tése és a 

közösségi 

szolgáltatá-

sok helyi 

szintű fej-

lesztése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és 

önkormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, vala-

mint 2. A szociá-

lis alapszolgálta-

tások infrastruk-

túrájának bővíté-

se, fejlesztése 

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység 

elleni küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 
  

Jobb minőségű 

helyi közszolgál-

tatásokkal elért 

lakosság száma 

(fő) 

68,00 
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5.2 

Önkormányzati 

feladatellátáshoz 

kapcsolódó infra-

struktúra fejleszté-

sek a Békéscsabai 

járásban 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősí-

tése és a 

közösségi 

szolgáltatá-

sok helyi 

szintű fej-

lesztése 

3. A meglévő, 

önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló intéz-

mények aka-

dálymentesítése, 

családbarát funk-

ciók kialakítása  

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység 

elleni küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 
  

Jobb minőségű 

helyi közszolgál-

tatásokkal elért 

lakosság száma 

(fő) 

90,39 

          

     
Járási forrásigény       996,39 

          

     

Rendelkezésre álló 

kistérségi keret 

(millió Ft) 

      475,2 

     

Rendelkezésre álló 

járási keret (millió 

Ft) 

   935,7 

Forrás: saját szerkesztés 
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30. táblázat – A Békéscsabai járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Játszótér korszerűsítés és bővítés Doboz Önkormányzat 15 

 Mindösszesen   15,00 

 
2. Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Fásítási program Doboz települé-

sen Doboz Önkormányzat 5 

 
Mindösszesen   5,00 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Vendégház, szálláshely kialakítása Kétsoprony Önkormányzat 15 

2. Kastélypark felújítása Doboz Önkormányzat 40 

3. 

Ifjúsági szálláshely kialakítása 

(helyi védett régi zárda épület 

átalakítása 

Újkígyós Önkormányzat 100 

4. 

Többfunkciós közösségi tér kiala-

kítása (helyi védett régi 

moziépület átalakítása) 

Újkígyós Önkormányzat 100 

5. 

Ifjúsági szálláshely kialakítása 

(helyi védett régi zárda épület 

átalakítása 

Újkígyós Önkormányzat 100 

 
Mindösszesen   155,00 

 3. PRIORITÁS:  Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Kerékpárút felújítása Szabadkígyós Önkormányzat 40 

2. Meglévő utalapok aszfaltozás Doboz Önkormányzat 30 

3. Meglévő utalapok aszfaltozás Szabadkígyós Önkormányzat na 

4. 
Szabadkígyós- Békéscsaba kerék-

párút  
Szabadkígyós Önkormányzat na 

5. 
Szabadkígyós- Gyula kerékpárút 

építése
2
 

Szabadkígyós Önkormányzat na 

6.  Belterületi földutak alapkészítés Szabadkígyós Önkormányzat na 

 
Mindösszesen   70,00 

 

  

                                                           
2
 „Azon projektek esetében, amelyeket a megyét érintő területrendezési terv nem tartalmaz, az összhang megte-

remtéséhez vagy az adott területrendezési terv módosítása, vagy az adott elem tekintetében a területrendezési 

hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési 

hatósági eljárás lefolytatása szükséges." 
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2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációja 

(pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), illetve az épüle-

tek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Energetikai felújítás - Művelődési 

ház, Könyvtár és Tornacsarnok 

(nyílászáró csere, homlokzati és 

tető hőszigetelés) 

Csorvás Önkormányzat 180 

2. 
Polgármesteri Hivatal energetikai 

korszerűsítés 
Csorvás Önkormányzat 33 

3. Művelődési ház felújítása Kétsoprony Önkormányzat 52 

4. 

Napközis konyha és Dobozi Gon-

dozási Központ felújítása és fűtés-

korszerűsítése 

Doboz Önkormányzat 30 

5. 
Kossuth tér 9. önkormányzati épü-

let energetikai felújítása  
Doboz Önkormányzat 25 

6. 

Csabaszabadi Községháza épület 

korszerűsítése (hőszigetelés + 

fűtéskorszerűsítés) 

Csabaszabadi Önkormányzat 21,4 

7. Műv. ház fűtéskorszerűsítés Gerendás Önkormányzat 14 

8. 
Műv.ház nyílászáró csere, külső 

szig. 
Gerendás Önkormányzat 30 

9. Eü. Központ fűtéskorszerűsítés Gerendás Önkormányzat 8 

10. 
Eü. Központ nyílászáró csere, 

szigetelés 
Gerendás Önkormányzat 20 

11. 

Művelődési ház épülete korszerűsí-

tés (hőszigetelés, vízszigetelés, 

fűtéskorszerűsítés, akadálymentesí-

tés)   

Telekgerendás Önkormányzat 60 

12. 
Általános Iskola épület hőszigete-

lés 
Szabadkígyós Önkormányzat 

40 

13. Óvoda épület hőszigetelés Szabadkígyós Önkormányzat 

14. 
Polgármesteri Hivatal épület hő-

szigetelés 
Szabadkígyós Önkormányzat 

15. Művelődési ház hőszigetelés Szabadkígyós Önkormányzat 

16. Nyugdíjasház hőszigetelés Szabadkígyós Önkormányzat 

17. 
Általános Iskola és Egészségház 

energetikai fejlesztése 
Doboz Önkormányzat 50 

 
Mindösszesen   320,00 

 

3. Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek korszerűsítése, 

hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napelemek telepítése, biomasz-

sza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése 

 Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Napelemes rendszerek telepítése - 

Művelődési ház, Könyvtár és Tor-

nacsarnok 

Csorvás Önkormányzat 50 

2. Közvilágítás korszerűsítése Csorvás Önkormányzat 30 

3. 
Közbiztonság növelése, kamera 

rendszer kiépítése 
Kétsoprony Önkormányzat 18 
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4. 

Dobozi Gondozási Központ Böl-

csőde felújítása, hőellátása talaj-

szonda hőszivattyús technológiával 

Doboz Önkormányzat 25 

5. Közvilágítás korszerűsítés Doboz Önkormányzat 50 

6. Kamerarendszer kiépítése Gerendás Önkormányzat 13,5 

7. Közvilágítás korszerűsítése Gerendás Önkormányzat 10 

8. 

Közvilágítás korszerűsítés, intéz-

mények napelemes energiaellátása 

tetőszerkeszet felújítással 

Újkígyós Önkormányzat 103 

9. 
Általános Iskola épület napelemes 

napkollektoros rendszer kiépítése 
Szabadkígyós Önkormányzat 10 

10. 
Polgármesteri Hivatal napelemes 

napkollektoros rendszer kiépítése 
Szabadkígyós Önkormányzat 10 

11. 
Óvoda napelemes napkollektoros 

rendszer kiépítése 
Szabadkígyós Önkormányzat 5 

12. 
Nyugdíjasház napelemes napkol-

lektoros rendszer kiépítése 
Szabadkígyós Önkormányzat 10 

 
Mindösszesen   173,00 

 

4. Önkormányzat által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázásra 

irányuló, autonóm energiaellátás megvalósítása (helyi ellátást biztosító megújuló energiatermelő rendsze-

rek, közösségi távfűtő rendszerek létesítése) komplex fejlesztési programok lehetősége mellett. 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Fosszilis energiahordozók komplex 

kiváltása I. ütem ( meleg vizes kút 

fúrás, távvezeték építés) 

Újkígyós Önkormányzat 100 

 
Mindösszesen   100,00 

 
4. PRIORITÁS:  társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 

 1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Eszközbeszerzés az eü. Alapellá-

táshoz 
Gerendás Önkormányzat 3 

2. 
Új Orvosi rendelő építése ( vé-

dőn.szolg.) 
Szabadkígyós Önkormányzat 30 

3. Orvosi rendelő eszközbeszerzés Szabadkígyós Önkormányzat 10 

 
Mindösszesen   43,00 

 2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. SZAK kiszolgáló épület felújítása Szabadkígyós Önkormányzat 15 

2. Eszközbeszerzés Szabadkígyós Önkormányzat 10 

 
Mindösszesen   25,00 

 
3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funk-

ciók kialakítása  

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Dobozi Polgármesteri Hivatal 

épületének felújítása, akadálymen-

tesítése 

Doboz Önkormányzat 30 

2. 
Dobozi Általános Iskola akadály-

mentesítése 
Doboz Önkormányzat 20 

3. 
Csabaszabadi Községháza aka-

dálymentesítése 
Csabaszabadi Önkormányzat 6,8 
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4. 

Óvoda és bölcsőde épületének 

hőszigetelése, felújítása, vízszige-

telése, tetőszerkezet cseréje 

Telekgerendás Önkormányzat 28,592 

5. 
Ovóda épületének akadálymentesí-

tése 
Szabadkígyós Önkormányzat 5 

6. 
Polgármesteri Hivatal  akadály-

mentesítés 
Szabadkígyós Önkormányzat 5 

 
Mindösszesen   90,39 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.1.3.7.2. Békési járás részprogramja 

31. táblázat  A Békési járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Békési járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése 

TOP-ból finanszírozandó 

megyei részprogramhoz 

kapcsolódó fejlesztési téma-

területe, beavatkozások Kapcsolódó EU 

tematikus célki-

tűzés meghatá-

rozása 

Kapcsolódó EU 

beruházási priori-

tás megnevezése 

Kedvezményezett

i kör meghatáro-

zása 

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka 

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsít-

ve 

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft) Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: Települési környezet rehabilitációja a Békési járásban 

1.1 

Városfejleszté-

si programok a 

Békési járásban 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejleszté-

se 

1. A városi kör-

nyezet területi-

leg koncentrált 

környezettuda-

tos megújítása 

(integrált prog-

ramok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítása 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések révén, 

ideértve a rozsda-

övezetek helyreállí-

tását és a légszeny-

nyezettség csök-

kentését is 

Települési önkor-

mányzat 

Részben előké-

szített részprog-

ram 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

203,40 
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2. Intézkedés: A Békési járás turisztikai vonzerejének növelése 

2.1 

Turisztikai 

attrakciók 

fejlesztése a 

Békési járás-

ban 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örökség-

re alapozott vonz-

erőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

(6) c) a kulturális 

és természeti 

örökség védelme, 

elősegítése és 

fejlesztése 

Települési ön-

kormányzat 

Részben előké-

szített részprog-

ram 

Hazai és nem-

zetközi turisták 

költésének 

növekedése 

(EUR) 

458,5 

2.2. 

A szálláshely 

kapacitás fej-

lesztése a 

Békési járás-

ban 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örökség-

re alapozott vonz-

erőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

(6) c) a kulturális 

és természeti 

örökség védelme, 

elősegítése és 

fejlesztése 

Települési ön-

kormányzat 

Megfelelően 

előkészített 

részprogram 

Hazai és nem-

zetközi turisták 

költésének 

növekedése 

(EUR) 

48,3 

3. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások a Békési járásban 

3.1 

Közlekedési 

fejlesztések a 

Békési járás-

ban 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gaz-

daságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ide-

értve a fenntartha-

tó városi mobilitás 

és a csökkentést 

előmozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támogatá-

sát 

Települési ön-

kormányzat 

Nem előkészí-

tett részprogram 

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenn-

tartható – 

gyalogos, 

kerékpáros 

vagy közösségi 

- közlekedési 

módot válasz-

tók települési 

részarányának 

a növekedése 

(%) 

500,90 
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4. Intézkedés: Környezetvédelmi és energiahatékonysági beavatkozások a Békési járásban 

4.1 

Járási közintézmé-

nyek energetikai 

célú fejlesztése 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi területe-

ken 

2. Az önkormányzati 

infrastruktúra, illetve 

épületállomány ener-

gia-hatékonyság 

központú rehabilitá-

ciója , illetve az 

épületek hőszigete-

lésének javítása 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruktu-

rális létesítmények-

ben – többek között 

a középületekben – 

és a lakásépítési 

ágazatban az ener-

giahatékonyság és a 

megújuló energia 

támogatása 

Települési 

önkormányzat 

Részben 

előkészített 

részprogram 

A megtakarított ener-

gia mennyisége 

(PJ/év) 
41,60 

4.2 

Alternatív energiára 

épülő rendszerek 

kiépítése a járási 

közintézményekben 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi területe-

ken 

3. Az önkormányzati 

infrastruktúra ener-

getikai beavatkozása-

ira épülő megújuló 

források alkalmazása 

és közvilágítás kor-

szerűsítése 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruktu-

rális létesítmények-

ben – többek között 

a középületekben – 

és a lakásépítési 

ágazatban az ener-

giahatékonyság és a 

megújuló energia 

támogatása 

Települési 

önkormányzat 

Részben 

előkészített 

részprogram 

A megújuló energia-

forrásból előállított 

energiamennyiség 

(PJ/év) 

171,00 
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5. Intézkedés: Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések a Békési járásban 

5.1 

Egészségügyi és 

szociális infrastruk-

túra fejlesztése 

4. A társadalmi 

befogadás 

erősítése és a 

közösségi 

szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és önkor-

mányzati járóbeteg 

ellátás infrastrukturá-

lis fejlesztése, vala-

mint 2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

(9) a társa-

dalmi befo-

gadás elő-

mozdítása és 

a szegénység 

elleni küzde-

lem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőtlen-

ségek csökkentése, 

valamint átállás az 

intézményi szolgál-

tatásokról a közös-

ségi alapú szolgálta-

tásokra 

Települési 

önkormányzat 

Részben 

előkészített 

részprogram 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

668,20 

5.2 

Akadálymentesítési 

program a Békési 

járás intézményei-

ben 

4. A társadalmi 

befogadás 

erősítése és a 

közösségi 

szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

3. A meglévő, ön-

kormányzati feladat-

ellátást szolgáló 

intézmények aka-

dálymentesítése, 

családbarát funkciók 

kialakítása  

(9) a társa-

dalmi befo-

gadás elő-

mozdítása és 

a szegénység 

elleni küzde-

lem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőtlen-

ségek csökkentése, 

valamint átállás az 

intézményi szolgál-

tatásokról a közös-

ségi alapú szolgálta-

tásokra 

Települési 

önkormányzat 

Részben 

előkészített 

részprogram 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

95,20 
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6. Intézkedés: Járási humán fejlesztések 

6.2 

A helyi identitás és 

kohézió erősítési a 

Békési járás város-

aiban 

6. Megyei és 

helyi emberi 

erőforrás fej-

lesztések, tár-

sadalmi befo-

gadás és fog-

lalkoztatás-

ösztönzés 

4. A helyi identitás 

és kohézió erősítése 

(8) A foglal-

koztatás bőví-

tése és a 

munkaerő 

mobilitásának 

támogatása 

(1) a) i: munkaerő-

piaci hozzáférés a 

munkakeresők és az 

inaktív személyek 

számára többek 

között helyi foglal-

koztatási kezdemé-

nyezések és a mun-

kavállalói mobilitás 

ösztönzése révén 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

A támogatott munka-

helyi képzéseket 

sikeresen befejezők 

száma (fő) 

154,00 

          
          

     

Járási forrásigény       2361 

         
 

     

Rendelkezésre álló 

kistérségi keret 

(millió Ft) 

      2453,1 

     

Rendelkezésre álló 

járási keret (millió 

Ft) 

   2174,3 

Forrás: saját szerkesztés 
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32. táblázat – A Békési járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. Városközpont korszerűsítés Mezőberény Önkormányzat 182,5 

2. Városközpont öntöző rendszer Békés Önkormányzat 38 

 
Mindösszesen   220,50 

 
2. Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. Bélmegyer szennyvíz Bélmegyer Önkormányzat 400 

2. Szennyvíz Kamut, Murony Önkormányzat 800 

 
Mindösszesen   1 200,00 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. 

Kálmán fürdő turisztikai és 

gyógyászati fejlesztése, meglévő 

gyógyvíz hasznosítása Mezőberény Önkormányzat 158,5 

2. Strand fejlesztés Békés Önkormányzat 300 

3. 

Turisztika szálláshely és attrak-

ció Köröstarcsa Önkormányzat 48,3 

4. 

Wenckheim-Fejérváry kastély 

adottságainak kihasználása Mezőberény Önkormányzat 340 

 
Mindösszesen   506,80 

 
3. PRIORITÁS:  Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. 

Békés (201,9)-Tarhos(44,1) 

kerékpárút
3
 Békés Önkormányzat 246 

2. 

Kerékpárút (Köröstarcsai felújí-

tása) (Mb.30-Tarcsa (46,5) Köröstarcsa Önkormányzat 76,5 

3. 

Békés(146)-Murony(35,2) ke-

rékpárút
4
 Békés Önkormányzat 181,2 

4. 

Közösségi közlekedés fejlesztése 

Mezőberény és környezetében Mezőberény Önkormányzat 110 

5. Mezőberény-Bélmegyer Mezőberény Önkormányzat 400 

 
Mindösszesen   503,70 

  

                                                           
3
 
4
 „Azon projektek esetében, amelyeket a megyét érintő területrendezési terv nem tartalmaz, az összhang megte-

remtéséhez vagy az adott területrendezési terv módosítása, vagy az adott elem tekintetében a területrendezési 

hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési 

hatósági eljárás lefolytatása szükséges." 
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2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú reha-

bilitációja (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezések-

re), illetve az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek 

csökkentése) 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. Hőszigetelés Murony Önkormányzat 14 

2. Hőszigetelés Köröstarcsa Önkormányzat 20 

3. 

Önkormányzati épület korszerű-

sítés Kamut Önkormányzat 7,6 

 
Mindösszesen   41,60 

 

3. Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek kor-

szerűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napele-

mek telepítése, biomassza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. 

Intézmények napelemek (megter-

vezve és engedélyeztetve) 

Önkormányzatok társulása (Mező-

berény, Békés, Bélmegyer, Körös-

tarcsa) 171 

 
Mindösszesen   171,00 

 

4. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fej-

lesztése 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. Járó betegellátás Békés Önkormányzat 300 

2. 

Széchenyi utcai rendelő (akadály-

mentesítés is) Mezőberény Önkormányzat 40,5 

3. Háziorvosi rendelő felújítása Kamut Önkormányzat 30 

 
Mindösszesen   370,50 

 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. 

Önkormányzati feladatellátást 

biztosító épületek felújítása (idő-

sek klubja, óvoda) Kamut Önkormányzat 15,9 

2. 

Önkormányzati feladatellátást 

biztosító épületek felújítása (idő-

sek klubja, óvoda) Bélmegyer Önkormányzat 36,8 

3. Óvoda korszerűsítés Murony Önkormányzat 15 

4. 

Közétkeztetés infrastrukturális 

korszerűsítése Békésen Békés Önkormányzat 230 

5. Idősek klubja korszerűsítés Tarhos Önkormányzat 12 

 
Mindösszesen   297,70 

 

3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családba-

rát funkciók kialakítása 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. Városháza akadálymentesítése Mezőberény Önkormányzat 49,5 

2. Óvoda, PH akadálymentesítés Murony Önkormányzat 2,4 

3. Békés akadálymentesítés Békés Önkormányzat 43,3 

4. 

Puskin utcai szociális otthon 

komplex fejlesztése Mezőberény Önkormányzat 160 
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Mindösszesen   95,20 

 

6. PRIORITÁS: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoz-

tatás-ösztönzés 

 
4. A helyi identitás és kohézió erősítése 

 
Projekt címe Projektgazda 

Igényelt támogatás (Millió 

Ft) 

1. Nemzetiségek Háza Mezőberény Önkormányzat 144 

2. Helyismereti oktatás Békés Önkormányzat 10 

 
Mindösszesen   154,00 

Forrás: saját szerkesztés
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1.1.3.7.3. Gyomaendrődi járás részprogramja 

 

33. táblázat  A Gyomaendrődi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Gyomaendrődi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése  

TOP-ból finanszírozandó me-

gyei részprogramhoz kapcso-

lódó fejlesztési tématerülete, 

beavatkozások 
Kapcsolódó EU 

tematikus célki-

tűzés meghatá-

rozása 

Kapcsolódó EU 

beruházási pri-

oritás megneve-

zése 

Kedvezményezet

ti kör meghatá-

rozása 

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettség

i 

foka 

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsítve  

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft) Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás településfejlesztési programja 

1.1 

Városi közterü-

let-fejlesztési 

program - Gyo-

maendrőd 

2. Települési 

környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

1. A városi kör-

nyezet területileg 

koncentrált kör-

nyezettudatos 

megújítása (integ-

rált programok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések 

révén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és 

a légszennyezett-

ség csökkentését 

is 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Rehabilitált terü-

leteken élő lako-

sok száma (fő) 
195 
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1.2 

Városi környezet-

fejlesztési prog-

ram - Gyomaend-

rőd 

2. Települési 

környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

2. Települési 

fenntartható kör-

nyezetvédelmi 

infrastruktúra-

fejlesztések 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések 

révén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és 

a légszennyezett-

ség csökkentését 

is 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Rehabilitált terü-

leteken élő lako-

sok száma (fő) 
270 

2. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás turisztikai programja 

2.1 

Turisztikai vonz-

erő növelése a 

térség természeti 

örökségére ala-

pozva 

2. Települési 

környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örök-

ségre alapozott 

vonzerőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

(6) c) a kulturális 

és természeti 

örökség védelme, 

elősegítése és 

fejlesztése 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Hazai és nemzet-

közi turisták 

költésének növe-

kedése (EUR) 

255 

3. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás közlekedésfejlesztési programja 

3.1 

A Gyomaendrődi 

járás települései-

nek közösségi 

közlekedési és 

úthálózat fejlesz-

tési programja 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

1. Fenntartható 

települési közle-

kedés-fejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támo-

gatása valameny-

nyi területtípu-

son, de különö-

sen a városi terü-

leteken, ideértve 

a fenntartható 

városi mobilitás 

és a csökkentést 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenntartha-

tó – gyalogos, 

kerékpáros vagy 

közösségi - köz-

lekedési módot 

választók telepü-

lési részarányá-

nak a növekedése 

(%) 

124 
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előmozdító al-

kalmazkodási 

intézkedések 

támogatását 

3.2 

Települési kerék-

páros közlekedés-

fejlesztés 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

1. Fenntartható 

települési közle-

kedés-fejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támo-

gatása valameny-

nyi területtípu-

son, de különö-

sen a városi terü-

leteken, ideértve 

a fenntartható 

városi mobilitás 

és a csökkentést 

előmozdító al-

kalmazkodási 

intézkedések 

támogatását 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenntartha-

tó – gyalogos, 

kerékpáros vagy 

közösségi - köz-

lekedési módot 

választók telepü-

lési részarányá-

nak a növekedése 

(%) 

310 

4. Intézkedés: Energetikai beruházások a Gyomaendrődi járás településein 

4.1 

Önkormányzati 

energia racionali-

zálási program 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

2. Az önkor-

mányzati infra-

struktúra, illetve 

épületállomány 

energia-

hatékonyság 

központú rehabi-

litációja 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással 

járó stratégiák 

támogatása va-

lamennyi terület-

típuson, de külö-

nösen a városi 

területeken, 

ideértve a fenn-

tartható városi 

mobilitás és a 

csökkentést elő-

mozdító alkal-

mazkodási intéz-

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

A megújuló ener-

giaforrásból elő-

állított energia-

mennyiség 

(PJ/év) 

215 
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kedések támoga-

tását 

4.2 

Megújuló és 

alternatív energia 

használatának 

támogatása 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terü-

leteken 

3. Az önkor-

mányzati infra-

struktúra energe-

tikai beavatkozá-

saira épülő meg-

újuló források 

alkalmazása és 

közvilágítás kor-

szerűsítése 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

5 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással 

járó stratégiák 

támogatása va-

lamennyi terület-

típuson, de külö-

nösen a városi 

területeken, 

ideértve a fenn-

tartható városi 

mobilitás és a 

csökkentést elő-

mozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támoga-

tását 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

A megtakarított 

energia mennyi-

sége (PJ/év) 
413 

5. Intézkedés: A Gyomaendrődi járás humán infrastruktúra fejlesztési programja 
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5.1 

Egészségügyi és 

szociális szolgál-

tatások minőségi 

fejlesztése 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősí-

tése és a 

közösségi 

szolgáltatá-

sok helyi 

szintű fej-

lesztése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és 

önkormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, vala-

mint 2. A szociá-

lis alapszolgálta-

tások infrastruk-

túrájának bővíté-

se, fejlesztése 

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elle-

ni küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint 

átállás az intézmé-

nyi szolgáltatások-

ról a közösségi 

alapú szolgáltatá-

sokra 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Jobb minőségű 

helyi közszolgál-

tatásokkal elért 

lakosság száma 

(fő) 

795 

5.2 

Akadálymentesí-

tési program 

Gyoma-endrődön 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősí-

tése és a 

közösségi 

szolgáltatá-

sok helyi 

szintű fej-

lesztése 

3. A meglévő, 

önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló intézmé-

nyek akadály-

mentesítése, csa-

ládbarát funkciók 

kialakítása  

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elle-

ni küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint 

átállás az intézmé-

nyi szolgáltatások-

ról a közösségi 

alapú szolgáltatá-

sokra 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Jobb minőségű 

helyi közszolgál-

tatásokkal elért 

lakosság száma 

(fő) 

45 

5.4 

Szociális 

városrehabilitáció

s program Gyo-

ma-endrődön 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősí-

tése és a 

közösségi 

szolgáltatá-

sok helyi 

3. A meglévő, 

önkormányzati 

feladatellátást 

szolgáló intézmé-

nyek akadály-

mentesítése, csa-

ládbarát funkciók 

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elle-

ni küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Jobb minőségű 

helyi közszolgál-

tatásokkal elért 

lakosság száma 

(fő) 

150 
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szintű fej-

lesztése 

kialakítása  tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint 

átállás az intézmé-

nyi szolgáltatások-

ról a közösségi 

alapú szolgáltatá-

sokra 
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6. Intézkedés: Foglalkoztatás ösztönzési és képzési program a Gyomaendrődi járásban 

6.1 

Humánerőforrás-

fejlesztés a Gyo-

maendrődi járás-

ban 

6. Megyei és 

helyi emberi 

erőforrás 

fejlesztések, 

társadalmi 

befogadás és 

foglalkozta-

tás-

ösztönzés 

1. A helyi foglal-

koztatási szint 

javítása megyei 

és helyi foglal-

koztatási paktu-

mok támogatásá-

val, 2. A munka-

vállalók készsé-

geinek és a helyi 

gazdaság potenci-

ális igényeinek 

közelítése, 4. A 

helyi identitás és 

kohézió erősítése 

(8) A foglalkoz-

tatás bővítése és 

a munkaerő 

mobilitásának 

támogatása 

(1) a) i: munka-

erő-piaci hozzá-

férés a munkake-

resők és az inak-

tív személyek 

számára többek 

között helyi 

foglalkoztatási 

kezdeményezé-

sek és a munka-

vállalói mobilitás 

ösztönzése révén 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

A támogatott 

munkahelyi kép-

zéseket sikeresen 

befejezők száma 

(fő) 

195 

 
 

        

 
 

        

 

 

   

Járási forrás-

igény 
      

2967 

 
 

        

 

 

   

Rendelkezésre 

álló kistérségi 

keret (millió Ft) 

      

Nem ismert 

 

 

   

Rendelkezésre 

álló járási keret 

(millió Ft) 

      

1593,2 

Forrás: saját szerkesztés 
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34. táblázat – A Gyomaendrődi járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Városi közintézményekhez tarto-

zó parkolási lehetőségek fejleszté-

se, új parkolók építésével és a 

meglévők felújításával 

Gyomaendrőd Önkormányzat 125 

2. 

Temető fejlesztés: ravatalozók 

felújítása, kerítés építése (Gyomai 

és Endrődi városrészen lévő teme-

tőkben), bővítés (csak a Gyomai 

városrészen). 

Gyomaendrőd Önkormányzat 70 

 
Mindösszesen   195,00 

 
2. Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrőd Önkormányzat 120 

2. Szennyvízhálózat fejlesztése Gyomaendrőd Önkormányzat 150 

 
Mindösszesen   270,00 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Belterületi holtágakon átívelő 

hidak átépítése: Hantoskerti holt-

ág 1 db, Fűzfászugi holtág 1db, 

Csókási holtág 2 db.   

Gyomaendrőd Önkormányzat 225 

2. 
Belterületi véderdő rehabilitációja 

tereprendezéssel, fatelepítéssel 
Dévaványa Önkormányzat 30 

 
Mindösszesen   255,00 

 
3. PRIORITÁS:  Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Közösségi közlekedésfejlesztés és 

az intermodalitás fejlesztése 
Gyomaendrőd Önkormányzat 60 

2. 
Belterületi kerékpárút-hálózat 

bővítése 
Dévaványa Önkormányzat 310 

3. Kisezüst út felújítása Csárdaszállás Önkormányzat 64 

 
Mindösszesen   434,00 
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2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú reha-

bilitációja (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezések-

re), illetve az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek 

csökkentése) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Oktatási intézmények komplex 

energetikai fejlesztése hőszigete-

léssel és fűtés korszerűsítéssel 

Gyomaendrőd Önkormányzat 200 

2. 

Önkormányzati intézmények 

fűtéskorszerűsítése megújuló 

energiával (napkollektor) 

Ecsegfalva Önkormányzata 15 

 
Mindösszesen   215,00 

 

3. Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek kor-

szerűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napele-

mek telepítése, biomassza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Közvilágítási hálózat korszerűsí-

tése 
Hunya Önkormányzat 20 

2. Napelem park kiépítése Hunya Önkormányzat 78 

3. 

Villamosenergia termelése és 

betáplálása az országos hálózatba 

majd az önkormányzati intézmé-

nyeknél ezen megtermelt zöld-

energia kedvező áron való fel-

használása
5
 

Dévaványa Önkormányzat 265 

4. 
Intézmények napelemes energia-

ellátás kiépítése 
Dévaványa Önkormányzat 50 

 
Mindösszesen   413,00 

 
4. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fej-

lesztése 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Egészségügyi alapellátás fejlesz-

tése: Új szakrendelő építése az új 

városközpontban 

Gyomaendrőd Önkormányzat 450 

2. 

Egészségügyi centrum kialakítá-

sa, meglévő épületállomány bőví-

tésével és átalakításával háziorvo-

si és szakorvosi rendelések lebo-

nyolítására valamint védőnői 

szolgálat biztosítására 

Dévaványa Önkormányzat 300 

 
Mindösszesen   750,00 

 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Helyi közétkeztetés színvonalának 

javítása: épület felújítás, eszköz-

beszerzések, gépjármű fejleszté-

sek. 

Gyomaendrőd Önkormányzat 45 

 
Mindösszesen   45,00 

                                                           
5
 „Azon projektek esetében, amelyeket a megyét érintő területrendezési terv nem tartalmaz, az összhang megte-

remtéséhez vagy az adott területrendezési terv módosítása, vagy az adott elem tekintetében a területrendezési 

hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési 

hatósági eljárás lefolytatása szükséges." 
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3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családba-

rát funkciók kialakítása 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

A Gyomaendrődi Közös Önkor-

mányzati Hivatal, valamint a 

Varga Lajos Sportcsarnok aka-

dálymentesítése.   

Gyomaendrőd Önkormányzat 45 

 
Mindösszesen   45,00 

 
4. Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Nagylapos és Öregszőlő rehabili-

tációja 
Gyomaendrőd Önkormányzat 150 

 
Mindösszesen   150,00 

 
6. PRIORITÁS: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoz-

tatás-ösztönzés 

 
1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Inkubátor csarnok építése munka-

helyteremtés céljából 
Ecsegfalva Önkormányzata 100 

 
Mindösszesen   100,00 

 
3.  A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Szociális Szövetkezet fejlesztése, 

Helyi termék bolt, vágóhíd 
Gyomaendrőd Önkormányzat 50 

 
Mindösszesen   50,00 

 
4. A helyi identitás és kohézió erősítése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Termelői piac fejlesztése Gyomaendrőd Önkormányzat 45 

 
Mindösszesen   45,00 

Forrás: saját szerkesztés
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1.1.3.7.4. Gyulai járás részprogramja 

35. táblázat  A Gyulai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Gyulai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése  

TOP-ból finanszírozandó 

megyei részprogramhoz kap-

csolódó fejlesztési tématerüle-

te, beavatkozások  
Kapcsolódó 

EU tematikus 

célkitűzés 

meghatározá-

sa  

Kapcsolódó EU 

beruházási prio-

ritás megnevezése  

Kedvezményezett

i kör meghatáro-

zása  

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka  

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsít-

ve  

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft)  Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: Közlekedési infrastruktúra fenntartható fejlesztése a Gyulai Járásban 

1.1 
Járási közúti infra-

struktúra fejlesztése 

3. Ala-

csony 

széndioxid 

kibocsátá-

sú gazda-

ságra való 

áttérés 

kiemelten 

a városi 

területeken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ide-

értve a fenntartha-

tó városi mobilitás 

és a csökkentést 

előmozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támogatá-

sát 

Települési ön-

kormányzat 
  

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenn-

tartható – gya-

logos, kerékpá-

ros vagy kö-

zösségi - köz-

lekedési módot 

választók tele-

pülési részará-

nyának a nö-

vekedése (%) 

844,68 
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1.2 

Járási 

kerékpárútfejlesztés

i program 

3. Ala-

csony 

széndioxid 

kibocsátá-

sú gazda-

ságra való 

áttérés 

kiemelten 

a városi 

területeken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ide-

értve a fenntartha-

tó városi mobilitás 

és a csökkentést 

előmozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támogatá-

sát 

Települési ön-

kormányzat 
  

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenn-

tartható – gya-

logos, kerékpá-

ros vagy kö-

zösségi - köz-

lekedési módot 

választók tele-

pülési részará-

nyának a nö-

vekedése (%) 

710 

2. Intézkedés: Környezetvédelmi és energetikai fejlesztések a Gyulai járásban 

2.1 

Közintézmények 

energetikai felújítá-

sa 

3. Ala-

csony 

széndioxid 

kibocsátá-

sú gazda-

ságra való 

áttérés 

kiemelten 

a városi 

területeken 

2. Az önkormány-

zati infrastruktúra, 

illetve épületállo-

mány energia-

hatékonyság köz-

pontú rehabilitáció-

ja , illetve az épüle-

tek hőszigetelés-

ének javítása  

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a la-

kásépítési ágazat-

ban az energiaha-

tékonyság és a 

megújuló energia 

támogatása 

Települési ön-

kormányzat 
  

A megtakarí-

tott energia 

mennyisége 

(PJ/év) 

694,20 
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3. Intézkedés: Közösségi szolgáltatások komplex fejlesztése a Gyulai járásban 

3.1 

Közösségi szol-

gáltatások infra-

strukturális fej-

lesztése a Gyulai 

járásban 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősíté-

se és a közös-

ségi szolgál-

tatások helyi 

szintű fejlesz-

tése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és ön-

kormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, vala-

mint 2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás 

a nemzeti, regio-

nális és helyi 

fejlődést szolgá-

ló egészségügyi 

és szociális inf-

rastruktúrába, az 

egészségügyi 

státuszbeli 

egyenlőtlenségek 

csökkentése, 

valamint átállás 

az intézményi 

szolgáltatásokról 

a közösségi 

alapú szolgálta-

tásokra 

Települési ön-

kormányzat 
  

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

72 

3.2. 

Önkormányzati 

infrastruktúra 

fejlesztése a 

járásban 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősíté-

se és a közös-

ségi szolgál-

tatások helyi 

szintű fejlesz-

tése 

3. A meglévő, 

önkormányzati 

feladatellátást szol-

gáló intézmények 

akadálymentesítése, 

családbarát funkci-

ók kialakítása  

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás 

a nemzeti, regio-

nális és helyi 

fejlődést szolgá-

ló egészségügyi 

és szociális inf-

rastruktúrába, az 

egészségügyi 

státuszbeli 

egyenlőtlenségek 

csökkentése, 

valamint átállás 

az intézményi 

szolgáltatásokról 

a közösségi 

alapú szolgálta-

tásokra 

Települési ön-

kormányzat 
  

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

105,22 
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4. Intézkedés: Turisztikai fejlesztések a Gyulai járásban 

4.1 

Turisztikai prog-

ramfejlesztés a 

járásban 

2. Települési 

környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örökség-

re alapozott vonz-

erőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

(6) c) a kulturális 

és természeti 

örökség védel-

me, elősegítése 

és fejlesztése 

Települési ön-

kormányzat, 

civil szervezet 

  

Hazai és nemzetközi 

turisták költésének 

növekedése (EUR) 
15,00 

          

          

     
Járási forrás-

igény 
      2441,10 

          

     

Rendelkezésre 

álló kistérségi 

keret (millió Ft) 

      2441,1 

     
Rendelkezésre 

álló járási keret 

(millió Ft) 

   2363,4 

Forrás: saját szerkesztés 
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36. táblázat – A Gyulai járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Hagyományőrző fesztivál Lőkös-

háza 
Lőkösháza Önkormányzat 

3 

2. Elekiek Világtalálkozója Elek Önkormányzat 8 

3. Pogácsa fesztivál Kétegyháza Önkormányzat 4 

 
Mindösszesen   15,00 

 
3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi terü-

leteken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Buszforduló, -megálló, -várók 

felújítása, parkoló-építés a vasútál-

lomásnál, járdafelújítás 

Lőkösháza Önkormányzat 64,36 

2. 

Útépítések, útfelújítások, járdaépí-

tés, -felújítás Eleken Elek Önkormányzat 
80 

3. 

Tiborc utca – Kisökörjárás útépí-

tés, útfelújítás Gyula Önkormányzat 600,14 

4. 

Útfejlesztés, útfelújítás Kétegyhá-

zán Kétegyháza Önkormányzat 100,18 

5. 

Kerékpárút építés, felújítás Elek 

belterület Elek Önkormányzat 50 

6. 

Útfelújítás Bréda és Kintzigmajor 

között Kétegyháza Önkormányzat 60 

7. 

15 km meglévő kerékpárút felújí-

tása Gyula Önkormányzat 600 

 
Mindösszesen   1554,68 

 

2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabi-

litációja (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), 

illetve az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csök-

kentése) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Önkormányzati intézmények ener-

getikai fejlesztése 
Gyula Önkormányzat 516 

2. 

Közintézmények energetikai fej-

lesztése 
Elek Önkormányzat 100 

3. 

Óvoda, konyha, önkormányzat 

épületeinek energetikai korszerűsí-

tése 

Lökösháza Önkormányzat 43,2 

4. 

Önkormányzati intézmények fel-

újítása, energia-hatékonyság köz-

pontú rehabilitációja Kétegyháza Önkormányzat 35 

5. Sportlétesítmények fejlesztése Kétegyháza Önkormányzat 20 

 
Mindösszesen   694,20 
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4. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesz-

tése 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Gyermekorvosi rendelőközpont 

felújítása 
Gyula Önkormányzat 50 

 
Mindösszesen   50,00 

 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Szociális intézmények fejlesztése Kétegyháza Önkormányzat 22 

 
Mindösszesen   22,00 

 

3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát 

funkciók kialakítása 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

A városi könyvtár akadálymentesí-

tése 
Gyula Önkormányzat 

60 

2. 

Reibel Mihály Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár felújítás Elek Önkormányzat 45,22 

 
Mindösszesen   105,22 

Forrás: saját szerkestés
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1.1.3.7.5. Mezőkovácsházai járás részprogramja 

 

37. táblázat  A Mezőkovácsházai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Mezőkovácsházai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése  

TOP-ból finanszírozandó me-

gyei gazdaságfejlesztési rész-

programhoz kapcsolódó fejlesz-

tési tématerülete, beavatkozások  

Kapcsolódó 

EU tematikus 

célkitűzés 

meghatározá-

sa 

Kapcsolódó EU 

beruházási prio-

ritás megnevezé-

se  

Kedvezményezet

ti kör meghatá-

rozása  

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka  

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsítve  

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft) Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások a Mezőkovácsházai járásban 

1.1 

Kerékpárút-

fejlesztési 

projektek a 

járásban 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ide-

értve a fenntartha-

tó városi mobilitás 

és a csökkentést 

előmozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támogatá-

sát 

Települési ön-

kormányzat 
  

Napi utazások 

esetén az első he-

lyen fenntartható – 

gyalogos, kerékpá-

ros vagy közösségi 

- közlekedési mó-

dot választók tele-

pülési részarányá-

nak a növekedése 

(%) 

174,54 
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1.2 

Járási útfej-

lesztési prog-

ram 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ide-

értve a fenntartha-

tó városi mobilitás 

és a csökkentést 

előmozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támogatá-

sát 

Települési ön-

kormányzat 
  

Napi utazások 

esetén az első he-

lyen fenntartható – 

gyalogos, kerékpá-

ros vagy közösségi 

- közlekedési mó-

dot választók tele-

pülési részarányá-

nak a növekedése 

(%) 

75,5 

2. Intézkedés: Energetikai és környezetvédelmi fejlesztések a Mezőkovácsházai járásban 

2.1 

Önkormány-

zati infrastruk-

túra korszerű-

sítése 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

2. Az önkormány-

zati infrastruktúra, 

illetve épületállo-

mány energia-

hatékonyság köz-

pontú rehabilitáci-

ója, illetve az épü-

letek hőszigetelés-

ének javítása  

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a la-

kásépítési ágazat-

ban az energiaha-

tékonyság és a 

megújuló energia 

támogatása 

Települési ön-

kormányzat 
  

A megtakarított 

energia mennyisé-

ge (PJ/év) 
1061,19 
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2.2. 

Járási energe-

tikai korszerű-

sítési program 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

3. Az önkormány-

zati infrastruktúra 

energetikai be-

avatkozásaira 

épülő megújuló 

források alkalma-

zása és közvilágí-

tás korszerűsítése 

4. Önkormányzat 

által vezérelt a 

helyi adottságok-

hoz illeszkedő 

megújuló energia-

források kiakná-

zásra irányuló, 

autonóm energiael-

látás megvalósítása 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a la-

kásépítési ágazat-

ban az energiaha-

tékonyság és a 

megújuló energia 

támogatása 

Települési ön-

kormányzat 
  

A megújuló ener-

giaforrásból előállí-

tott energiamennyi-

ség (PJ/év) 

708,55 

3. Intézkedés: Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Mezőkovácsházai járásban 

3.1 

Járási köz-

szolgáltatás 

fejlesztési 

program 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősí-

tése és a 

közösségi 

szolgáltatá-

sok helyi 

szintű fej-

lesztése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és ön-

kormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, vala-

mint  

(9) a társa-

dalmi befoga-

dás előmozdí-

tása és a sze-

génység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regioná-

lis és helyi fejlő-

dést szolgáló 

egészségügyi és 

szociális infra-

struktúrába, az 

egészségügyi 

státuszbeli egyen-

lőtlenségek csök-

kentése, valamint 

átállás az intéz-

ményi szolgáltatá-

sokról a közösségi 

alapú szolgáltatá-

sokra 

Települési ön-

kormányzat 
  

Jobb minőségű 

helyi közszolgálta-

tásokkal elért la-

kosság száma (fő) 

89,50 
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4. Intézkedés: Településfejlesztési beavatkozások a Mezőkovácsházai járásban 

4.1 

Városfejlesztési 

programok a 

járásban 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

1. A városi kör-

nyezet területileg 

koncentrált kör-

nyezettudatos 

megújítása (integ-

rált programok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések révén, 

ideértve a rozsda-

övezetek helyreállí-

tását és a légszeny-

nyezettség csök-

kentését is 

Települési ön-

kormányzat 
  

Rehabilitált terüle-

teken élő lakosok 

száma (fő) 
110,00 

5. Intézkedés: Turisztikai beavatkozások a Mezőkovácsházai járásban 

5.1 

Turisztikai 

attrakció fej-

lesztése a já-

rásban 

2. Települé-

si környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örök-

ségre alapozott 

vonzerőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

(6) c) a kulturális 

és természeti örök-

ség védelme, elő-

segítése és fejlesz-

tése 

Települési ön-

kormányzat 
  

Hazai és nemzet-

közi turisták költé-

sének növekedése 

(EUR) 

150,00 

          

          

     
Járási forrásigény       2369,28 

          

     

Rendelkezésre 

álló kistérségi 

keret (millió Ft) 

      2398,6 

     

Rendelkezésre 

álló járási keret 

(millió Ft) 

      2320,9  

Forrás: saját szerkesztés 
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38. táblázat – A Mezőkovácsházai járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Piactér kialakítása és vásárcsarnok 

építése Mezőkovácsházán 

Mezőkovácsháza Önkor-

mányzata 110 

 
Mindösszesen   110,00 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

A Borostyán strandfürdő termálkútjá-

nak és gyógyvíz ellátó rendszerének 

korszerűsítése 

Mezőkovácsháza Önkor-

mányzata 100 

2. Fürdő felújítás (épület, kemping) 

Nagybánhegyes Önkormány-

zat 50 

 
Mindösszesen   150,00 

 
3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi terü-

leteken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Damjanich utcában útépítés 

Almáskamarás Önkormány-

zat 7 

2. Kossuth utcai kerékpárút felújítás Dombegyház Önkormányzat 20 

3. Szabadság, József A útépítés Kevermes Önkormányzat 68,5 

4. 

Belterületi utak és kerékpárút korsze-

rűsítése, fejlesztése (Deák utca) 

Mezőkovácsháza Önkor-

mányzat 154,54 

 
Mindösszesen   250,04 

 

2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabi-

litációja (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), 

illetve az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csök-

kentése) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

 

Községháza és közösségi ház energe-

tikai korszerűsítése 

Kisdombegyház Önkormány-

zat 30,98 

1. 

Művelődési Ház, Óvoda, Könyvtár 

felújítása 

Magyardombegyház Önkor-

mányzat 14,1 

2. 

Önkormányzati intézményeik felújítá-

sa, akadálymentesítése Mezőhegyes Önkormányzat 321,8 

3. 

Napközi konyha felújítása, korszerűsí-

tése 

Nagybánhegyes Önkormány-

zat 28.50 

4. 

Intézmények energetikai korszerűsíté-

se (Polg.Hiv, Iskola, Óvoda, Művelő-

dési Ház, Napközi konyha) Végegyháza Önkormányzat 85,1 

5. 

Községi Önkormányzat épületének 

felújítása és a Rákóczi utca 18. szám 

alatti volt pártház felújítása Kunágota Önkormányzat 83 

6. 

Önkormányzat intézményeinek felújí-

tása 

Magyarbánhegyes Önkor-

mányzat 138 

7. Községháza és Művelődési Ház felújí- Almáskamarás Önkormány- 46 
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tása, korszerűsítése zat 

8. Konyha épületének felújítása Dombegyház Önkormányzat 54,49 

9. Községháza energetikai korszerűsítése Dombegyház Önkormányzat 50 

10. Művelődési Ház felújítása Dombiratos Önkormányzat 36,17 

11. 

Óvoda kialakítása, energetikai felújítá-

sa Kevermes Önkormányzat 50 

12. 

Teljes körű fűtéskorszerűsítés az ön-

kormányzat intézményeiben (Polgár-

mesteri Hivatalban, Családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat, Könyvtár, 

Művelődési Ház) 

Medgyesbodzás Önkormány-

zat 66,6 

13. 

Az önkormányzat intézményeinek 

(polg.hiv, művelődési ház, könyvtár, 

és az eü alapellátást nyújtó) épületei-

nek nyílászáró cseréje, fűtés korszerű-

sítése, tetőcsere, napkollektor 

melegvízhez) Nagykamarás Önkormányzat 84,95 

 
Mindösszesen   1061,19 

 

3. Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek korsze-

rűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napelemek 

telepítése, biomassza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Napelemek telepítése Battonya Önkormányzat 348,8 

 
Mindösszesen   348,80 

 

4. Önkormányzat által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiakná-

zásra irányuló, autonóm energiaellátás megvalósítása (helyi ellátást biztosító megújuló energia-

termelő rendszerek, közösségi távfűtő rendszerek létesítése) komplex fejlesztési programok lehető-

sége mellett. 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

 

Termálkút kiépítése 

Medgyesegyháza Önkor-

mányzat 242,86 

1. 

K19 termálkút megvásárlás, fűtés 

korszerűsítés az önkormányzat épüle-

teiben termálvíz segítségével Kaszaper Önkormányzat 116,89 

 
Mindösszesen   359,75 

 
4. PRIORITÁS:  társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejleszté-

se 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Eü. Alpellátás felújítás, korszerűsítés 

Almáskamarás Önkormány-

zat 4,5 

2. 

Rákóczi utca 65. és 47. szám alatti 

orvosi rendelő és lakás felújítása Kunágota Önkormányzat 85 

 
Mindösszesen   89,50 

Forrás: saját szerkesztés
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1.1.3.7.6. Orosházai járás részprogramja 

 

39. táblázat  Az Orosházai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Az Orosházai járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sorszám 
Részprogram 

megnevezése  

TOP-ból finanszírozandó 

megyei részprogramhoz 

kapcsolódó fejlesztési téma-

területe, beavatkozások  
Kapcsolódó EU 

tematikus célki-

tűzés meghatá-

rozása  

Kapcsolódó EU 

beruházási priori-

tás megnevezése 

Kedvezményezetti 

kör meghatározá-

sa  

Részprogramok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka 

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsítve  

Fejlesztési 

csomagok 

költségigénye 

(millió Ft)  
Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: Komplex településfejlesztési programok az Orosházai járásban 

1.1 

Az Orosházai 

járás városfej-

lesztési prog-

ramja 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartható 

fejlesztése 

1. A városi kör-

nyezet területi-

leg koncentrált 

környezettudatos 

megújítása (in-

tegrált progra-

mok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések révén, 

ideértve a rozsda-

övezetek helyreállí-

tását és a légszeny-

nyezettség csök-

kentését is 

Települési önkor-

mányzat 

Nem előkészített 

részprogram 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

10 
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2. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások az Orosházai járásban 

2.2. 

Közlekedésfejlesztési 

beavatkozások az 

Orosházai járásban 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gaz-

daságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ideért-

ve a fenntartható 

városi mobilitás és 

a csökkentést elő-

mozdító alkalmaz-

kodási intézkedé-

sek támogatását 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

Napi utazások ese-

tén az első helyen 

fenntartható – gya-

logos, kerékpáros 

vagy közösségi - 

közlekedési módot 

választók települési 

részarányának a 

növekedése (%) 

31 

3. Intézkedés: Turisztikai vonzerő komplex fejlesztése az Orosházai járásban 

3.1 

Az Orosházai járás 

komplex turisztikai 

fejlesztési programja 

2. Települési 

környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örökség-

re alapozott vonz-

erőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

(6) c) a kulturális 

és természeti örök-

ség védelme, elő-

segítése és fejlesz-

tése 

Települési 

önkormányzat 

Részben 

előkészített 

Hazai és nemzetközi 

turisták költésének 

növekedése (EUR) 
842 

4. Intézkedés: Környezetvédelmi beavatkozások az Orosházai járásban 

4.1 

Közintézmények 

energetikai célú 

fejlesztése a járás 

településein 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

2. Az önkormány-

zati infrastruktúra, 

illetve épületállo-

mány energia-

hatékonyság köz-

pontú rehabilitáció-

ja, illetve az épüle-

tek hőszigetelés-

ének javítása 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gaz-

daságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

A megtakarított 

energia mennyisége 

(PJ/év) 
778 
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4.2 

Alternatív energiára 

épülő rendszer kiépí-

tése a járási közin-

tézményekben 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

3. Az önkormány-

zati infrastruktúra 

energetikai beavat-

kozásaira épülő 

megújuló források 

alkalmazása és 

közvilágítás korsze-

rűsítése 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gaz-

daságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

A megújuló energia-

forrásból előállított 

energiamennyiség 

(PJ/év) 

60 

5. Intézkedés: Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 

5.1 

Egészségügyi és 

szociális infrastruk-

túra fejlesztése a 

járásban 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősíté-

se és a közös-

ségi szolgál-

tatások helyi 

szintű fejlesz-

tése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és ön-

kormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, valamint 

2. A szociális alap-

szolgáltatások inf-

rastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

561 

5.2 

Az önkormányzati 

feladatellátást szol-

gáló intézmények 

fejlesztése 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősíté-

se és a közös-

ségi szolgál-

tatások helyi 

szintű fejlesz-

tése 

3. A meglévő, ön-

kormányzati fel-

adatellátást szolgáló 

intézmények aka-

dálymentesítése, 

családbarát funkci-

ók kialakítása  

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

591 
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szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

          

     
Járási forrásigény       2872,54 

          

     

Rendelkezésre 

álló kistérségi 

keret (millió Ft) 

      2398,6 

     

Rendelkezésre 

álló járási keret 

(millió Ft) 

      2792,9 

Forrás: saját szerkesztés 
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40. táblázat – Az Orosházai járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Erzsébet liget rekonstrukció Tótkomlós Önkormányzata 10 

 
Mindösszesen   10,00 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Gyopárosi úszómedence felújítá-

sa és lefedése (mobil)  Orosháza Önkormányzat 300 

2. 

Gyopárosfürdőn családi medence 

és csúszdapark kialakítása Orosháza Önkormányzat 320 

3. 

Gyopárosi tavak körüli sétány 

kialakítása (séta és futóút, padok, 

kukák)  Orosháza Önkormányzat 160 

4. 

Ifjúsági szálláshely kialakítása 

Kardoskúton Kardoskút Önkormányzat 30,000 

5. 

Nemzetiségi kiállítóhelyek fej-

lesztése 
Tótkomlós Önkormányzata 

30 

6. Árpád-kori templom sziluettje Gádoros Önkormányzat 2 

 
Mindösszesen   842,00 

 
3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területe-

ken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Belterületi utak, közutak, járdák felújítása 

Tótkomlós Önkor-

mányzata 30,92 

 
Mindösszesen   30,92 

 

2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitá-

ciója (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), illetve 

az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Liszt F. Művészoktatási Intézmény elhelyezé-

se a Táncsics utcai volt szociális otthonban és 

a régi könyvtár épületében 

Orosháza Önkor-

mányzat 300 

2. 

Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 

felújítása, energetikai korszerűsítése 

Tótkomlós Önkor-

mányzata 156 

3. Általános iskola felső tagozat felújítása 

Nagyszénás Önkor-

mányzat 137 

4. Művelődési Ház homlokzat-felújítása 

Nagyszénás Önkor-

mányzat 80 

5. Horváth L. utcai Óvoda energetikai felújítása 

Csanádapáca Ön-

kormányzat 70 

6. 

Szent Gellért út 26. sz alatti Általános Iskola 

felújítása 

Csanádapáca Ön-

kormányzat 35 

 
Mindösszesen   778,00 
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4. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Horváth L. tér 4. sz alatti Orvosi rendelő fel-

újítása 

Csanádapáca 

Önkormányzat 20,000 

2. 

Önkormányzati járóbeteg ellátás infrastruktu-

rális fejlesztése 

Tótkomlós Ön-

kormányzata 10 

3. Orvosi rendelő felújítása 

Pusztaföldvár 

Önkormányzat 43 

 
Mindösszesen   73,00 

 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Platán Idősek otthonának felújítása Orosháza 422 

2. Idősek Házának felújítása 

Tótkomlós Ön-

kormányzata 40 

3. 

Horváth L. tér 5. sz alatti Idősek Otthonának 

felújítása 

Csanádapáca 

Önkormányzat 26,032 

 
Mindösszesen   488,03 

 

3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát 

funkciók kialakítása 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Zombai utcai Magtár épületének felújítása, 

múzeumi raktár kialakítása  

Orosháza Önkor-

mányzat 120 

2. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 

Tótkomlós Ön-

kormányzata 60 

3. Művelődési Ház felújítása 

Békéssámson 

Önkormányzat 140,504 

4. Tűzoltó laktanya felújítása  

Tótkomlós Ön-

kormányzata 10 

5. 

Meglévő üres kultúrház átalakítása és felújítá-

sa konferencia központtá 

Kardoskút Ön-

kormányzat 15 

6. 

Alsó tagozatos Iskola, óvoda és konyha épüle-

tének felújítása 

Pusztaföldvár 

Önkormányzat 60,376 

7. Művelődési Ház belső felújítása 

Nagyszénás Ön-

kormányzat 75,712 

8. Művelődési Ház felújítása 

Gádoros Önkor-

mányzat 60 

9. Polgármesteri Hivatal felújítása 

Gádoros Önkor-

mányzat 35 

10. Kun tanya felújítás 

Gádoros Önkor-

mányzat 3 

11. Nagy utcai iskola átalakítása 

Gádoros Önkor-

mányzat 5 

12. Könyvtár felújítása 

Gádoros Önkor-

mányzat 6 

 
Mindösszesen   590,59 

Forrás: saját szerkesztés
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1.1.3.7.7. Sarkadi járás részprogramja 

 

41. táblázat  A Sarkadi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Sarkadi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése  

TOP-ból finanszírozandó 

megyei részprogramhoz 

kapcsolódó fejlesztési téma-

területe, beavatkozások  Kapcsolódó EU 

tematikus célki-

tűzés meghatá-

rozása  

Kapcsolódó EU 

beruházási priori-

tás megnevezése 

Kedvezményezett

i kör meghatáro-

zása  

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka 

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsít-

ve  

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft)  Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: Komplex településfejlesztési programok a Sarkadi járásban 

1.1 

Városfejleszté-

si programok a 

Sarkadi járás-

ban 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejleszté-

se 

1. A városi kör-

nyezet területi-

leg koncentrált 

környezettuda-

tos megújítása 

(integrált prog-

ramok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítása 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések révén, 

ideértve a rozsda-

övezetek helyreállí-

tását és a légszeny-

nyezettség csök-

kentését is 

Települési önkor-

mányzat 

Az előkészítés 

folyamatban van 

(előkészítettségi 

szint kb. 10%) 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

86 
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2. Intézkedés: Közlekedésfejlesztési beavatkozások a Sarkadi járásban 

2.1 

Kerékpárút-

fejlesztési program 

megvalósítása a 

Sarkadi járásban 

3. Ala-

csony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi 

területeken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ágazat-

ban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támo-

gatása valameny-

nyi területtípuson, 

de különösen a 

városi területe-

ken, ideértve a 

fenntartható vá-

rosi mobilitás és a 

csökkentést elő-

mozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támoga-

tását 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban (új 

engedélyeztetési 

eljárás stb.). 

(előkészítettségi 

szint kb. 20%) 

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenn-

tartható – 

gyalogos, 

kerékpáros 

vagy közössé-

gi - közleke-

dési módot 

választók 

települési 

részarányának 

a növekedése 

(%) 

288 

2.2. 

Közösségi közleke-

dés fejlesztése és 

közlekedésbiztonsági 

beavatkozások 

3. Ala-

csony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi 

területeken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ágazat-

ban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támo-

gatása valameny-

nyi területtípuson, 

de különösen a 

városi területe-

ken, ideértve a 

fenntartható vá-

rosi mobilitás és a 

csökkentést elő-

mozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támoga-

tását 

Települési ön-

kormányzat 

Nem előkészí-

tett részprogram 

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenn-

tartható – 

gyalogos, 

kerékpáros 

vagy közössé-

gi - közleke-

dési módot 

választók 

települési 

részarányának 

a növekedése 

(%) 

133 
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3. Intézkedés: Turisztikai vonzerő komplex fejlesztése a Sarkadi járásban 

3.1 

Szálláshely kapacitás 

fejlesztés a Sarkadi 

járásban 

2. Települési 

környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örökség-

re alapozott vonz-

erőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

(6) c) a kulturális 

és természeti örök-

ség védelme, elő-

segítése és fejlesz-

tése 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

Hazai és nemzetközi 

turisták költésének 

növekedése (EUR) 
120 

3.2 

Turisztikai attrakciók 

fejlesztése a Sarkadi 

járásban 

2. Települési 

környezet 

fenntartható 

fejlesztése 

3. Kulturális és 

természeti örökség-

re alapozott vonz-

erőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása 

(6) c) a kulturális 

és természeti örök-

ség védelme, elő-

segítése és fejlesz-

tése 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

Hazai és nemzetközi 

turisták költésének 

növekedése (EUR) 
149 

4. Intézkedés: Környezetvédelmi beavatkozások a Sarkadi járásban 

4.1 

Közintézmények 

energetikai célú 

fejlesztése 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

2. Az önkormány-

zati infrastruktúra, 

illetve épületállo-

mány energia-

hatékonyság köz-

pontú rehabilitáció-

ja, illetve az épüle-

tek hőszigetelés-

ének javítása 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gaz-

daságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

A megtakarított 

energia mennyisége 

(PJ/év) 
638 

4.2 

Alternatív energiára 

épülő rendszerek 

kiépítése a járási 

közintézményekben 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

3. Az önkormány-

zati infrastruktúra 

energetikai beavat-

kozásaira épülő 

megújuló források 

alkalmazása és 

közvilágítás korsze-

rűsítése 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gaz-

daságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

A megújuló energia-

forrásból előállított 

energiamennyiség 

(PJ/év) 

169 
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4.3 

Autonóm energiael-

látó rendszerek ki-

építése a Sarkadi 

járásban 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

4. Önkormányzat 

által vezérelt a 

helyi adottságok-

hoz illeszkedő 

megújuló energia-

források kiaknázás-

ra irányuló, auto-

nóm energiaellátás 

megvalósítása 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású gaz-

daságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 
  

A megújuló energia-

forrásból előállított 

energiamennyiség 

(PJ/év) 

30 

5. Intézkedés: Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 

5.1 

Egészségügyi és 

szociális infrastruk-

túra fejlesztése 

4. A társadal-

mi befogadás 

erősítése és a 

közösségi 

szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és ön-

kormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, vala-

mint 2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

73 

5.2 

Az önkormányzati 

feladatellátást szol-

gáló intézmények 

fejlesztése 

4. A társadal-

mi befogadás 

erősítése és a 

közösségi 

szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

3. A meglévő, 

önkormányzati 

feladatellátást szol-

gáló intézmények 

akadálymentesítése, 

családbarát funkci-

ók kialakítása  

(9) a társadalmi 

befogadás elő-

mozdítása és a 

szegénység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

49 



Békés megye területfejlesztési programja 2014 - 2020      Operatív program  

 
 

127 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

6. Intézkedés: Humánerőforrás fejlesztés a Sarkadi járásban 

6.1 

A munkaerő ver-

senyképességének 

javítása a Sarkadi 

járásban 

6. Megyei és 

helyi emberi 

erőforrás 

fejlesztések, 

társadalmi 

befogadás és 

foglalkoztatás-

ösztönzés 

2. A munkavállalók 

készségeinek és a 

helyi gazdaság 

potenciális igénye-

inek közelítése 

(8) A foglalkozta-

tás bővítése és a 

munkaerő mobi-

litásának támo-

gatása 

(1) a) i: munkaerő-

piaci hozzáférés a 

munkakeresők és 

az inaktív szemé-

lyek számára töb-

bek között helyi 

foglalkoztatási 

kezdeményezések 

és a munkavállalói 

mobilitás ösztönzé-

se révén 

Települési 

önkormányzat 

Nem előké-

szített rész-

program 

A támogatott mun-

kahelyi képzéseket 

sikeresen befejezők 

száma (fő) 

3 

          

     
Járási forrásigény       1 737,11 

          

     

Rendelkezésre 

álló kistérségi 

keret (millió Ft) 

      1637,9 

     
Rendelkezésre 

álló járási keret 

(millió Ft) 

   1560,3 

Forrás: saját szerkesztés 
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42. táblázat – A Sarkadi járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 

2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 

1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 

Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

SARKAD - Záportározó kotrás, 

parkosítással (Sarkad, Általi tó-

szeméttelep mellett) 

Sarkad  

Önkormányzat  
63 

2. 

SARKAD - Kossuth kert, Béke 

sétány - közterületek környezeti 

minőséget javító beavatkozás 

Sarkad  

Önkormányzat  
23 

 

Mindösszesen   86 

 

2. Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 

Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Mezőgyán község belterület zaj-

por és tehermentesítése, direkt 

szennyezés megakadályozása 

Mezőgyán  

Önkormányzat 
15 

 

Mindösszesen   15 

 

3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 

Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

SARKAD - Falusi gazdálkodási 

formákat bemutató „élő skanzen” 

építése, továbbá Cukorgyári 

múzeum, emlékhely, történeti 

múzeum létesítése aktív oktatási, 

turisztikai céllal 

Sarkad  

Önkormányzat  
54 

2. 

MEZŐGYÁN - Vendégház ki-

alakítása 

Mezőgyán  

Önkormányzat 
32 

3. 

MEZŐGYÁN - sport létesítmény 

felújítása, versenyek megrende-

zésére alkalmas fogathajtó pálya 

és kiszolgáló létesítmények ki-

alakítása 

Mezőgyán  

Önkormányzat 
15 

4. 

MÉHKERÉK - Vendégházak 

kialakítása 

Méhkerék  

Önkormányzat 
70 

5. 

OKÁNY - Kastélypark és ren-

dezvénytér, valamint a hozzá 

szorosan kapcsolódó területen 

vizesblokk, gyalogos sétány, 

főzőhelyek, padok, kukák, vala-

mint filagóriák (4 db.) kialakítá-

sa, kültéri kandelláberes (6 db.) 

megvilágítással. 

Okány  

Önkormányzat 
20 

6. 

KÖRÖSNAGYHARSÁNY - 

Vendégház kialakítás (meglévő, 

használaton kívüli ingatlan) 

Körösnagyharsány  

Önkormányzat 
18 

7. 

KÖRÖSNAGYHARSÁNY - 

Kemping, csónakház, fürdőme-

dence és szabadidőpark kialakítá-

sa 

Körösnagyharsány  

Önkormányzat 
30 
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 8. 

Geszt - Szabadtéri sportlétesít-

mény fejlesztése / Szabadtéri 

színpad építése / pihenőpark, 

játszótér kialakítása  

Geszt  

Önkormányzat 
30 

 

Mindösszesen   269 

 

3. PRIORITÁS:  Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 

területeken 

 

1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 

Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

SARKAD - Kerékpárutak felújí-

tása, kerékpártárolók létesítése 

Sarkad  

Önkormányzat  
72 

2. 

SARKAD - Parkolási feltételek 

megteremtése a belvárosban 

(Polgármesteri Hivatal) 

Sarkad  

Önkormányzat 
77 

3. 

SARKAD - 10 db-os kamera-

rendszer és napelemes sebesség-

mérők (3 db) kiépítése 

Sarkad  

Önkormányzat 
18 

4. 

KÖTEGYÁN – Kerékpárút-

fejlesztés I. ütem 

Kötegyán  

Önkormányzat 
83 

5. 

OKÁNY - Térfigyelő kamera-

rendszer kiépítése 

Okány  

Önkormányzat 
5 

6. 

OKÁNY - Belterületi buszváró 

épületek kialakítása (4 db) 

Okány  

Önkormányzat 
15 

7. 

KÖRÖSNAGYHARSÁNY - 

Térfigyelő kamerarendszer kiépí-

tése (5 db megfigyelőpont) 

Körösnagyharsány  

Önkormányzat 
3 

8. 

SARKADKERESZTÚR - 

Varsányhely vasútállomásig 

kerékpárút kiépítése 

Sarkadkeresztúr  

Önkormányzat 
70 

9. 

ZSADÁNY - belterületi kerék-

párút fejlesztés a biztonságos és 

hivatásforgalmú kerékpáros köz-

lekedés érdekében 

Zsadány  

Önkormányzat 
63 

 

Mindösszesen   406 

 

2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú reha-

bilitációja (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezések-

re), illetve az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek 

csökkentése) 

 

Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

SARKAD - Kistérségi Közigaz-

gatási Centrum (Városháza és 

Szolgáltató Ház) átépítése, meg-

maradó épületrészben nyílászáró-

csere 

Sarkad  

Önkormányzat  
180 

2. 

BIHARUGRA - Szabó Pál 

Könyvtár energia-hatékonysági 

rehabilitációja 

Biharugra  

Önkormányzat 
22 

3. 

BIHARUGRA - Községháza 

fűtés korszerűsítése, szigetelése 

Biharugra  

Önkormányzat 
21 

4. 

BIHARUGRA – Napközi-

otthonos konyha energia-

hatékonysági rehabilitációja 

Biharugra  

Önkormányzat 
20 

5. 

BIHARUGRA - Szociális foglal-

koztató energia hatékonysági 

rehabilitációja 

Biharugra  

Önkormányzat 
20 



Békés megye területfejlesztési programja 2014 - 2020      Operatív program  

 
 

130 

6. 

KÖTEGYÁN – Közös épületben 

található konyha és óvoda külső-, 

belső felújítása, komplex energe-

tikai korszerűsítése 

Kötegyán  

Önkormányzat 
30 

7. 

Geszt - Önkormányzati Hivatal-

épületének felújítása,energetikai 

korszerűsítése 

Geszt  

Önkormányzat 
45 

8. 

MÉHKERÉK - Az önkormányzat 

közfeladatait ellátó közintézmé-

nyek épületeinek energetikai 

korszerűsítése 

Méhkerék  

Önkormányzat 
77 

9. 

OKÁNY - Önkormányzati kony-

ha, konyhatechnológiai eszközei-

nek fejlesztése 

Okány  

Önkormányzat 
5 

10. 

OKÁNY - Művelődési ház hő-

szigetelése, felújítása, vizesblokk 

kialakítás  

Okány  

Önkormányzat 
50 

11. 

OKÁNY - Polgármesteri Hivatal 

hőszigetelése, épületkorszerűsítés  

Okány  

Önkormányzat 
50 

12. 

Újszalontai középületek energe-

tikai korszerűsítése 
Önkormányzat 36 

13. 

KÖRÖSNAGYHARSÁNY - 

Művelődési ház nyílászárók cse-

réje 

Körösnagyharsány  

Önkormányzat 
10 

14. 

KÖRÖSNAGYHARSÁNY - 

Művelődési ház nyílászárók cse-

réje 

Körösnagyharsány  

Önkormányzat 
2 

15. 

SARKADKERESZTÚR - Kony-

ha épületének felújítása (nyílás-

zárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, 

energiatakarékos eszközök be-

szerzése) 

Sarkadkeresztúr  

Önkormányzat 
25 

16. 

ZSADÁNY - közintézmények 

energetikai korszerűsítése (külső, 

belső hőszigetelés, födémszigete-

lés) 

Zsadány  

Önkormányzat 
45 

 

Mindösszesen   638 

 

3. Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek kor-

szerűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napele-

mek telepítése, biomassza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése 

 

Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

SARKAD - Intézményi korszerű-

sítések (BBMKK épületei)  

Sarkad  

Önkormányzat 
131 

2. 

Kistérség - Járóbeteg szakellátó 

épületén szolártechnika kiépítése 

a felhasznált elektromos energia 

megtermelése érdekében 

Önkormányzatok társulása 23 

3. 

ZSADÁNY - közintézmények 

számára elektromos energia elő-

állítása (szolártechnika) 

Zsadány Önkormányzat 15 

 

Mindösszesen   169 
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4. Önkormányzat által vezérelt a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiak-

názásra irányuló, autonóm energiaellátás megvalósítása (helyi ellátást biztosító megújuló ener-

giatermelő rendszerek, közösségi távfűtő rendszerek létesítése) komplex fejlesztési programok 

lehetősége mellett. 

 

Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

MEZŐGYÁN - az önkormányzat 

által vezérelt a helyi adottságok-

hoz illeszkedő megújuló energia-

források kiaknázásra irányuló, 

autonóm energiaellátás megvaló-

sítása (helyi ellátást biztosító 

megújuló energiatermelő rend-

szerek, közösségi távfűtő rend-

szerek létesítése) komplex fej-

lesztési programok lehetősége 

mellett. 

 Mezőgyán  

Önkormányzat 
30 

 

Mindösszesen   30 

 

4. PRIORITÁS:  társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesz-

tése 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

SARKAD - Alap egészségügyi 

ellátás infrastruktúra fejlesztése 
Sarkad  

Önkormányzat  
36 

2. 

OKÁNY - Egészségügyi alapel-

látást biztosító (háziorvosok, 

fogorvos, védőnői szolgálat) 

orvosi műszerek, eszközök be-

szerzése  

Okány  

Önkormányzat 
10 

 
Mindösszesen   46 

 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

SARKAD - szociális alapellátás 

infrastruktúra fejlesztése Sarkad Önkormányzat 
27 

 
Mindösszesen   27 

 

3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családba-

rát funkciók kialakítása  

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

OKÁNY - Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítése  

Okány  

Önkormányzat 
20 

2. 

KÖRÖSNAGYHARSÁNY - 

Polgármesteri Hivatal akadály-

mentesítése  

Körösnagyharsány  

Önkormányzat 
3 

3. 

SARKADKERESZTÚR - könyv-

tár épületbővítése családbarát 

szolgáltatás kialakítása érdekében 

Sarkadkeresztúr  

Önkormányzat 
26 

 
Mindösszesen   49,11 
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6. PRIORITÁS: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoz-

tatás-ösztönzés 

 
2. A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Gazdálkodók és munkavállalók 

képzésének elősegítése 
Önkormányzatok társulása  

3 

 
Mindösszesen   3 

Forrás: saját szerkesztés
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1.1.3.7.8. Szarvasi járás részprogramja 

 

43. táblázat  A Szarvasi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Szarvasi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése 

TOP-ból finanszírozandó 

megyei részprogramhoz kap-

csolódó fejlesztési tématerüle-

te, beavatkozások 

Kapcsolódó EU 

tematikus célki-

tűzés meghatá-

rozása 

Kapcsolódó EU 

beruházási prio-

ritás megnevezé-

se 

Kedvezményezet

ti kör meghatá-

rozása 

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka 

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsít-

ve 

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft) Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: A Szarvasi járás településfejlesztési programja 

1.1 
Szarvasi városfej-

lesztési program 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejlesz-

tése 

1. A városi kör-

nyezet területileg 

koncentrált kör-

nyezettudatos 

megújítása (integ-

rált programok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezetvé-

delem és az erő-

forrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések ré-

vén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és a 

légszennyezettség 

csökkentését is 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

80 
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1.2 

Környezeti infra-

struktúra fejleszté-

se a Szarvasi járás 

településein 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejlesz-

tése 

2. Települési fenn-

tartható környezet-

védelmi infrastruk-

túra-fejlesztések 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezetvé-

delem és az erő-

forrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések ré-

vén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és a 

légszennyezettség 

csökkentését is 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

296 

2. Intézkedés: A Szarvasi járás turisztikai fejlesztése 

2.1 

Kistérségi turiszti-

kai célú kerékpárút 

fejlesztés 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejlesz-

tése 

3. Kulturális és 

természeti örök-

ségre alapozott 

vonzerőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezetvé-

delem és az erő-

forrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések ré-

vén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és a 

légszennyezettség 

csökkentését is 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

280 
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2.2. 

Nemzeti, termé-

szeti és kulturális 

értékmegőrzés 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejlesz-

tése 

3. Kulturális és 

természeti örök-

ségre alapozott 

vonzerőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezetvé-

delem és az erő-

forrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések ré-

vén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és a 

légszennyezettség 

csökkentését is 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

148 

3. Intézkedés: Települési kerékpárút hálózat fejlesztése 

3.1 

Települési kerék-

páros közlekedés-

fejlesztés 

3. Ala-

csony 

széndioxid 

kibocsátá-

sú gazda-

ságra való 

áttérés 

kiemelten 

a városi 

területeken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra való 

áttérés támoga-

tása minden 

ágazatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ide-

értve a fenntartha-

tó városi mobilitás 

és a csökkentést 

előmozdító alkal-

mazkodási intéz-

kedések támogatá-

sát 

Települési ön-

kormányzat 

Az előkészítés 

folyamatban 

Napi utazások 

esetén az első 

helyen fenn-

tartható – 

gyalogos, 

kerékpáros 

vagy közössé-

gi - közlekedé-

si módot vá-

lasztók telepü-

lési részará-

nyának a nö-

vekedése (%) 

80 
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4. Intézkedés: Környezetvédelmi és energiahatékonysági beavatkozások a Szarvasi járásban 

4.1 

Járási közintézmé-

nyek energetikai 

célú fejlesztése 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

2. Az önkormány-

zati infrastruktúra, 

illetve épületállo-

mány energia-

hatékonyság köz-

pontú rehabilitáció-

ja , illetve az épüle-

tek hőszigetelés-

ének javítása 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

A megtakarított 

energia mennyisége 

(PJ/év) 
135 

4.2 

Alternatív energiá-

ra épülő rendszerek 

kiépítése a járási 

közintézményekben 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

3. Az önkormány-

zati infrastruktúra 

energetikai beavat-

kozásaira épülő 

megújuló források 

alkalmazása és 

közvilágítás korsze-

rűsítése 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

A megújuló energia-

forrásból előállított 

energiamennyiség 

(PJ/év) 

150 
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5. Intézkedés: Járási közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései 

5.1 

Egészségügyi és 

szociális infrastruk-

túra fejlesztése a 

járási székhelyen 

4. A társadal-

mi befogadás 

erősítése és a 

közösségi 

szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és ön-

kormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, vala-

mint 2. A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

(9) a társa-

dalmi befoga-

dás előmozdí-

tása és a sze-

génység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

470 

5.2 

Akadálymentesítési 

program a Szarvasi 

járás intézményei-

ben 

4. A társadal-

mi befogadás 

erősítése és a 

közösségi 

szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

3. A meglévő, 

önkormányzati 

feladatellátást szol-

gáló intézmények 

akadálymentesítése, 

családbarát funkci-

ók kialakítása  

(9) a társa-

dalmi befoga-

dás előmozdí-

tása és a sze-

génység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

100 
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5.3 

Bérlakás minta-

program a Szarvasi 

járásban - Szociális 

városrehabilitáció 

keretei között 

4. A társadal-

mi befogadás 

erősítése és a 

közösségi 

szolgáltatások 

helyi szintű 

fejlesztése 

4. Szegénység és 

szegregáció által 

sújtott leromlott 

városrészek rehabi-

litációja 

(9) a társa-

dalmi befoga-

dás előmozdí-

tása és a sze-

génység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

320 

6. Intézkedés: A helyi identitástudat és társadalmi befogadás erősítése a Szarvasi járásban 

6.1 

A helyi identitás és 

kohézió erősítése a 

Szarvasi járás tele-

pülésein 

6. Megyei és 

helyi emberi 

erőforrás 

fejlesztések, 

társadalmi 

befogadás és 

foglalkoztatás-

ösztönzés 

4. A helyi identitás 

és kohézió erősítése 

(8) A foglal-

koztatás bőví-

tése és a 

munkaerő 

mobilitásának 

támogatása 

(1) a) i: munkaerő-

piaci hozzáférés a 

munkakeresők és 

az inaktív szemé-

lyek számára töb-

bek között helyi 

foglalkoztatási 

kezdeményezések 

és a munkavállalói 

mobilitás ösztönzé-

se révén 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

A támogatott prog-

ramokba bevont 

résztvevők száma 

(fő) 

53,5 

6.2 

Közösségi progra-

mok kialakítása, 

játszóterek fejlesz-

tése a járási székhe-

lyen 

6. Megyei és 

helyi emberi 

erőforrás 

fejlesztések, 

társadalmi 

befogadás és 

foglalkoztatás-

ösztönzés 

3. A társadalmi 

befogadás erősíté-

sét szolgáló helyi 

szintű komplex 

programok 

(8) A foglal-

koztatás bőví-

tése és a 

munkaerő 

mobilitásának 

támogatása 

(1) a) i: munkaerő-

piaci hozzáférés a 

munkakeresők és 

az inaktív szemé-

lyek számára töb-

bek között helyi 

foglalkoztatási 

kezdeményezések 

és a munkavállalói 

mobilitás ösztönzé-

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

A támogatott prog-

ramokba bevont 

résztvevők száma 

(fő) 

40 



Békés megye területfejlesztési programja 2014 - 2020      Operatív program  

 
 

139 

se révén 

          

     

Járási forrásigény       2152,5 

         
 

     

Rendelkezésre 

álló kistérségi 

keret (millió Ft) 

      2499,3 

     

Rendelkezésre 

álló járási keret 

(millió Ft) 

      1793,5 

Forrás: saját szerkesztés 
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44. táblázat – A Szarvasi járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Szarvas belterület továbbfejlesztése 

(II. ütem) Szarvas Önkormányzat 80 

 
Mindösszesen   80,00 

 
2. Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Szennyvízelvezetés fejlesztése II. 

ütem Csabacsüd Önkormányzat 96 

2. 

Csapadékvíz elvezetés fejlesztése 

befejező ütem Békésszentandrás Önkormányzat 100 

3. 

Csapadékvíz elvezetés fejlesztése 

VII. ütem Szarvas Önkormányzat 100 

 
Mindösszesen   296,00 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Turisztikai célú kerékpárutak fej-

lesztése Szarvas Önkormányzat 200 

2. 

Nemzeti és helyi kulturális értékek 

fejlesztése, megőrzése Kondoros Önkormányzat 120 

3. 

Kerékpárút a Kondorosi Csárdá-

hoz Kondoros Önkormányzat 30 

4. 

Bencsik Mihály sporttelep és fö-

venystrand kerékpáros megközelí-

tése Békésszentandrás Önkormányzat 50 

5. 

Tájház, turisztikai környezet kiala-

kítása Örménykút Önkormányzat 28 

 
Mindösszesen   428,00 

 
3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi terü-

leteken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Kerékpárút építése az Autóbusz 

pályaudvartól a „Gépjavító” tele-

pig Kondoros Önkormányzat 80 

 
Mindösszesen   80,00 

 

2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabi-

litációja (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), 

illetve az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csök-

kentése) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Kardosi Polgármesteri Hivatal és 

Művelődési Ház fejlesztése Kardos Önkormányzat 38 

2. 

Önkormányzati intézmények 

hőtechnikai paramétereinek javítá-

sa Békésszentandrás Önkormányzat 55 
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3. 

Önkormányzati ingatlan komplex 

energetikai felújítása Kondoros Önkormányzat 42 

 
Mindösszesen   135,00 

 

3. Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek korsze-

rűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napelemek 

telepítése, biomassza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Közvilágítás korszerűsítése Kondoros Önkormányzat 50 

2. 

Intézmények energetikai korszerű-

sítése (napelem) Szarvas Önkormányzat 100 

 
Mindösszesen   150,00 

 
4. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesz-

tése 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Fogorvosi rendelők kialakítása Szarvas Önkormányzat 120 

2. „Elsősegélypont” kialakítása Kondoros Önkormányzat 20 

 
Mindösszesen   140,00 

 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Új konyha létesítése szociális és 

gyermekétkeztetésre Szarvas Önkormányzat 180 

2. Átmeneti otthon Szarvas Önkormányzat 150 

 
Mindösszesen   330,00 

 

3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát 

funkciók kialakítása  

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Csabacsüdi Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítése Csabacsüd Önkormányzat 10 

2. 

Általános Iskola akadálymentesíté-

se Kondoros Önkormányzat 60 

3. 

Közoktatási, kulturális és közmű-

velődési intézmények akadálymen-

tesítése Békésszentandrás Önkormányzat 15 

4. 

Mitrovszky kastély akadálymente-

sítése Szarvas Önkormányzat 15 

 
Mindösszesen   100,00 

 
4. Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja  

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Bérlakás mintaprojekt (12 lakás) Kondoros Önkormányzat 120 

2. Bérlakás mintaprojekt (20 lakás) Szarvas Önkormányzat 200 

 
Mindösszesen   320,00 

 
3.  A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Játszóterek fejlesztése  Szarvas Önkormányzat 40 

 
Mindösszesen   40,00 
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4. A helyi identitás és kohézió erősítése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Körös-szögi (járási) civil nap (7db) Kistérség 3,5 

2. Erzsébet ligeti pavilon fejlesztése Szarvas 50 

 
Mindösszesen   53,50 

Forrás: saját szerkesztés
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1.1.3.7.9. Szeghalmi járás részprogramja 

 

45. táblázat  A Szeghalmi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

A Szeghalomi járás TOP-hoz kapcsolódó részprogramja 2014-2020 

Sor-

szám 

Részprogram 

megnevezése 

TOP-ból finanszírozandó 

megyei részprogramhoz 

kapcsolódó fejlesztési téma-

területe, beavatkozások 

Kapcsolódó EU 

tematikus célki-

tűzés meghatá-

rozása 

Kapcsolódó EU 

beruházási prio-

ritás megnevezése 

Kedvezményezett

i kör meghatáro-

zása 

Részprogra-

mok 

jelenlegi 

előkészítettségi 

foka 

Fejlesztési 

csomagokhoz 

kapcsolódó 

indikátor 

vállalás(ok) 

számszerűsítve 

Fejlesztési 

csomagok 

költségigé-

nye (millió 

Ft) Prioritás Intézkedés 

1. Intézkedés: Komplex járási településfejlesztési program 

1.1 

Település-

rehabilitációs 

programok a 

Szeghalomi 

járásban 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejlesz-

tése 

1. A városi kör-

nyezet területileg 

koncentrált kör-

nyezettudatos 

megújítása (in-

tegrált progra-

mok) 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések ré-

vén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és a 

légszennyezettség 

csökkentését is 

Települési önkor-

mányzat 

Előkészítés 

folyamatban, 

egyes elemek 

esetében tanul-

mányterv 

Rehabilitált 

területeken élő 

lakosok száma 

(fő) 

215,00 
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1.2 

Települési kör-

nyezetvédelmi 

beavatkozások 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejlesz-

tése 

2. Települési 

fenntartható 

környezetvédel-

mi infrastruktú-

ra-fejlesztések 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

6(e): környezetvé-

delem és az erőfor-

rás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a 

városi környezet-

fejlesztést célzó 

intézkedések ré-

vén, ideértve a 

rozsdaövezetek 

helyreállítását és a 

légszennyezettség 

csökkentését is 

Települési önkor-

mányzat 

Az előkészítés 

szintje az egyes 

projektelemek 

esetében külön-

böző (lásd 2. 

munkalap) 

Az önkormány-

zati ár-, bel- és 

csapadékvíz 

védelmi létesít-

ményekben esett 

regisztrált kár-

események 

száma (db) 

194,50 

2. Intézkedés: Járási turisztikai fejlesztési program 

2.1 

Turisztikai 

vonzerő fejlesz-

tése a Szeghalo-

mi járásban 

2. Telepü-

lési kör-

nyezet 

fenntartha-

tó fejlesz-

tése 

3. Kulturális és 

természeti örök-

ségre alapozott 

vonzerőfejlesztés 

(6) Környezet-

védelem és az 

erőforrás-

felhasználás 

hatékonyságá-

nak előmozdítá-

sa 

(6) c) a kulturális 

és természeti örök-

ség védelme, elő-

segítése és fejlesz-

tése 

Települési önkor-

mányzat 

Az előkészítés 

szintje az egyes 

projektelemek 

esetében külön-

böző (lásd 2. 

munkalap) 

Hazai és nem-

zetközi turisták 

költésének nö-

vekedése (EUR) 

470,00 
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3. Intézkedés: Járási közlekedésfejlesztési program 

3.1 

Települési közössé-

gi közlekedésfej-

lesztés 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ideért-

ve a fenntartható 

városi mobilitás és 

a csökkentést elő-

mozdító alkalmaz-

kodási intézkedé-

sek támogatását 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés szintje az 

egyes pro-

jektelemek 

esetében 

különböző 

(lásd 2. mun-

kalap) 

Napi utazások ese-

tén az első helyen 

fenntartható – gya-

logos, kerékpáros 

vagy közösségi - 

közlekedési módot 

választók települési 

részarányának a 

növekedése (%) 

160,00 

3.2 

Települési kerékpá-

ros közlekedésfej-

lesztés 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

1. Fenntartható 

települési közleke-

désfejlesztés 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4 (e): az alacsony 

szén-dioxid-

kibocsátással járó 

stratégiák támoga-

tása valamennyi 

területtípuson, de 

különösen a városi 

területeken, ideért-

ve a fenntartható 

városi mobilitás és 

a csökkentést elő-

mozdító alkalmaz-

kodási intézkedé-

sek támogatását 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés szintje az 

egyes pro-

jektelemek 

esetében 

különböző 

(lásd 2. mun-

kalap) 

Napi utazások ese-

tén az első helyen 

fenntartható – gya-

logos, kerékpáros 

vagy közösségi - 

közlekedési módot 

választók települési 

részarányának a 

növekedése (%) 

702,70 
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4. Intézkedés: Környezetvédelmi és energetikai fejlesztések a Szeghalomi járásban 

4.1 

Önkormányzati 

energetikai korsze-

rűsítés 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

2. Az önkormány-

zati infrastruktúra, 

illetve épületállo-

mány energia-

hatékonyság köz-

pontú rehabilitáció-

ja 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés folyamat-

ban 

A megtakarított 

energia mennyisége 

(PJ/év) 
100,00 

4.2 

Megújuló energia-

források hasznosítá-

sa a járási települé-

seken 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

3. Az önkormány-

zati infrastruktúra 

energetikai beavat-

kozásaira épülő 

megújuló források 

alkalmazása és 

közvilágítás korsze-

rűsítése 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés szintje az 

egyes pro-

jektelemek 

esetében 

különböző 

(lásd 2. mun-

kalap) 

A megtakarított 

energia mennyisége 

(PJ/év) 
187,47 

4.3 

Fenntartható Ener-

gia Akcióprogram - 

Szeghalom 

3. Alacsony 

széndioxid 

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

kiemelten a 

városi terüle-

teken 

5. Önkormányzatok 

Fenntartható Ener-

gia Akcióprogram-

jai (SEAP) elkészí-

tésének támogatása 

(4) Az ala-

csony szén-

dioxid-

kibocsátású 

gazdaságra 

való áttérés 

támogatása 

minden ága-

zatban 

4(c):az infrastruk-

turális létesítmé-

nyekben – többek 

között a középüle-

tekben – és a lakás-

építési ágazatban 

az energiahaté-

konyság és a meg-

újuló energia tá-

mogatása 

Települési 

önkormányzat 
Nem ismert   0,00 
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5. Intézkedés: Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Szeghalomi járásban 

5.1 

Egészségügyi és 

szociális szolgálta-

tások minőségi 

fejlesztése 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősíté-

se és a közös-

ségi szolgál-

tatások helyi 

szintű fejlesz-

tése 

1. Egészségügyi 

alapellátás és ön-

kormányzati 

járóbeteg ellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése, valamint 

2. A szociális alap-

szolgáltatások inf-

rastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése 

(9) a társa-

dalmi befoga-

dás előmozdí-

tása és a sze-

génység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 
Nem ismert 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

63,00 

5.2 

Önkormányzati 

feladatellátáshoz 

kapcsolódó infra-

struktúra fejleszté-

sek 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősíté-

se és a közös-

ségi szolgál-

tatások helyi 

szintű fejlesz-

tése 

3. A meglévő, ön-

kormányzati fel-

adatellátást szolgáló 

intézmények aka-

dálymentesítése, 

családbarát funkci-

ók kialakítása  

(9) a társa-

dalmi befoga-

dás előmozdí-

tása és a sze-

génység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés szintje az 

egyes pro-

jektelemek 

esetében 

különböző 

(lásd 2. mun-

kalap) 

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

80,00 

5.3 

Szociális 

városrehabilitáció - 

szociális bérlakások 

4. A társa-

dalmi befo-

gadás erősíté-

se és a közös-

ségi szolgál-

tatások helyi 

szintű fejlesz-

4. Szegénység és 

szegregáció által 

sújtott leromlott 

városrészek rehabi-

litációja 

(9) a társa-

dalmi befoga-

dás előmozdí-

tása és a sze-

génység elleni 

küzdelem 

9 (a): beruházás a 

nemzeti, regionális 

és helyi fejlődést 

szolgáló egészség-

ügyi és szociális 

infrastruktúrába, az 

egészségügyi stá-

Települési 

önkormányzat 

Az előkészí-

tés szintje az 

egyes pro-

jektelemek 

esetében 

különböző 

(lásd 2. mun-

Jobb minőségű helyi 

közszolgáltatásokkal 

elért lakosság száma 

(fő) 

151,117 
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tése tuszbeli egyenlőt-

lenségek csökken-

tése, valamint átál-

lás az intézményi 

szolgáltatásokról a 

közösségi alapú 

szolgáltatásokra 

kalap) 

          

     
Járási forrásigény       2323,79 

          

     

Rendelkezésre 

álló kistérségi 

keret (millió Ft) 

      2344,2 

     

Rendelkezésre 

álló járási keret 

(millió Ft) 

      1862,1 

Forrás: saját szerkesztés 
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46. táblázat – A Szeghalmi járás részprogramját alkotó projektjavaslatok 

 
2. PRIORITÁS: Települési környezet fenntartható fejlesztése 

 
1. A városi környezet területileg koncentrált környezettudatos megújítása (integrált programok) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Közösségi terek kialakítása 
Füzesgyarmat Önkormányzat, 

Szeghalom Önkormányzat 
195 

2. 
Utcakép felújítása, városközpont 

rekonstrukció 
Vésztő (előkészítés alatt) 20 

3. 

Szelesi főgyűjtő csatornarekonst-

rukció II. üteme, parkosítás fásí-

tás közösségi tér kialakítása 

Szeghalom Önkormányzat na  

4. 

Zöldfelület rendezés parkosítás 

közösségi tér kialakítása Újtelepi 

lakóterületen 

Szeghalom Önkormányzat  na 

 
Mindösszesen   215,00 

 
2. Települési fenntartható környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Szennyvíz hálózat tervezése Kertészsziget Önkormányzat 20 

2. Belterületi csapadékvíz elvezetés Szeghalom Önkormányzat 174,5 

 
Mindösszesen   194,50 

 
3. Kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Természeti vonzerő fejlesztés 

Körösladány Önkormányzat, Szeg-

halom Önkormányzat, Körösújfalu 

Önkormányzat 

215 

2. 
Kulturális és történelmi vonzerő 

fejlesztés 

Bucsa Önkormányzat, Vésztő 

Önkormányzat, Füzesgyarmat 

Önkormányzat 

255 

 
Mindösszesen   470,00 

 
3. PRIORITÁS: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi terü-

leteken 

 
1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Buszmegálló, buszforduló, felújí-

tás kialakítás 

Körösújfalu Önkormányzat, Vész-

tő Önkormányzat, Füzesgyarmat 

Önkormányzat, Szeghalom Ön-

kormányzat 

100 

2. 
Bel-és külterületi kerékpárút, 

felújítása, építése, tervezése 

Bucsa Önkormányzat, Füzes-

gyarmat Önkormányzat, Vésztő 

Önkormányzat, Körösladány 

Önkormányzat, Szeghalom Ön-

kormányzat 

702,7 

3. Gyalogos átkelő hely építése Füzesgyarmat Önkormányzat 60 

4. 

Békés-Békéscsaba-Füzesgyarmat 

kerékpárút hálózathoz csatlakozás 

Kinizsi úti szakasz 

Szeghalom Önkormányzat 30 

 
Mindösszesen   862,70 
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2. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabi-

litációja (pl. kazánházak felújítása (hőtermelők cseréje korszerű nagy hatásfokú berendezésekre), 

illetve az épületek hőszigetelésének javítása (hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csök-

kentése) 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 

Önkormányzati Intézmények, 

felújítása energetikai korszerűsíté-

se 

Vésztő Önkormányzat 100 

 
Mindösszesen   100,00 

 

3. Az önkormányzati infrastruktúra energetikai beavatkozásaira (pl. világítási rendszerek korsze-

rűsítése, hőtechnikai adottságok javítása) épülő megújuló források alkalmazása (pl. napelemek 

telepítése, biomassza kazán telepítése) és közvilágítás korszerűsítése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Önkormányzati Int. Megújuló 

energiaforrás kialakítása   

Bucsa Önkormányzat, Körösújfa-

lu Önkormányzat, Szeghalom 

Önkormányzat 

187,47 

 
Mindösszesen   187,47 

 
4. PRIORITÁS:  társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejleszté-

se 

 
1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Házi orvosi rendelő felújítása 

Vésztő Önkormányzat, Kertész-

sziget Önkormányzat, Bucsa 

Önkormányzat 

51 

 
Mindösszesen   51,00 

 
2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Idősek klub felújítás Bucsa Önkormányzat 12 

 
Mindösszesen   12,00 

 
3. A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát 

funkciók kialakítása  

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. Önk.Int. Akadálymentesítése 
Kertészsziget Önkormány-

zat,Füzesgyarmat Önkormányzat 
60 

2. 
Önk. Szociális bérlakások korsze-

rűsítés 
Körösladány Önkormányzat 20 

 
Mindösszesen   80,00 

 
4. Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja  

 
Projekt címe Projektgazda Igényelt támogatás (Millió Ft) 

1. 
Szociális bérlakás építése, felújítá-

sa 

Vésztő Önkormányzat, Körösla-

dány Önkormányzat 
151,117 

 
Mindösszesen   151,12 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.1.4. Ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei területfejlesztési projektcsomagok 

Békés megye az ágazati OP keretei között hat projektcsomagot kíván megvalósítani (47. táb-

lázat). 

47. táblázat – Megyei projektcsomagok és ágazati programok prioritásainak kapcsolata 

Sorszám Megyei projektcsomag megnevezése Ágazati program 

1. 
Békés megye komplex termálvíz hasz-

nosítási programja 

Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív 

Program (KEHOP) 

2. 
Békés megye komplex halgazdálkodá-

si rendszer kialakítási programja 

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

3. 
Békés megye integrált fenntarthatósági 

programja 

Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív 

Program (KEHOP) 

EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program) 

4. 
Békés megye komplex logisztikai 

rendszer fejlesztési programja 

IKOP (Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program) 

GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-

ratív Program) 

5. 
Békés megye integrált társadalmi fel-

zárkóztatási programja 

EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program) 

Forrás: saját szerkesztés 

1.1.4.1. Békés megye komplex termálvíz hasznosítása 

A komplex program elsősorban ERFA és ESZA finanszírozású elemekből épül, melyek alap-

vetően a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programhoz (KEHOP) kapcsolódnak, 

illetve a szakképzési alprogram az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) 

illeszkedik. 

Projekt(csomag) célja 

A komplex program célrendszerét – összhangban a megyei fejlesztési irányokkal – az alábbi-

ak szerint foglalhatjuk össze. 

Kiemelt célok: 

 Békés megye területe alatt elhelyezkedő termálvíz energetikai célú hasznosítása, 

 szén-dioxid kibocsátás csökkentése, 

 környezet állapotának megőrzése, javítása. 

Specifikus célok: 

 A közintézmények, a lakosság, a vállalkozások fűtési költségeinek csökkentése, 

 mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének javítása. 

A projektcsomag céljainak illeszkedése az EU 2020 tematikus célkitűzésekhez 

A megyei komplex program kiemelt céljai az alábbiak szerint kapcsolódnak az EU tematikus 

célkitűzéseihez. 
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Projektcsomag célja Kapcsolódó EU 2020 tematikus célkitűzés 

Békés megye területe alatt elhelyezkedő termál-

víz energetikai célú hasznosítása 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 

való áttérés támogatása minden ágazatban 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentése Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 

való áttérés támogatása minden ágazatban 

Környezet állapotának megőrzése, javítása Környezet-védelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítása 

A projektcsomag céljainak illeszkedése a hosszú távú megyei célokhoz 

A megyei komplex program kiemelt céljai az alábbiak szerint kapcsolódnak a megyei terület-

fejlesztési koncepció célrendszeréhez. 

Projektcsomag célja Kapcsolódó megyei célkitűzés 

Békés megye területe alatt elhelyezkedő termál-

víz energetikai célú hasznosítása 

Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye 

mag- és perifériális helyzetű térségei között 

Szén-dioxid kibocsátás csökkentése Természeti és épített értékek, a szellemi és kultu-

rális örökség megóvása, alkotó innovatív fenn-

tartható továbbfejlesztése 

Környezet állapotának megőrzése, javítása Természeti és épített értékek, a szellemi és kultu-

rális örökség megóvása, alkotó innovatív fenn-

tartható továbbfejlesztése 

Projekt(csomag) rövid tartalma 

A projektcsomag az alábbi tevékenység csoportokra épül: 

Geotermikus kutatás 

 Földtudományi kutatások 

 Modellezés 

 Geotermális rezervoár kutatás 

 Számítógépes modellezés 

 Kúttesztelés 

Rendszerfejlesztés 

 meglévő termelőkút gépészeti elemeinek cseréje 

 hőközpontok kialakítása, fejlesztése 

Gépészeti beruházás 

 Szükséges alapinfrastruktúra kialakítása 

 Kutak építése 

 Gépek, eszközök, berendezések beszerzése 

Szakképzés 

 Kutak működtetéséhez szükséges szakemberek továbbképzése 

 Megyei szakember háttér megteremtése helyben 

Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 

A program főbb kedvezményezettjei az alábbiak szerint határozhatóak meg: 

Fő kedvezményezett: megyei önkormányzat 
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Kedvezményezettek: 

 Közintézmények 

 Önkormányzatok 

 vállalkozások 

A projektcsomag területi relevanciája 

Békés megye területe (egyeztetés alatt) 

A projektcsomag forrástérképe 

A programcsomagot alkotó 

részprogram neve 
Forrás igény (millió Ft) 

Finanszírozó OP és priori-

tás 

Kutatási alprogram 2 000 KEHOP 5. 

Rendszerfejlesztési és beruhá-

zási alprogram 

20 000 KEHOP 5. 

Képzési alprogram 500 EFOP 1., 3. 

1.1.4.2.  Békés megye komplex halgazdálkodási rendszer kialakítási programja 

A komplex program elsősorban EHA és ESZA finanszírozású elemekből épül, melyek alap-

vetően a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programhoz (MAHOP) kapcsolódnak, illetve a 

foglalkoztatási és humán fejlesztési alprogram az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-

ramhoz (EFOP) illeszkedik. 

Projekt(csomag) célja 

A komplex program célrendszerét – összhangban a megyei fejlesztési irányokkal – az alábbi-

ak szerint foglalhatjuk össze. 

Kiemelt célok: 

 A békés megyei halfeldolgozás alapjainak megteremtése 

 A termelési kapacitás növeléséhez szükséges infrastruktúra megteremtése, felújítása, ki-

alakítása 

Specifikus célok: 

 A helyben rejlő megújuló energia felhasználás lehetőségének megteremtése, kialakítása 

 A szükséges eszközbeszerzés támogatása 

 A szükséges logisztikai kapacitás megteremtése 

A projektcsomag céljainak illeszkedése az EU 2020 tematikus célkitűzésekhez 

A megyei komplex program kiemelt céljai az alábbiak szerint kapcsolódnak az EU tematikus 

célkitűzéseihez. 

Projektcsomag célja Kapcsolódó EU 2020 tematikus célkitűzés 

A békés megyei halfeldolgozás alapjainak megte-

remtése 

Életképes mezőgazdaság 

A termelési kapacitás növeléséhez szükséges 

infrastruktúra megteremtése, felújítása, kialakítá-

sa 

Életképes mezőgazdaság 
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A projektcsomag céljainak illeszkedése a hosszú távú megyei célokhoz 

A megyei komplex program kiemelt céljai az alábbiak szerint kapcsolódnak a megyei terület-

fejlesztési koncepció célrendszeréhez. 

Projektcsomag célja Kapcsolódó megyei célkitűzés 

A békés megyei halfeldolgozás alapjainak megte-

remtése 

Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye 

mag- és perifériális helyzetű térségei között 

A termelési kapacitás növeléséhez szükséges 

infrastruktúra megteremtése, felújítása, kialakítá-

sa 

Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye 

mag- és perifériális helyzetű térségei között 

Projekt(csomag) rövid tartalma 

A projektcsomag az alábbi tevékenység csoportokra épül: 

 Halfeldolgozó üzem létesítése 

 tervezés, kivitelezés 

 Megújuló energia hasznosítási lehetőségeinek megteremtése (termálvíz, napfény) 

 Halastavak felújítása költséghatékony módszerekkel, 

  úthálózat kialakítása,  

 tápcsatorna, vízkormányzó művek újjáépítése 

 A halászathoz haleladáshoz, valamint az alapanyag és késztermék szállításához szükséges 

eszközök, szállítójárművek beszerzése 

 Alapanyag és késztermék tárolókapacitásának a kialakítása, megújuló energiában rejlő 

lehetőségeket is kiaknázva 

Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 

A program főbb kedvezményezettjei az alábbiak szerint határozhatóak meg: 

Fő kedvezményezett: Megyei Önkormányzat 

Kedvezményezettek: 

 Önkormányzatok 

 Halastavak bérleti jogának tulajdonosa 

A projektcsomag területi relevanciája 

Békés megye területe (egyeztetés alatt) 
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A projektcsomag forrástérképe 

A programcsomagot alkotó 

részprogram neve 
Forrás igény (millió Ft) 

Finanszírozó OP és priori-

tás 

Megyei halfeldolgozási alprog-

ram 

500 MAHOP 

Halászati-logisztikai alprogram 300 MAHOP 

A termelési infrastruktúra meg-

teremtéséhez kapcsolódó al-

program 

8 750 MAHOP 

Eszközbeszerzési alprogram 1000 MAHOP 

Kapcsolódó, megújuló energiá-

ra épülő alprogram 

200 KEHOP 

1.1.4.3. Békés megye integrált fenntarthatóság fejlesztési programja 

A komplex program elsősorban EMVA és ESZA finanszírozású elemekből épül, melyek 

alapvetően a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódnak, illetve a foglalkoztatási alprogram 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) illeszkedik. 

Projekt(csomag) célja 

A komplex program célrendszerét – összhangban a megyei fejlesztési irányokkal – az alábbi-

ak szerint foglalhatjuk össze. 

Kiemelt célok: 

 a megye természeti környezetének és diverzitásának megóvása 

 az élőhelyek védelme, élőhelyvédelmi intézkedések 

 A vízrendezés feltételrendszerének javítása, különös tekintettel a növekvő öntözéssel 

kapcsolatos vízigényre 

Specifikus célok: 

 A mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának elősegítése 

 Az öntözési infrastruktúra fejlesztése 
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A projektcsomag céljainak illeszkedése az EU 2020 tematikus célkitűzésekhez 

A megyei komplex program kiemelt céljai az alábbiak szerint kapcsolódnak az EU tematikus 

célkitűzéseihez. 

Projektcsomag célja Kapcsolódó EU 2020/KAP célkitűzés 

A megye természeti környezetének és diverzitá-

sának megóvása 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsoló-

dó fellépés 

Az élőhelyek védelme, élőhely védelmi intézke-

dések 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás és az éghajlatváltozáshoz kapcsoló-

dó fellépés,  

A vízrendezés feltételrendszerének javítása, kü-

lönös tekintettel a növekvő öntözéssel kapcsola-

tos vízigényre 

Életképes mezőgazdaság 

A projektcsomag céljainak illeszkedése a hosszú távú megyei célokhoz 

A megyei komplex program kiemelt céljai az alábbiak szerint kapcsolódnak a megyei terület-

fejlesztési koncepció célrendszeréhez. 

Projektcsomag célja Kapcsolódó megyei célkitűzés 

A megye természeti környezetének és diverzitá-

sának megóvása 

Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye 

mag- és perifériális helyzetű térségei között 

Az élőhelyek védelme, élőhelyvédelmi intézke-

dések 

Természeti és épített értékek, a szellemi és kultu-

rális örökség megóvása, alkotó innovatív fenn-

tartható továbbfejlesztése 

A vízrendezés feltételrendszerének javítása, kü-

lönös tekintettel a növekvő öntözéssel kapcsola-

tos vízigényre 

Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye 

mag- és perifériális helyzetű térségei között 

Projekt(csomag) rövid tartalma 

A projektcsomag az alábbi tevékenység csoportokra épül: 

 öntözési infrastruktúrafejlesztés 

 tervezés, előkészítése 

 infrastruktúra kiépítése 

 bio-energetikai technológiafejlesztés, kutatás-fejlesztés és innováció, a nemzetközi K+F 

hálózatokba való belépés (Horizont 2020 keretprogram) 

 vízrendezés, belvízrendezés 

 tervezés, előkészítés 

 infrastruktúra fejlesztése, karbantartása 

 élőhely védelmi intézkedések (összhangban a Natura 2000 elveivel) 

 a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának elősegítése vízrendezéssel 

 infrastruktúra fejlesztés 

 gépek, berendezések, eszközök beszerzése 
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 levegőszennyezettség forrásösszetételének meghatározása, a légszennyezettség csökken-

tése és a levegőminőség monitorizálása 

Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 

A program főbb kedvezményezettjei az alábbiak szerint határozhatóak meg: 

Fő kedvezményezett: Megyei Önkormányzat 

Kedvezményezettek: 

 Önkormányzatok 

 agrárvállalkozások, őstermelők 

A projektcsomag területi relevanciája 

Békés megye területe (egyeztetés alatt) 

A projektcsomag forrástérképe 

A programcsomagot alkotó 

részprogram neve 
Forrás igény (millió Ft) 

Finanszírozó OP és priori-

tás 

Vízrendezési alprogram 50 000 KEHOP 1. 

Öntözési infrastruktúra fejlesz-

tése 

50 000 VP 5. 

Bioenergetikai technológiafej-

lesztés 

50 000 KEHOP 5. 

Élőhely védelmi intézkedések 5 000 KEHOP 4. 

Szakképzési alprogram 1 000 EFOP 1., 3. 

1.1.4.4. Békés megye komplex logisztikai rendszer fejlesztése 

A komplex program elsősorban ERFA és ESZA finanszírozású elemekből épül, melyek alap-

vetően az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programhoz (IKOP) a Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Programhoz (GINOP), illetve a foglalkoztatási alprogram az Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) illeszkedik. 

Projekt(csomag) célja 

A komplex program célrendszerét – összhangban a megyei fejlesztési irányokkal – az alábbi-

ak szerint foglalhatjuk össze. 

Kiemelt célok: 

 A megyei logisztikai infrastruktúra fejlesztése 

 A megyei közlekedési infrastruktúra komplex fejlesztése 

Specifikus célok: 

 A határmenti területek közötti infrastrukturális kapcsolatok erősítése 

 A foglalkoztatottság javítása 

A projektcsomag céljainak illeszkedése az EU 2020 tematikus célkitűzésekhez 
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A megyei komplex program kiemelt céljai az alábbiak szerint kapcsolódnak az EU tematikus 

célkitűzéseihez. 

Projektcsomag célja Kapcsolódó EU 2020 tematikus célkitűzés 

A megyei logisztikai infrastruktúra fejlesztése A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági 

(az EVMA esetében), a halászati és akvakultúra-

ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének 

javítása. 

A megyei közlekedési infrastruktúra komplex 

fejlesztése 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 

való áttérés támogatása minden ágazatban 

A projektcsomag céljainak illeszkedése a hosszú távú megyei célokhoz 

Projektcsomag célja Kapcsolódó megyei célkitűzés 

A megyei logisztikai infrastruktúra fejlesztése Értékalapú gazdaságfejlesztés 

A megyei közlekedési infrastruktúra komplex 

fejlesztése 

Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye 

mag- és perifériális helyzetű térségei között 

Projekt(csomag) rövid tartalma 

A projektcsomag az alábbi tevékenység csoportokra épül: 

 úthálózat fejlesztés 

 M44-es út fejlesztéséhez kapcsolódó kiegészítő útfejlesztési beruházások (előkészítés, 

kivitelezés) 

 Útfelületek és beépített területek között kiterjedt zöldterületek, parkok, nagy lombú 

fák és cserjék telepítése  

 E-kereskedelem kiépítése, nagy kapacitású hálózat fejlesztése 

 Az IKT eszközrendszer szélessávú, ill. 4G technológiára épülő fejlesztése 

 Felhő alapú rendszerek előkészítése és kiépítése 

 határátkelést segítő infrastruktúra fejlesztése 

 a határátkelést segítő kiegészítő infrastruktúra fejlesztése 

 logisztikai infrastruktúra fejlesztése 

 logisztikai parkok, hűtőházak kialakítása, kapcsolódó vonalas infrastruktúra 

fejlesztése 

Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 

Fő kedvezményezett: Megyei Önkormányzat 

Kedvezményezettek: 

 Önkormányzatok 

 vállalkozások (kis- és középvállalkozások) 

A projektcsomag területi relevanciája 

Békés megye területe (egyeztetés alatt) 
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A projektcsomag forrástérképe 

A programcsomagot alkotó 

részprogram neve 
Forrás igény (millió Ft) 

Finanszírozó OP és priori-

tás 

Közlekedésfejlesztési alprog-

ram 

100 000 IKOP 1. 

E-Kereskedelem alprogram 3 500 GINOP 3. 

Logisztikai Bázisok Kiépítésé-

nek alprogramja 

20 000 GINOP 1. 

Határmenti infrastruktúra fej-

lesztése alprogram 

20 000 IKOP 1. 

1.1.4.5. Békés megye integrált társadalmi felzárkóztatási programja 

A komplex program elsősorban ESZA finanszírozású elemekből épül, melyek tartalma alap-

vetően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) illeszkedik. 

Projekt(csomag) célja 

A komplex program célrendszerét – összhangban a megyei fejlesztési irányokkal – az alábbi-

ak szerint foglalhatjuk össze. 

Kiemelt célok: 

 A társadalmi kohézió erősítése a megye terültén 

 A munkaerő-piaci aktivitás javításának elősegítése 

Specifikus célok: 

 Egészségmegőrzés és prevenció 

 Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése 

 Munkaerő-piaci integráció és reintegráció támogatása 

A projektcsomag céljainak illeszkedése az EU 2020 tematikus célkitűzésekhez 

Projektcsomag célja Kapcsolódó EU 2020 tematikus célkitűzés 

A társadalmi kohézió erősítése a megye terültén A társadalmi befogadás előmozdítása és a sze-

génység elleni küzdelem 

A munkaerő-piaci aktivitás javításának elősegíté-

se 

A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás 

ösztönzése 

A projektcsomag céljainak illeszkedése a hosszú távú megyei célokhoz 

Projektcsomag célja Kapcsolódó megyei célkitűzés 

A társadalmi kohézió erősítése a megye terültén Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a 

megye mag- és perifériális települései között 

A munkaerő-piaci aktivitás javításának elősegíté-

se 

Társadalmi- és gazdasági kohézió erősítése a 

megye mag- és perifériális települései között 
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Projekt(csomag) rövid tartalma 

A projektcsomag az alábbi tevékenység csoportokra épül: 

 Egészségmegőrzés, életmódváltás 

 A lakosság egészségtudatosságának növelése 

 A népesség fizikai aktivitásának javítása, a mozgás és a sport ösztönzése 

 A társadalmi integráció, együttélés erősítése 

 hátrányos helyzetű emberek integrációjának támogatása 

 kulturális identitás növelése, a kulturális párbeszéd elősegítése 

 Hátránykompenzációs intézkedések az életesélyek növelése érdekében 

 A gyermekszegénység és hátrányos helyzet csökkentése 

 A roma népesség felzárkózásának támogatása 

 Komplex programok a leszakadó területek hátrányainak csökkentése érdekében 

 Integrált térségi programok kialakítása és lebonyolítása 

 Integrált települési programok kialakítása és lebonyolítása 

Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei 

Fő kedvezményezett: Megyei Önkormányzat 

Kedvezményezettek: 

 Önkormányzatok 

 Humán szolgáltató intézmények 

 Civil szervezetek 

A projektcsomag területi relevanciája 

Békés megye területe (egyeztetés alatt) 

A projektcsomag forrástérképe 

A programcsomagot alkotó 

részprogram neve 
Forrás igény (millió Ft) 

Finanszírozó OP és priori-

tás 

Egészségmegőrzés, életmódvál-

tás 

1500 EFOP 2. prioritás 

A társadalmi integráció, együtt-

élés erősítése 

2500 EFOP 2. prioritás 

Hátránykompenzációs intézke-

dések az életesélyek növelése 

érdekében 

2500 EFOP 2. prioritás 

Komplex programok a leszaka-

dó területek hátrányainak csök-

kentése érdekében 

15 000 EFOP 2. prioritás 
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1.2. Egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló programok 

Az egyéb uniós és nemzetközi támogatással megvalósítandó programok később kerülnek 

meghatározásra.  

Az egyéb uniós és nemzetközi finanszírozású programok keretei kapcsán az alábbi programo-

kat említhetjük: 

 Horizont 2020 keretprogram, mely Európa globális versenyképességének növelését cé-

lozza az „Innovatív Unió” kezdeményezésének keretein belül, 

 az európai területi együttműködési programok, mely támogat határon átnyúló együttmű-

ködéseket, transznacionális és interregionális együttműködési formákat is, 

 URBACT program, mely a fenntartható városfejlődést célozza meg, 

 Visegrádi Alap, mely a közép-európai projekteket támogatja. 

1.3. Tisztán hazai támogatással megvalósuló programok 

A tisztán hazai támogatással megvalósítandó programok később kerülnek meghatározásra.  

Tisztán hazai finanszírozású programok között említhetjük a Nemzeti Kulturális Alapot, 

melynek célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint 

hazai és határon túli terjesztésének támogatása. 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) a magyar gazdaság technológiai innová-

cióját támogatja. 

További tisztán hazai finanszírozási programként vehetjük figyelembe a Magyar Labdarúgó 

Szövetség pályaépítési programját, melyet az MLSZ 2011-ben indított el, és célja a hazai lab-

darúgás infrastrukturális feltételeinek javítása volt.  
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2. A tervezett fejlesztési elképzelések megyei prioritások szerinti 

csoportosításban 

Békés megye átfogó és stratégiai céljaival koherens módon négy prioritás került kialakításra, 

melyek intézkedései és az ahhoz kapcsolódó beavatkozások a stratégiai programban és az 

operatív programban kerülnek részletesen kidolgozásra. 

1. gazdasági struktúra megújítása, 

2. megye térszerkezetének továbbfejlesztése, 

3. fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, 

4. emberi erőforrás fejlesztése. 

A gazdasági struktúra megújításának hosszú távú célja a fejlődés és az életminőség növelése. 

A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése keretében a cél nem csupán a környezet 

szempontú fenntarthatóság biztosítása, hanem a társadalmi szempontok figyelembe vétele is. 

A megye térszerkezetének továbbfejlesztése az elérhetőség javítása mellett a kiegyensúlyozott 

város-vidék, ill. a határon átívelő kapcsolatok kialakítására irányul. A megye negyedik priori-

tása az emberi erőforrás fejlesztése pedig hozzájárulhat a gazdasági növekedés biztosításához, 

és a fenntartható társadalom megteremtéséhez. 

2.1. Prioritás - Gazdasági struktúra megújítása 

2.1.1. Elérendő célok részletes meghatározása 

A gazdasági szerkezet megújítását a megyében megtalálható erőforrásokra alapozva kell fenn-

tartható módon megoldani, amely hosszú távon garantálja a fejlődést és az életminőség emel-

kedését:  

 hozzáadott érték növelése egyrészt innovációval, ill. technológiai transzfer erősítésével, 

másrészt a feldolgozottság növelésével és a termék/szolgáltatás előállítás és értékesítési 

lánc integrálásával, 

 érték alapú élelmiszer-gazdaság fejlesztése, a belterjes, intenzív gazdálkodás erősítésével, 

termelési szerkezet a piaci igényeknek jobban megfelelő, magas hozzáadott értéket te-

remtő átalakításával, a termelői szakképzettség növelésével erősíthető, így növelhető a 

megye mezőgazdasági területeinek népességmegtartó képessége, 

 indokolt növelni a termelőbázis innovációs készségét, amely a megyei K+F fejlesztések 

egyik súlypontja is lehet, ezáltal javulhat a megyében előállított termékek versenyképes-

sége, 

 fejlesztések során az ökológiai viszonyoknak megfelelő, honos fajok alkalmazása, 

 ökoturizmus, nemzeti parki turizmus fejlesztése, 

 kedvező tájkaraktert őrző termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítése, 

  kulturális, nemzeti sokszínűség megőrzése, hagyományőrzés, 

 a nemzetközi szintű épített örökség állomány értékeinek kibontakoztatása, bemutathatóvá 

tétele, bekapcsolása a hazai és nemzetközi turisztikai tematikus útvonalak hálózatába. 
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A gazdasági struktúra megújítása prioritás az alábbi EU tematikus célkitűzésekhez és beruhá-

zási prioritásokhoz kapcsolódik (48. táblázat): 

48. táblázat – Gazdasági struktúra megújítása prioritás kapcsolódása az EU tematikus célkitű-

zéseihez 

EU tematikus célkitűzés Beruházási prioritás 

1. Kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 

Munkaerő-piaci hozzáférés a munka-

keresők és az inaktív személyek szá-

mára többek között helyi foglalkozta-

tási kezdeményezések és a munkavál-

lalói mobilitás ösztönzése révén. 

6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése. 
Kulturális és természeti örökség 

védelme, elősegítése és fejlesztése. 

8. Foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

Foglalkoztatás bővítése és a munka-

erő mobilitásának támogatása révén: 

a foglalkoztatás-barát növekedés 

elősegítése a saját belső potenciál 

kifejlesztése révén, az adott területe-

ket érintő területi stratégia részeként, 

beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint a konkrét ter-

mészeti és kulturális erőforrások 

fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását. 

Forrás: saját szerkesztés 
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2.1.2. Prioritás tartalma a finanszírozó Operatív Program szerinti bontásban 

49. táblázat  Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája – Gazdasági struktúra megújítása 

Prioritás azonosítója, neve: Gazdasági struktúra megújítása 

Sor-
szám 

Intézkedés és Projekt-
csomag megnevezése 

Projektcsomag 
területi speci-

fikumai 

Jellemző kedvezmé-
nyezettek köre 

Célcsoport megje-
lölése 

Projektcso-
mag ütemezé-

se 

Projektcsomag 
költségigénye 

(Indikatív, 
teljes összeg, 
(Millió Ft)) 

Finanszírozó 
forrás 
(uniós, 

nemzetközi, 
hazai) 

Kapcsolódó EU temati-
kus célkitűzés 

(uniós finanszírozás 
esetén) 

Projektcsomaghoz 
kapcsolódó eredmény 
és output indikátorok 
(jellemzően prioritá-

sonként) 

Együttműködésben 
megvalósuló projekt-

csomagok 
(igen/nem) 

 1. Intézkedés megnevezése: Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók (TOP 1.1.1.) 

1.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 24 971 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

1.2. Békés megye integrált 
beszállítói rendszerének 
fejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 9 155 uniós 1. kutatás, a technoló-
giai fejlesztés és az 
innováció megerősíté-
se, 

3. a KKV-k versenyké-
pességének fokozása. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 
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vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

1.3. Békés megye komplex 
agrárfejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 14 041,6 uniós 3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobili-
tás ösztönzése. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

1.4. Békés megye komplex 
turizmusfejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 6 826 uniós 3. KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. A foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobili-
tás ösztönzése. 

 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 
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1.5. Békés megye komplex 
humán erőforrás fejlesz-
tése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 480 uniós 8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása, 

9. a társadalmi befoga-
dás előmozdítása és a 
szegénység elleni 
küzdelem, 

10. beruházások az 
oktatás, készségfejlesz-
tés és élethosszig tartó, 

11. az intézményi 
kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

1.6. Békéscsaba gazdaság 
fejlesztési projektcso-
magja 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 6 175 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 
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 2. Intézkedés megnevezése: Foglalkoztatás-barát fejlesztések a kis- és középvállalkozásoknál (TOP 1.1.2.) 

2.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 2 370 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

2.2. Békés megye integrált 
beszállítói rendszerének 
fejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 200 uniós 1. kutatás, a technoló-
giai fejlesztés és az 
innováció megerősíté-
se, 

3. a KKV-k versenyké-
pességének fokozása. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

2.3. Békés megye komplex 
agrárfejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 1 800 uniós 3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás és a 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 
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magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

munkavállalói mobili-
tás ösztönzése. 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

2.4. Békéscsaba gazdaság 
fejlesztési projektcso-
magja 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati 
többségi tulajdonú 
vállalkozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Non-
profit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 3 780 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak száma 
a közszféra adatai 
nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

foglalkoztatás növeke-
dése a támogatott 
vállalkozásoknál, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magán-beruházás 
értéke. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 
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 3. Intézkedés megnevezése: Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés (TOP 2.1.1.)  

3.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 4. Intézkedés megnevezése: A kulturális és természeti örökségre épülő turizmusban rejlő térségi potenciál kiaknázása (TOP 2.2.1.)  

4.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 
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4.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 5. Intézkedés megnevezése: A turisztikai és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése (GINOP 6.1.) 

5.1. Békés megye komplex 
turizmusfejlesztése 

 Költségvetési szer-
vek,  

költségvetési szervek 
intézményei, 

gazdasági társaságok, 

non-profit szerveze-
tek, 

egyházak. 

Kül- és belföldi 
turisták, a fejlesz-
téssel érintett 
területek lakossá-
ga, gazdasági és 
civil szervezetei. 

 6 300 uniós 3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobili-
tás ösztönzése. 

Eredmény: 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése. 

 

Output: 

Vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma. 

A természeti és kulturá-
lis örökségnek, illetve 
látványosságnak minő-
sülő támogatott helyszí-
neken tett látogatások 
várható számának 
növekedése. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

 6. Intézkedés megnevezése: Vállalkozói kultúra terjesztése (GINOP 1.1.) 

6.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 A célterületen műkö-
dő, az üzleti infra-
struktúra fejlesztések 
esetén a legalább 
50%-ban magántu-
lajdonban álló (ese-
tenként kkv-nak nem 
minősülő) gazdálko-
dó szervezetek, 

valamint egyesületek, 

köztestületek, 

alapítványok és 

vállalkozásfejlesztést 
segítő szervezetek. 

Vállalkozások és a 
számukra üzleti 
infrastruktúrát és 
az ahhoz kapcso-
lódó szolgáltatá-
sokat nyújtó 
szervezetek. 

 350 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény: 

A vállalkozások 3 éves 
túlélési rátája. 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

a nem pénzügyi támoga-
tásban részesülő vállal-
kozások száma, 

támogatott új vállalko-
zások száma, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magánberuházás (vissza 
nem térítendő támoga-
tás). 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 
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 7. Intézkedés megnevezése: Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (GINOP 1.2.) 

7.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 Célterületen működő 
(esetenként kkv-nak 
nem minősülő) 
gazdálkodó szerveze-
tek, valamint egyesü-
letek, köztestületek, 
alapítványok. 

A kiemelt ágaza-
tokba tartozó 
vállalkozások. 

 13 305,5 
(+cukorgyár, 
Mezőhegyes) 

uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény: 

A kkv-k nettó árbevéte-
le. 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magánberuházás (vissza 
nem térítendő támoga-
tás). 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

7.2. Békés megye komplex 
agrárfejlesztése 

 Célterületen működő 
(esetenként kkv-nak 
nem minősülő) 
gazdálkodó szerveze-
tek, valamint egyesü-
letek, köztestületek, 
alapítványok. 

A kiemelt ágaza-
tokba tartozó 
vállalkozások. 

 3 000 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény: 

A kkv-k nettó árbevéte-
le. 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magánberuházás (vissza 
nem térítendő támoga-
tás). 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

 8. Intézkedés megnevezése: Kapacitásbővítés támogatása (GINOP 1.3.) 

8.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 Gazdálkodó szerveze-
tek, 

egyesületek,  

köztestületek,  

alapítványok. 

Gazdálkodó 
szervezetek;  

a vállalati képzé-
seket megvalósító 
munkáltatók és az 
ezekben résztvevő 
munkavállalók; 

duális képzésben 
résztvevő vállala-

 8 647,2 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 

Eredmény: 

A kkv-k nettó árbevéte-
le. 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 



Békés megye területfejlesztési programja 2014 - 2020      Operatív program  

 
 

172 

tok és gyakorno-
kok;  

esélyegyenlőségi 
célcsoportok,  

társadalmi vállal-
kozások,  

szociális szövetke-
zetek. 

munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

támogatott új vállalko-
zások száma, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magánberuházás (vissza 
nem térítendő támoga-
tás). 

 9. Intézkedés megnevezése: Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának erősítése (GINOP 1.4.)  

9.1. Békés megye integrált 
beszállítói rendszerének 
fejlesztése 

 A GINOP 4.0.-ában 
még nem definiáltak. 

A GINOP 4.0.-ában 
még nem definiál-
tak. 

 500 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény: 

A kkv-k exportárbevé-
telének a teljes kkv 
árbevételhez viszonyí-
tott részaránya. 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma, 

vállalkozásoknak 
közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő 
magánberuházás (vissza 
nem térítendő támoga-
tás). 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

 10. Intézkedés megnevezése: Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program (GINOP 1.5.)  

10.1. Békés megye komplex 
turizmusfejlesztése 

 A GINOP 4.0.-ában 
még nem definiáltak. 

A GINOP 4.0.-ában 
még nem definiál-
tak. 

 208 uniós 3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobili-
tás ösztönzése. 

Eredmény: 

Nem releváns. (GINOP 
5.0.) 

 

Output: 

Vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

 11. Intézkedés megnevezése: Vállalati K+F+I tevékenység intenzitás ösztönzése (GINOP 2.1.) 

11.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 Gazdasági társaság,  

közfinanszírozású 
kutatóhelyek. 

K+F+I tevékeny-
séget végző 
kutatóintézetek, 
gazdasági társasá-

 2 000 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

Eredmény: 

A vállalati K+F kiadások 
aránya a GDP-hez 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
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gok. 3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

képest (BERD/GDP). 

 

Output: 

Új kutatók száma a 
támogatott szerveze-
teknél, 

jobb kutatási infrastruk-
túrával ellátott létesít-
ményekben dolgozó 
kutatók száma, 

innovációs és K+F 
projekteknek közpénz-
ből nyújtott támogatás-
hoz illeszkedő magán-
beruházás, 

új termékek forgalomba 
hozatala céljából támo-
gatott vállalkozások 
száma, 

új termékek gyártása 
céljából támogatott 
vállalkozások száma. 

tani 

 12. Intézkedés megnevezése: Tudástranszfer és információs akciók (VP 1.14.)  

12.1. Békés megye komplex 
agrárfejlesztése 

 Mezőgazdasági 
vállalkozások,  

termelői csoportok. 

A célcsoportok a 
VP 4.0.-ában még 
nem definiáltak. 

 160 uniós 3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobili-
tás ösztönzése. 

Eredmény: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

Output: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

 13. Intézkedés megnevezése: Beruházás tárgyi eszközökbe (VP 2.17.)  

13.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 Mezőgazdasági 
vállalkozások,  

termelői csoportok. 

A célcsoportok a 
VP 4.0.-ában még 
nem definiáltak. 

 120 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

Output: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 
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 14. Intézkedés megnevezése: Beruházás tárgyi eszközökbe  a feldolgozás területén (VP 3.17.)  

14.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 Mezőgazdasági 
vállalkozások,  

termelői csoportok. 

A célcsoportok a 
VP 4.0.-ában még 
nem definiáltak. 

 200 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

Output: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

14.2. Békés megye komplex 
agrárfejlesztése 

 Mezőgazdasági 
vállalkozások,  

termelői csoportok. 

A célcsoportok a 
VP 4.0.-ában még 
nem definiáltak. 

 700 uniós 3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobili-
tás ösztönzése. 

Eredmény: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

Output: 

Az indikátorok a VP 4.0.-
ában még nem definiál-
tak. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

Forrás: saját szerkesztés
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2.2. Prioritás - Megye térszerkezetének továbbfejlesztése 

2.2.1. Elérendő célok részletes meghatározása 

A megye fenntartható térszerkezete négy cél egyidejű megvalósítását feltételezi: 

 közúti és vasúti elérhetőség javítása, 

 kiegyensúlyozott, többközpontú városhálózat megerősítése, 

 város és vidék közötti kapcsolatok erősítése, 

 határon átnyúló (gazdasági) kapcsolatok fejlesztése, 

 tájsebek rekultivációja, rehabilitációja,  

 építmények és létesítmények tájba illesztése, 

 meglévő mezsgyék, fasorok megőrzése, újak telepítése, 

 táji identitás, tájhoz való kötődés növelése. 

A megye térszerkezetének továbbfejlesztése prioritás az alábbi EU tematikus célkitűzésekhez 

és beruházási prioritásokhoz kapcsolódik (50. táblázat): 

50. táblázat – Megye térszerkezetének továbbfejlesztése prioritás kapcsolódása az EU tematikus 

célkitűzéseihez 

EU tematikus célkitűzés Beruházási prioritás 

4. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása 

minden ágazatban. 

Alacsony szén-dioxid kibocsátással 

járó stratégiák támogatása valameny-

nyi területtípuson, de különösen a 

városi területeken, ideértve a fenn-

tartható városi mobilitás és a csök-

kentést előmozdító alkalmazkodási 

intézkedések támogatását. 

8. Foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása. 

A foglalkoztatás bővítése és a mun-

kaerő mobilitásának támogatása ré-

vén: a foglalkoztatás-barát növekedés 

elősegítése a saját belső potenciál 

kifejlesztése révén, az adott területe-

ket érintő területi stratégia részeként, 

beleértve a hanyatló ipari régiók 

átalakítását, valamint a konkrét ter-

mészeti és kulturális erőforrások 

fejlesztését, illetve az ezekhez való 

hozzáférhetőség javítását. 

9. Társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

Városi és falusi területek és az ott élő 

rászoruló közösségek fizikai rehabili-

tációjának és gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása. 

Forrás: saját szerkesztés 
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2.2.2. Prioritás tartalma a finanszírozó Operatív Program szerinti bontásban 

51. táblázat  Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája – Megye térszerkezetének továbbfejlesztése 

Prioritás azonosítója, neve: Megye térszerkezetének továbbfejlesztése 

Sor-
szám 

Intézkedés és Projekt-
csomag megnevezése 

Projektcsomag 
területi 

specifikumai 

Jellemző kedvezmé-
nyezettek köre 

Célcsoport megje-
lölése 

Projektcsomag 
ütemezése 

Projektcsomag 
költségigénye 

(Indikatív, 
teljes összeg, 
(Millió Ft)) 

 Finanszíro-
zó forrás 

(uniós, 
nemzetközi, 

hazai) 

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés  
(uniós finanszírozás 

esetén)  

Projektcsomaghoz 
kapcsolódó eredmény 
és output indikátorok 
(jellemzően prioritá-

sonként) 

Együttműködésben 
megvalósuló pro-

jektcsomagok 
(igen/nem) 

 1. Intézkedés megnevezése: Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP 1.1.3.) 

1.1. Békés megye integrált 
beszállítói rendszerének 
fejlesztése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati több-
ségi tulajdonú vállal-
kozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 3 252 uniós 1. kutatás, a technoló-
giai fejlesztés és az 
innováció megerősí-
tése, 

3. a KKV-k verseny-
képességének fokozá-
sa. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak 
száma a közszféra 
adatai nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

újraépített vagy felújí-
tott közutak hossza. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

1.2. Békéscsaba gazdaságfej-
lesztési projektcsomagja 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati több-
ségi tulajdonú vállal-
kozások, 

magánvállalkozások,  

NIF Zrt,  

Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt,  

civil szervezetek,  

egyházak. 

Önkormányzatok, 
vállalkozások, 
lakosság. 

 1 970 uniós 1. kutatás, a technoló-
giai fejlesztés és az 
innováció megerősí-
tése, 

3. a KKV-k verseny-
képességének fokozá-
sa. 

Eredmény:  

Foglalkoztatottak 
száma a közszféra 
adatai nélkül 

 

Output: 

Támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma, 

újraépített vagy felújí-
tott közutak hossza. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvalósí-
tani 

Forrás: saját szerkesztés 
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2.3. Prioritás - Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése 

2.3.1. Elérendő célok részletes meghatározása 

A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése a megyei program harmadik kiemelt fej-

lesztési csomópontja. A térség fejlődősének a fenntartható és folyamatos gazdasági bővülésen 

kell alapulnia. Magas szinten kell megszervezni a környezetvédelemhez kapcsolódó tevé-

kenységeket, amelynek ötvöznie kell az Európai Uniós, a nemzeti, a megyei, és a települési 

érdekeket úgy, hogy ezekkel az életminőség javítását is előirányozzák. 

A fenntartható fejlődés környezeti fenntarthatóság aspektusán túl, a társadalmi fenntartható-

ság szempontjából elsődleges a megye humán erőforrásának megőrzése, állapotának javítása, 

a létszám, képzettség, egészségi állapot megőrzése érdekében, amely tényezők nélkül elkép-

zelhetetlen a hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés. 

A célok elérése érdekében különösen az alábbi területekre kell koncentrálni: 

 alternatív energiaforrások hasznosítása, 

 határon átnyúló (közös) környezetvédelmi fejlesztések, 

 klímaváltozás okozta vízgazdálkodási problémák kezelése (aszály, árvíz és belvíz), 

 települési szolgáltatások fejlesztése, 

 ivóvíz hálózat minőségének javítása, hálózati rekonstrukció, 

 energiatakarékos, környezetbarát, termelés, fűtés, közlekedés ösztönzése, alternatív ener-

giaforrások felhasználásának bővítése, 

 e-közigazgatás fejlesztése, 

 fenntartható kulturális szolgáltatások kialakítása, 

 természeti értékek, a táj, a kulturális örökség, a kulturális javak és a szellemi kulturális 

örökség védelme, 

 a környezettudatosság növelése, a fenntartható termelési minták és fogyasztási szokások 

elterjesztése, 

 barnamezős területek rehabilitációja, újrahasznosítása, 

 biológiai és táji sokféleség megőrzése, 

 a kedvező tájkaraktert őrző termelés, kereskedelem és egyéb szolgáltatások erősítés 

 meglévő mezsgyék, fasorok megőrzésére, újak telepítése, 

 működőképes ökológiai rendszerek, zöld infrastruktúrák fennmaradásának és fejlesztésé-

nek biztosítása (védett természeti területeken kívül is, a települések teljes közigazgatási 

területén), 

 az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, 

 tájidegen inváziós fajok terjedésének visszaszorítása,  

 közvilágítás korszerűsítése: energiatakarékos és fényszennyezés-mentes technikai megol-

dások alkalmazása által a fényszennyezés csökkentése (beépítésre szánt és beépítésre 

nem szánt területen egyaránt), 

 ökoturizmus, nemzeti parki turizmus fejlesztése, 

 építmények és létesítmények tájba illesztése, 
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 tájsebek rehabilitálása, rekultivációja, 

 természetes és természet közeli élőhelyek megőrzése (a települések teljes közigazgatási 

területén) és ezzel összefüggésben fejlesztések során az ökológiai viszonyoknak megfele-

lő, honos fajok alkalmazása, 

 fejlesztésekhez kapcsoltan és attól függetlenül útfásítás, tájfásítás,védő-és kiegyenlítő 

zöldfelületek telepítése, 

 zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, zöldfelületek növelése és minő-

ségének javítása, 

 táji örökség (a kedvező tájkarakter-elemek és egyedi tájértékek) megőrzése, 

 levegőminőségének védelme és nyomon követésének biztosítása. 

A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése prioritás az alábbi EU tematikus célkitűzé-

sekhez és beruházási prioritásokhoz kapcsolódik (52. táblázat): 

52. táblázat – Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése prioritás kapcsolódása az EU 

tematikus célkitűzéseihez 

EU tematikus célkitűzés Beruházási prioritás 

4. Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 

támogatása minden ágazatban. 

Infrastrukturális létesítményekben, 

beleértve a közcélú épületeket és a 

lakásépítési ágazatban az energiaha-

tékonyság és a megújuló energia 

támogatása. 

6. Környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság propagálása.  

Környezetvédelem és az erőforrás-

felhasználás hatékonyságának elő-

mozdítása a városi környezetfejlesz-

tést célzó intézkedések révén, ideért-

ve a rozsdaövezetek helyreállítását és 

a légszennyezettség csökkentését is. 

9. Társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

Közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiák keretében végzett beruhá-

zások. 

Forrás: saját szerkesztés
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2.3.2. Prioritás tartalma a finanszírozó Operatív Program szerinti bontásban 

53. táblázat  Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája – Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése 

Prioritás azonosítója, neve: Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése 

Sor-
szám 

Intézkedés és Projekt-
csomag megnevezése 

Projektcsomag 
területi 

specifikumai 

Jellemző kedvezmé-
nyezettek köre 

Célcsoport megje-
lölése 

Projektcsomag 
ütemezése 

Projektcsomag 
költségigénye 

(Indikatív, 
teljes összeg, 
(Millió Ft)) 

 Finanszíro-
zó forrás 

(uniós, 
nemzetközi, 

hazai) 

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés  
(uniós finanszírozás 

esetén)  

Projektcsomaghoz 
kapcsolódó eredmény 
és output indikátorok 
(jellemzően prioritá-

sonként) 

Együttműködésben 
megvalósuló 

projektcsomagok 
(igen/nem) 

 1. Intézkedés megnevezése: Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése (TOP 3.1.1.) 

1.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

1.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 
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 2. Intézkedés megnevezése: A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése (TOP 3.2.1.) 

2.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 3. Intézkedés megnevezése: Energiahatékonyság és megújuló energia használatának elősegítése (GINOP 4.1.)  

3.1. Békés megye komplex 
vállalkozásfejlesztése 

 A GINOP 4.0.-ában 
még nem definiáltak. 

A GINOP 4.0.-ában 
még nem definiál-
tak. 

 1 062,97 uniós 1. a kutatás, a techno-
lógiai fejlesztés és 
innováció erősítése, 

3. a KKV-k, a mezőgaz-
dasági és a halászati 
ágazatok versenyké-
pességének javítása, 

8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásá-
nak támogatása. 

Eredmény: 

Primer energia felhasz-
nálás, 

megújuló energiaforrás-
ból előállított energia-
mennyiség a teljes 
bruttó energiafogyasz-
táson belül. 

 

Output: 

Üvegházhatást okozó 
gázok éves csökkenése, 

további kapacitás 
megújuló energia 
előállítására, 

vissza nem térítendő 
támogatásban részesülő 
vállalkozások száma. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvaló-
sítani 

Forrás: saját szerkesztés 
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2.4. Prioritás - Emberi erőforrások fejlesztése 

2.4.1. Elérendő célok részletes meghatározása 

A megye negyedik prioritása az emberi erőforrás fejlesztése. A gazdaság növekedéséhez, a 

fenntartható társadalom feltételeinek megtereméséhez elengedhetetlen az alábbi tématerületek 

kiemelt kezelése: 

 a szegénység csökkentése, a társadalmi befogadás ösztönzése, 

 az oktatás a képzési kínálat igény-orientált fejlesztése, 

 a közösségi szinten irányított foglalkoztatási programok, 

 az egészségügyi, szociális infrastruktúra fejlesztése,  

 egészségfejlesztés, azon releváns tényezők kedvezővé tétele, amelyek az egészségre ha-

tást gyakorolnak, 

 a közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése, 

 a közlekedés kisebb léptékű fejlesztése, 

 civil kezdeményezése ösztönzése, 

 közigazgatás hatékonyságának javítása, 

 környezettudatos nevelés elősegítése, környezeti nevelési képzések, programok megvaló-

sítása, 

 a tehetséges hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők felsőoktatásban való részvételének 

elősegítése, 

 a fiatal tehetségek felsőoktatási képzési, szakképzési és kutatás-fejlesztési programokba 

történő bevonására és lemorzsolódásuk csökkentése. 

Az emberi erőforrás fejlesztése prioritás az alábbi EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási 

prioritásokhoz kapcsolódik (54. táblázat): 

54. táblázat – Emberi erőforrás fejlesztése prioritás kapcsolódása az EU tematikus  

EU tematikus célkitűzés Beruházási prioritás 

8. Foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 

Helyi fejlesztési kezdeményezések és 

szomszédos szolgáltatásokat nyújtó 

struktúrák támogatása munkahelyek 

teremtése érdekében, amennyiben 

ezek a tevékenységek a(z) 

1304/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (1) alkalmazási körén 

kívül esnek. 

Munkaerő-piaci hozzáférés a munka-

keresők és az inaktív személyek szá-

mára többek között helyi foglalkozta-

tási kezdeményezések és a munkavál-

lalói mobilitás ösztönzése révén. 
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9. Társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

Beruházás a nemzeti, regionális és 

helyi fejlődést szolgáló egészségügyi 

és szociális infrastruktúrába, az 

egészségügyi státuszbeli egyenlőtlen-

ségek csökkentése, valamint átállás 

az intézményi szolgáltatásokról a 

közösségi alapú szolgáltatásokra. 

Aktív befogadás, különös tekintettel a 

foglalkoztathatóság javítására. 

Forrás: saját szerkesztés 
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2.4.2. Prioritás tartalma a finanszírozó Operatív Program szerinti bontásban 

55. táblázat  Finanszírozandó projektcsomagok összefoglaló táblája – Emberi erőforrás fejlesztése 

Prioritás azonosítója, neve: Emberi erőforrás fejlesztése 

Sor-
szám 

Intézkedés és Projekt-
csomag megnevezése  

Projektcso-
mag területi 
specifikumai 

Jellemző kedvezmé-
nyezettek köre 

Célcsoport megje-
lölése 

Projektcsomag 
ütemezése 

Projektcsomag 
költségigénye 

(Indikatív, 
teljes összeg, 
(Millió Ft)) 

 Finanszíro-
zó forrás 

(uniós, 
nemzetközi, 

hazai) 

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés  
(uniós finanszírozás 

esetén)  

Projektcsomaghoz 
kapcsolódó eredmény 
és output indikátorok 
(jellemzően prioritá-

sonként) 

Együttműködésben 
megvalósuló 

projektcsomagok 
(igen/nem) 

 1. Intézkedés megnevezése: A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP 1.2.1.) 

1.1. Békés megye komplex 
humán erőforrás fejlesz-
tése 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati több-
ségi tulajdonú vállal-
kozások,  

magánvállalkozások,  

önkormányzati közin-
tézmények,  

non-profit szerveze-
tek,  

egyházak,  

civil szervezetek,  

nappali ellátást nyújtó 
intézmények. 

Az egyes közszol-
gáltatási funkció-
kat igénybevevő 
lakosság. 

 1 563 uniós 8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitá-
sának támogatása, 

9. a társadalmi befo-
gadás előmozdítása és 
a szegénység elleni 
küzdelem, 

10. beruházások az 
oktatás, készségfej-
lesztés és élethosszig 
tartó, 

11. az intézményi 
kapacitás javítása és 
hatékony közigazga-
tás. 

Eredmény:  

Napközbeni ellátásban 
részesülő gyermekek 
száma. 

 

Output: 

Támogatott gyermek-
gondozási és oktatási 
intézmények férőhelye-
inek száma. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvaló-
sítani 

1.2. Békéscsaba gazdaságfej-
lesztési projektcsomagja 

 Önkormányzatok,  

önkormányzati több-
ségi tulajdonú vállal-
kozások,  

magánvállalkozások,  

önkormányzati közin-
tézmények,  

non-profit szerveze-
tek,  

egyházak,  

civil szervezetek,  

nappali ellátást nyújtó 
intézmények. 

Az egyes közszol-
gáltatási funkció-
kat igénybevevő 
lakosság. 

 800 uniós 8. a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitá-
sának támogatása, 

9. a társadalmi befo-
gadás előmozdítása és 
a szegénység elleni 
küzdelem, 

10. beruházások az 
oktatás, készségfej-
lesztés és élethosszig 
tartó, 

11. az intézményi 
kapacitás javítása és 
hatékony közigazga-
tás. 

Eredmény:  

Napközbeni ellátásban 
részesülő gyermekek 
száma. 

 

Output: 

Támogatott gyermek-
gondozási és oktatási 
intézmények férőhelye-
inek száma. 

egyes elemeit 
együttműködésben 
kívánják megvaló-
sítani 

 2. Intézkedés megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP 4.1.1.) 
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2.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

2.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 3. Intézkedés megnevezése: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP 4.1.2.)  

3.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

3.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 
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 4. Intézkedés megnevezése: A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása (TOP 4.1.3.) 

4.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

4.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 5. Intézkedés megnevezése: Leromlott városi területek rehabilitációja (TOP 4.2.1.) 

5.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

5.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

5.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

5.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

5.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

5.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

5.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

5.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 
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5.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 6. Intézkedés megnevezése: A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával (TOP  6.1.1..) 

6.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

6.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 7. Intézkedés megnevezése: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.3.1..)  

7.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

7.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

7.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

7.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

7.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

7.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

7.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 
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7.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

7.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

 8. Intézkedés megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP 6.3.2..)  

8.1. Békéscsabai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.2. Békési járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.3. Gyomaendrődi járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.4. Gyulai járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.5. Mezőkovácsházai járás 
részprogramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.6. Orosházi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.7. Sarkadi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.8. Szarvasi járás részprog-
ramja 

     kidolgozás 
alatt 

   

8.9. Szeghalmi járás rész-
programja 

     kidolgozás 
alatt 

   

Forrás: saját szerkesztés 
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3. Együttműködés keretében tervezett fejlesztések 

4. Vállalkozások fejlesztési tervei  

4.1. Jellemzően a Területfejlesztési Operatív Program 1. prioritásában 

megjelenő fejlesztési igények  

A Területfejlesztési Operatív Program 1. prioritásához kapcsolódó fejlesztési igények döntően 

a KKV-khez kapcsolódóan jelennek meg és elsődleges céljuk a foglalkoztatás fejlesztése, 

versenyképes KKV szektor kialakítása. 

A KKV-k fejlesztési programjai mellett a kereskedelmi és szolgáltatóház jelenik meg, mint 

tipikus fejlesztési igény. 

4.2. Jellemzően a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz 

kapcsolódó fejlesztési igények  

A vállalkozások Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz tartozó fejlesztési 

elképzelései döntően a támogató üzleti környezet fejlesztése, és a kutatás-fejlesztés előmozdí-

tása mellett, foglalkoztatás bővítési céllal jöttek létre, mivel a megye egyik fontos problémája 

a relatíve alacsony foglalkoztatottsági ráta. Jellemzőbb projekt elképzelések a gépberuházás, 

és eszközfejlesztés mellett, a vállalati telephelyek fejlesztése, és például vágópontok létreho-

zása. A vállalkozói ötletek nagy számban irányulnak az üzemek korszerűsítésére és technoló-

giai fejlesztésekre. Szintén a GINOP keretében jelennek meg azok a nagyobb léptékű, és hatá-

sú turisztikai programok, amelyek a megye idegenforgalmának fejlesztése céljából jöttek létre 

és nagyrészt a megye kedvező termálvíz potenciáljára épülnek. 

4.3. Jellemzően a Vidékfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó fej-

lesztési igények  

A megye problémája, hogy kiváló adottságai ellenére, a mezőgazdasági termékek feldolgozá-

sa és értékesítése sok esetben nem megoldott. Ezért a vállalkozások nagyrészt ilyen irányú 

fejlesztési elképzeléseket fogalmaztak meg, melyek segítik a megye mezőgazdasági terméke-

inek értékesíthetőségét. 

A vállalkozások fejlesztési elképzelései döntően a tudástranszfer, ill. a tárgyi eszközökbe tör-

ténő beruházások, beleértve a feldolgozás területén végrehajtott beruházásokat is. Jellemzőbb 

projekt elképzeléseik a feldolgozó üzemek létrehozására (diófeldolgozó, húsüzem, rostnövény 

feldolgozó), mezőgazdasági képzések fejlesztésére, ill. egyéb szemléletformáló akciók kiala-

kítására irányulnak. 
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5. Horizontális jellegű információk 

5.1. A végrehajtás módja és feltételrendszere, ellenőrzési rendszere  

„A fejezet tartalma a „MOP - Útmutató és tervezési sablon a megyei területfejlesztési prog-

ram elkészítéséhez” szerint: 

 prioritás lebonyolításába bevonandó szervezetek, és ezek kompetenciái 

 uniós program esetében adott OP irányító hatósága” 

A program és intézkedéseinek megvalósulásáról célszerű évente jelentést készíteni a megyei 

önkormányzat számára. A jelentések elkészítésekor a program megvalósításhoz kapcsolódó 

finanszírozási programok (pl. operatív programok) adataira támaszkodhatunk. Ezen jelenté-

seknek tartalmazniuk kell az intézkedések megvalósulásának előrehaladására vonatkozó 

pénzügyi és naturális adatokat, valamint a megye aktuális gazdasági, társadalmi, környezeti 

állapotát is.  

Az indikátorokat, valamint azok bázis és célértékét a TOP végleges verziójának ismeretében 

fogjuk véglegesíteni.  

Az indikátorok megfelelő, szakmailag megalapozott meghatározása kulcsfontosságú szem-

pont a monitoring és értékelési tevékenység sikerességében. Az indikátoroknak a vonatkozó 

szakirodalom szerint az alábbi követelményeket kell teljesíteniük: 

 specifikus (megfelelően konkrét és kapcsolódjon ahhoz a célhoz, aminek a mérésére 

szolgál), 

 mérhető (lehetőleg számszerű formában kifejezhető a pontosság követelménye miatt), 

 elérhető, reális (reális célértéket kell meghatározni, mely összhangban áll a beavatkozás 

mértékével, és az indikátor aktuális értéke viszonylag könnyen (pl. statisztikai adatok) 

megállapítható legyen), 

 releváns (releváns a program szempontjából), 

 aktuális (aktuálisan mutatja az adott eredmény vagy output állapotát). 

Az indikátorok meghatározásánál az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni: 

 definíció (az indikátor pontos, egyértelmű meghatározása), 

 bázisérték (elérhető legyen a viszonyítási alapot jelentő kiindulási érték), 

 célértéke (hozzáférhető legyen az elvárt érték), 

 az indikátor forrása/mérésének módja (akkreditált forrásból, jól dokumentált módszer-

tan segítségével gyűjtött adatok). 

A monitoring legfontosabb feladatai: 

 a stratégiai programban szereplő monitoring és értékelési terv alapján részletes munka-

terv és éves feladattervek kialakítása,  

 a monitoring rendszer kereteinek kialakítása, 

 az indikátorok aktuális értékének (a terv szerinti gyakorisággal történő) összegyűjtése, 

és rögzítése a monitoring rendszerben, 

 rendszeres, tervezett monitoring látogatások, 
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 éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a programszintű és prioritásszintű 

indikátorok értékének alakulását.  

A program végrehajtásához kapcsolódóan egy időközi és egy utólagos értékelés megvalósítá-

sát javasoljuk. (Időközi: 2017-18-ban, utólagos: 2021-22-ben). Az értékeléseket egy külső, 

független értékelő szervezet hajtja végre, kiemelt hangsúlyt fektetve a program hatásainak 

értékelésére.  

  



Békés megye területfejlesztési programja 2014 - 2020      Operatív program  

 
 

191 

5.2. A Területi hatásvizsgálat 

Társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat 

Békés megye 2014 februárjában elfogadott területfejlesztési koncepciója a fenntarthatóság 

szempontrendszerének érvényesítése mellett alapvetően a biztos alapokon, helyi értéke-

ken alapuló gazdasági növekedés beindítására, a megyén belüli fejlettségbeli különbségek 

csökkentésére, az életminőség és a foglalkoztatás javítására törekszik, amely nem nélkü-

lözheti a gazdaság újrastrukturálását és a térszerkezet fejlesztését sem. A területfejlesztési 

koncepcióban lefektetett értékrend és célrendszer érvényesítse érdekében, ezen kereteket 

figyelembe véve készült el Békés megye területfejlesztési programja. 

Békés megye stratégiai programjának célja, hogy meghatározza azokat a középtávú fejlesz-

tési célokat és tevékenységeket, melyek a megyében megvalósulhatnak. A célok elérése 

és finanszírozhatósága érdekében a megyei stratégiai program figyelembe veszi a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Program követelményeit és igazodik a finanszírozási felté-

telekhez. A stratégiai program céljai kapcsolódnak Békés megye Területfejlesztési Koncep-

ciójának átfogó és stratégiai fejlesztési irányaihoz. 

Békés megye területfejlesztési koncepciója megadja a megye kívánatos jövőképét. A 

jövőképben meghatározottak teljesülésének érdekében a Program 4 prioritást határoz meg, 

amelyek a Koncepció stratégiai célrendszeréhez (4 stratégiai cél és számos részcél) kapcso-

lódnak, és e célok elérését szolgálják. A prioritások a gazdasági struktúra megújítását, a 

fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtését, a megyei térszerkezet továbbfejlesztését és 

az emberi erőforrás fejlesztését ölelik fel. A prioritások határozzák meg azokat a területeket, 

amelyekre a fejlesztési forrásokat összpontosítani kell. 

A területfejlesztési program céljai és prioritásai - megvalósulásuk esetén - reális eszközei a 

megyei koncepcióban felvázolt jövőkép elérésének (az élelmiszergazdaság program szintű 

megerősítésével) mind a gazdaságfejlesztés, mind a humánerőforrás fejlesztése vonatkozásá-

ban. Az egyes prioritások (és intézkedések) hatásainak vizsgálata szerint a célok megvalósu-

lása nem jár lényegi káros következményekkel sem a gazdaság megújítására, sem a társadal-

mi, demográfiai konfliktusok kezelésére, társadalmi megújulásra nézve. Amivel számolni 

kell, az a tervezett fejlesztési beavatkozások esetleges elmaradása esetén reális, miszerint to-

vább folytatódnak a meglévő kedvezőtlen trendek (drasztikus népességfogyás, elvándorlás, 

leszakadó térségek, munkanélküliség, alacsony hozzáadott érték a gazdaságban, tőkehiány, 

csekély vállalkozói aktivitás, stb.) és a jövőképben, illetve a koncepció szintű célokban meg-

határozottak nem, vagy csak részben valósulnak meg. 

A dokumentum a magasabb rendű országos programok és iránymutatások jelenleg elérhető 

legfrissebb, de még nem végleges változataiban rögzítetteket figyelembe véve a hatályos tar-

talmi követelmények betartása mellett készült. A területfejlesztési program a prioritásokhoz 

(intézkedésekhez) meghatározza az indikátorokat, de azokhoz nem rendel célértékeket, ami 

megnehezíti a célok elérésének visszaigazolását. Emiatt a program megvalósulásának nyomon 

követése, a monitoring is nehézségekbe ütközhet.  

Általánosan megállapítható, hogy a program céljainak teljesülése és az előre jelezhető hatások 

erőssége attól függ majd, hogy az adott program keretében a prioritásokhoz tartozó program-
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elemek mentén megvalósuló projektek milyen mértékben lesznek hatással a reálfolyamatokra, 

megvalósulásuk kellő hatékonysággal járul-e hozzá a célértékek eléréséhez, megközelítésé-

hez. Ezért kiemelkedő jelentősége lesz annak, hogy a továbbtervezés, a program véglegesítése 

során hogyan történik meg a támogatandó projektelemek kiválasztása, az, hogy a célirányok 

és - a program jelen változatában még hiányzó - célértékek megközelítését legerőteljesebben 

és leghatékonyabban szolgáló projektelemek valósulnak-e meg. 

Stratégiai környezetvizsgálat 

A megyei stratégia és az operatív program közvetlen illetve közvetett környezeti hatásai 

alapján kijelenthető, hogy a prioritások illetve a projektcsomagok tartalmának megvalósu-

lása során alapvető és lényeges kedvezőtlen változások bekövetkezésére, számottevő ne-

gatív hatásokra a környezeti elemek vonatkozásában nem kell számítani. 

A stratégiai program „gazdasági struktúra megújítása” és a „megye térszerkezetének 

továbbfejlesztése”, stratégiai prioritások keretében tervezett intézkedések közül különösen 

a: 1.1. Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók, 1.2. 

Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál, 1.3. Kulturá-

lis és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés, 3.1. A munkaerő mobilitás ösz-

tönzését szolgáló közlekedésfejlesztés alapvetően gazdaságfejlesztési irányultságukból 

következően - járhatnak negatív környezeti következményekkel. 

Az operatív program „Békés megye komplex vállalkozásfejlesztése”, „Békés megye logisz-

tikai hálózatának komplex fejlesztése”, „Békés megye integrált beszállítói rendszerének 

fejlesztése”, „Békés megye komplex turizmusfejlesztése” gazdaságfejlesztési fókuszú pro-

jektcsomagok, továbbá a „Békés megye fő közlekedési útvonalainak fejlesztése” ágazati 

típusú projektcsomag esetében lehet kedvezőtlen környezeti mellékhatással számolni. 

Ezeknek a hatásoknak a pontos előrejelzése azonban a projektcsomagok keretében terve-

zett projektek pontos ismeretében volna lehetséges. 

5.3. A teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása 

Az operatív program készítésekor a tejesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítá-

sát meghatározó folyamatok jogszabályi keretei nem állnak rendelkezésre. 
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