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A Belső városrész Akcióterület helyi gazdaságfejlesztési stratégiája
1.1.

A stratégia célja

A Belső városrész Akcióterület gazdaságfejlesztési stratégiájának célja, hogy a városközpont
és környéke Örkény valódi centrumává váljon, amely vonzó mind a vállalkozások, mind az itt
dolgozó, és itt élő emberek számára. A cél végső soron a városi lakosság életminőségének
javítása, valamint a településen megjelenő szolgáltatások bővülése.
1.2.
A Belső városrész akcióterület funkcióbővítő rehabilitációjának célja és
a célokhoz rendelt konkrét intézkedések
A Belső városrész Akcióterület funkcióbővítő rehabilitációjának elsődleges célja a városi
környezet minőségének javítása, ezen keresztül a helyi gazdaság élénkítése, valamint
közvetett módon a városi identitás erősítése. A konkrét akciókat az akcióterület fejlesztési
céljai és beavatkozásai című fejezete tartalmazza. Ennek főbb pontjai:
1. Meglévő funkciók megerősítése és új közösségi, közszolgáltatási funkciók
megjelenésének támogatása,
2. Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése,
3. Vonzó városi környezet kialakítása,
4. Kiskereskedelmi funkciók megerősítése, magánberuházások ösztönzése,
5. Közösségi programok fejlesztése.
A Belső városrész Akcióterületi Terv átfogó és specifikus céljai
Átfogó cél:
Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja az örkényi és a
kistérségben
élő lakosság számára magasabb életminőséget
biztosító feltételek megteremtése, Örkény fejlődésének elősegítése,
melynek megvalósulása érdekében a városközpont fizikai megújítása,
vonzerejének növelése, a társadalmi kohézió erősítése, új gazdasági,
közösségi és közszféra funkciók megjelenésének az elősegítése, a
meglévő funkciók megerősítése, a helyi közösségek támogatása,
valamint a helyi identitás erősítése.
Specifikus célok:

1. Meglévő funkciók megerősítése és új közösségi,
közszolgáltatási funkciók megjelenésének támogatása;
2. Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének
megteremtése;
3. Vonzó városi környezet kialakítása;
4. Kiskereskedelmi funkciók megerősítése, magánberuházások
ösztönzése;
5. Közösségi programok fejlesztése.
E célok alapján kiemelt fejlesztési prioritás a városrészben a városközponti
szolgáltató szerep megerősítése minőségi szolgáltatások nyújtása által.
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1.3.

A településközpont megközelíthetőségének vizsgálata

Az akcióterületen áthalad az 5‐ös főút, ami az M5‐ös autópálya bevezető szakasza felé
vezető forgalmat bonyolítja le. A terület fő tengelyei a Fő utca, a Hunyadi, a
Tatárszentgyörgyi és a Bartók Béla utcák.
A területet észak keletről a Budapest‐ Lajosmizse‐Kecskemét vasútvonal határolja, melyen
elővárosi forgalom bonyolódik, és komoly fejlesztési potenciállal bír.
Lámpás kereszteződés a Fő u. ‐ Hunyadi u. – Tatárszentgyörgyi u. csomópontban.
Örkényen az autóbusz‐közlekedés fontos szerepet játszik, köszönhetően az 5. számú
főközlekedési útvonalnak. A település kereskedelmi, intézményi vonzereje miatt a város
különböző munkahelyeire és a szakközépiskolába csaknem 600‐an járnak be dolgozni és
tanulni. (Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)
A forgalmat nagyobbrészt a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. bonyolítja. A buszok a városban egy
helyen állnak meg, ez a mai igényeknek megfelelően kialakított buszváró. A távolsági
vonalon a fő közlekedési pontok (Budapest–Lajosmizse–Kecskemét) között napi 45 járat
közlekedik, ebből 22 halad át és áll meg a településen. A VOLÁNBUSZ Zrt. Monori Forgalmi
Üzeme helyközi járatokat üzemeltet Örkény érintésével Lajosmizse–Dabas, illetve Örkény–
Ócsa, Örkény–Pusztavacs közötti vonalon. A PI‐ZO Buszközlekedési Szolgáltató Kft. is
üzemeltet járatokat a városban. Ez többségében a helyi tömegközlekedést bonyolítja az
oktatási, egészségügyi és más intézmények megközelítését segítendő. Helyközi
közlekedésben Örkény‐Tatárszentgyörgy és Örkény–Dabas közötti vonalon szállít utasokat.
Örkényen összesen 8 db buszmegálló van jelenleg. Ezek az következők: Fő u. – 2 db; Kossuth
L. u. – 2 db, Baross u. 2 db, vasútállomás 1 db, piactér 1 db. A gyalogátkelőhelyek száma 5
db: Fő u. – 2 db; Hunyadi u. – 2 db; Bartók B. u. 1 db. Örkényen a Fő u. – Hunyadi u.‐
Tatárszentgyörgyi u. lámpás kereszteződés segíti a közösségi és egyéni közlekedést is.
Az Örkényen áthaladó vasút Budapest–Kecskemét között fekvő középállomáshoz tartozik. A
vonatforgalom jelenleg egy vágányon bonyolódik. Naponta 29 az állomáson megálló
személyvonat. A fuvaroztatók kiszolgálását hétfő, szerda és pénteki napokon 1‐1
tehervonatpár biztosítja, melyeknek Örkény az indítóállomása, a szerelvény átlagosan 2–6
vagonnal közlekedik. Utasforgalomban 100–150 fő veszi igénybe a személyvonatokat.
Meghatározó a Budapest felé irányuló utasforgalom és diákutazás, kevesebb a Kecskemét
felé irányuló. Az állomáson 6 fő dolgozik. Munkáltató szempontjából a szegedi igazgatóság
kecskeméti csoportjához tartoznak.
1.4.

Parkolás

A parkolás részben megoldott az akcióterületen, ezért a városközpont rehabilitációs
fejlesztésének második ütemében kell gondoskodni. A városközpontban a kiskereskedelem
valamint a kialakítandó és majdan kialakításra szánt új funkciók, vagy a meglévő funkciók
megerősítése során a versenyképesség javításának érdekében a jelenleg meglévő parkoló
kapacitások bővítése lesz szükséges.
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1.5.

Kijelzés

Az akcióterületen illetve közvetlen környékén a kijelzés nem, vagy csak részben megoldott. A
helyi turisztikai vonzerő erősítése érdekében, valamint az esélyegyenlőség szempontjait
figyelembe véve a kijelzésre további források fordítása szükséges, hogy az ide látogató
turisták, érdeklődők és a látássérültek is használni tudják a területet. Jelen igény
összhangban van a Városmarketing Stratégiában megfogalmazott célokkal.
1.6.

Gyalogos kapcsolatrendszer

A főbb útvonalak mentén a gyalogos közlekedés mind a jó minőségű járdák, valamint az
akcióterületen található 5 db gyalogos átkelőhely biztosítja.
1.7. A településközpont szerkezetének értékelése a helyi gazdaságfejlesztés
szemszögéből
A város központja a Kossuth Lajos utca, Bartók Béla utca és Ady Endre utcákra van felfűzve.
Ez részben előny, a kiskereskedelmi egységek, szolgáltatók, közintézmények ezekbe az
utcában koncentrálódnak, de ez a szerkezet hátrányt is jelenthet, mivel a különböző funkciók
ezen tengely mentén viszonylag szétszórtan, egymástól távol helyezkednek el, a boltok,
intézmények megközelítése gyalogosan időigényes.
A Belső városrész, mint Örkény belső magterülete a szolgáltatók által leginkább birtokba vett
terület. Erre megfelelő bizonyíték, ha a városban a működő üzletek számának megoszlását
vizsgáljuk. A 2009. évi adatok szerint a városban az összesen 83 db működő üzletből 45 db
található a Belső városrészben, ami az üzletek több mint a felét jelenti (54%). Ha a működő
üzletek jellegét vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy az itt fellelhető üzletek fele
vendéglátó és élelmiszer jellegű (25‐25% arányban). Jelentős továbbá az iparcikk jellegű
üzletek aránya, mely az összes belvárosi üzlet ötödét jelenti.
1.8.

A településközpont arculatának vizsgálata

A település központ vonzerejét mutatja az ide koncentrálódó vállalkozói tevékenység,
ugyanakkor néhány elhanyagolt állapotban lévő üzlethelyiség és porta található az
akcióterületen, és nem alakult ki egységes városkép.
A 2009. november 23‐án rendezett lakossági közmeghallgatás során a fejlesztésekkel
egyetértett a lakosság.
1.9.

A biztonság és komfortérzet a településközpontban

A közbiztonság helyzete az elkövetett bűncselekmények térbeni megjelenése az adott
területre jellemző társadalmi‐gazdasági állapotok alapján származtatható. Örkény település
esetében 2006‐2007‐2008‐ban csökkent a betöréses lopások száma, azonban a lopások
száma növekedett. Kirívóan magas a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntettek száma,
ami a 2006‐os évhez képest 2007‐ben ötszörösére növekedett.
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1.10. Pozicionálás, a kereskedelmi, szolgáltató,
összetételének, számának, minőségének vizsgálata

vendéglátó

üzletek

Az akcióterület vegyes funkcióval rendelkezik: lakó‐, intézményi, kereskedelmi és
szolgáltatási funkciók, és jelentős a közszféra jelenléte is. Az északi részen helyezkedik el az
Huszka Hermina Általános Iskola, míg a település középpontjában, így az akcióterület
központjában a Pálóczi‐Horváth István szakképző iskola, valamint az önkormányzat és
intézményrendszere.
Az 45 bolt található, ebből iparcikk jellegű 9db, vendéglátó 11db, élelmiszerbolt 11 db,
ruházati bolt 6 db, egyéb 8 db. Bár ezek tevékenységi köre sokszínű, többségük elsősorban a
helyi igényeket elégítik ki, és elsősorban alapvető fogyasztási cikkeket kínálnak.
Az üzleteknek helyet adó épületek állapota sok esetben nem illeszkedik a városképbe, mivel
ezek zömében magántulajdonban lévő épületek, és a tulajdonosok nem rendelkeznek a
felújításhoz szüksége pénzügyi forrással.
A boltok forráshiánya miatt az üresedés jellemző, a gazdasági válság megjelenésével
üresedések várhatóak.
1.11. Tulajdonviszonyok vizsgálata
Az akcióterület tulajdonviszonyai az önkormányzati adatszolgáltatáson alapul, amely
összhangban van a fejlesztéssel érintett tulajdonviszonyok vizsgálata című fejezettel,
amelyet az IVS is tárgyal.
Összességében elmondható, hogy az akcióterületen túlsúlyban vannak a magántulajdonú
ingatlanok. Az önkormányzati ingatlanok elszórtan helyezkednek el az akcióterületen belül.
A tervezett teljes programot és az alprogramokat is csak partnerség kialakításával lehet
megvalósítani, illetve fenntartani. A partnerség kialakítása érdekében az önkormányzat helyi
akciókat szervezett.
Az integrált városfejlesztési stratégiával összhangban az önkormányzat saját tulajdonában
lévő vagyonát képes egy fejlesztési akció szolgálatába állítani, azaz olyan fejlesztéseket
eszközölni, amelyek az adott területen magas hozzáadott értéket jelenthetnek mind a
városlakók életminőségének szempontjából, mind pedig felértékelik az adott ingatlanokat.
Örkényen megyei önkormányzati tulajdonában lévő ingatlan a Pálóczi‐Horváth István
Szakképző Iskola. Az akcióterületi fejlesztés érinti e tulajdont, ugyanis közösségi funkció
fejlesztése nyomán az iskolához kapcsolódó sportcsarnok építését tervezi.
Egyházi tulajdonban állnak a református és katolikus templomok épületei, valamint a
parókiák ezen épületek fejlesztésekbe történő bevonása csakis a Főkedvezményezett
(konzorciumvezető) Örkényi Önkormányzat konzorciumi partnereiként lehetséges. A
közösségi funkció keretében a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő katolikus templom
külső felújítása történik meg az akcióterületi fejlesztés nyomán.
A településen további négy állami kezelésben lévő útvonal található; Fő utca,
Tatárszentgyörgyi út, Hunyadi utca valamint a Bartók Béla utca.

6

1. Térkép – a városközpont akcióterület tulajdonviszonyainak bemutatása,
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
A terület tulajdonviszonyainak bemutatása után egyértelműen kirajzolódik az
Önkormányzat, valamint a Pest Megyei Önkormányzat fenntartásában működtetett
szakképző iskola és az egyházi tulajdonok dominanciája. Az akcióterületen az utcahálózat két
fő tulajdonos kezében összpontosul; nagyobb részt az önkormányzat, kisebb részt pedig az
állami közútkezelő kezeli és tartja fenn a közúthálózatot.
A további tulajdonosi vizsgálatok során kiderül, hogy a helyi vállalkozók jelentős részben
bérlik működési helységüket, kisebb részénél saját tulajdonban vannak az ingatlanok.

Az akcióterületi tervben érintett telkek tulajdonviszonyának vizsgálatát az 1. táblázat
részletezi.
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Tulajdoni viszonyok Tevékenység
Fő utca gyalogjárda építés
1. Projektelem
Temető – Tatárszentgyörgyi út
neve
között
Projektelem
helyszíne

Projektelem
helyszíne

812
Fő utca útépítés
Temető – Tatárszentgyörgyi út
között
Örkény Város
Önkormányzata

Fő utca

hrsz.
3. Projektelem
neve
Projektelem
helyszíne

Örkény Város
Önkormányzata

Fő utca

hrsz.
2. Projektelem
neve

Tulajdonos

812
Fő utca gyalogjárda építés
Tatárszentgyörgyi út – Ady Endre
utca között
Fő utca

hrsz.

621

4. Projektelem
neve

Fő utca útépítés
Tatárszentgyörgyi út – Ady Endre
utca között

Projektelem
helyszíne

Fő utca

hrsz.
5. Projektelem
neve

621
Városi piac építés
Ady Endre utca – József Attila utca
sarok

Projektelem
helyszíne

József Attila utca, Ady Endre utca

hrsz.

1090/5, 1094/2

6. Projektelem
neve

Kossuth utca gyalogjárda építés
(bal oldal)

Projektelem
helyszíne

Kossuth utca

hrsz.
7. Projektelem
neve

Projektelem
helyszíne

Örkény Város
Önkormányzata

Örkény Város
Önkormányzata

Örkény Város
Önkormányzata

Örkény Város
Önkormányzata

144/1
Térfigyelő kamerarendszer
kiépítése
Táncsics Mihály utca (játszótér),
Hunyadi utca, Münnich Ferenc
Örkény Város
utca, Kossuth Lajos utca 37.B
Önkormányzata
(Orvosi rendelő), Álmos vezér út,
Fő utca 14. (Szabadidő Központ és
park), Majakovszkij utca, Jókai
Mór utca
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hrsz.
8. Projektelem
neve

685, 613, 1338/18, 1338/19,
423/5, 436/4, 638/1, 1188/1,
143
Szabadidős tér kialakítása
Tatárszentgyörgyi út

Projektelem
helyszíne

Tatárszentgyörgyi út

hrsz.
9. Projektelem
neve
Projektelem
helyszíne

Örkény Város
Önkormányzata

683
Sportcsarnok építése
Pálóczi-Horváth-István Szakképző
Iskola
Örkény Város
Önkormányzata

Fő utca 5-7.

hrsz.

611

Határok Nélkül
– Magyartól
Magyarig –
Kulturális és
Turisztikai
Egyesület

10. Projektelem
neve

Civil Ház
Árpád utca 10.

Projektelem
helyszíne

Árpád utca 10.

hrsz.

436/3

11. Projektelem
neve

Római Katolikus Templom külső
felújítása

Projektelem
helyszíne

Tatárszentgyörgyi út 2.

hrsz.
12. Projektelem
neve

Közösségi tér kialakítása
(nyugdíjas klub)

Projektelem
helyszíne

Fő út 20.

hrsz.

638/1.

Római
Katolikus
Egyház

614
Örkény Város
Önkormányzata

1. táblázat A tervezett projektelemek tulajdonviszonyainak
összefoglalása
A táblázatban foglalt tulajdonviszonyok elemzésekor jelentős mértékben önkormányzati, két
esetben pedig társadalmi szervezet, illetve egyház a tulajdonos. Az egyházat érintő projekt
városkép, míg a Civil Ház kialakítása közösségi funkciók ellátását szolgálja.
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2.

Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai

Az akcióterületi fejlesztés célja, az akcióterület kitörési pontjai:
A Belső városrész Akcióterület kiemelt célja, hogy a mikrotérség valódi szolgáltató központja legyen, ezt az alábbi részcélokkal
érheti el:
-

a népesség megtartása;

-

élhetőbb városi környezet megteremtése, egységes városkép kialakítása;

-

a rendezett városkép közvetett hatása révén életszínvonal-életminőség emelkedés;

-

műszaki-fizikai és humán infrastruktúra fejlesztése;

-

képzettségi színvonal növelése;

-

a bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása;

-

a városrész fenntartható fejlődésének a segítése;

-

sokfunkciós, fenntartható térstruktúra;

-

a közlekedés javítása (az 5-ös számú főút a várost elkerülő útjának megépítése), a közterületek rendezése;

-

a városi funkciók kibővítése, városi karakter megerősítése;

-

helyi identitástudat megerősítése,

A Belső városrész tervezett fejlesztései röviden összefoglalva
Funkció

Prioritási
sorrend

Tervezett fejlesztések
(2010-2015)

Illeszkedés az IVS-hez

Tervezett
költség (e Ft)

Finanszírozás

Tulajdonos/fenntartó/projektgazda

gazdasági

1

Városi piac építése I.

gazdasági versenyképesség javítása,
mikrotérségi központi szerepkör növelése

85 % pályázati forrás,
6 821 820 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

gazdasági

2

Városi piac építése II.

gazdasági versenyképesség javítása,
mikrotérségi központi szerepkör növelése

30 % pályázati forrás,
63 678 530 70 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

10

közösségi

3

Sportcsarnok építése, PálócziHorváth-István Szakképző Iskola

városi funkciók kibővítése, mikrotérségi
központi szerepkör növelése

85 % pályázati forrás,
324 488 773 15 % önerő

Pest Megyei Önkormányzat /
Örkény Város Önkormányzata

közterület

4

Szabadidős tér kialakítása,
Tatárszentgyörgyi út

helyi identitástudat megerősítése, közösségi
terek fejlesztése

85 % pályázati forrás,
76 985 864 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

85 % pályázati forrás,
44 970 109 15 % önerő

Határok Nélkül – Magyartól
Magyarig – Kulturális és Turisztikai
Egyesület

közszféra

5

Civil Ház, Árpád utca 10.

helyi identitástudat megerősítése, közösségi
terek fejlesztése

kiegészítő soft

6

Soft tevékenységek

helyi identitástudat megerősítése,
képzettségi színvonal növelése

85 % pályázati forrás,
20 000 000 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

közbiztonság

7

Térfigyelő kamerarendszer
kiépítése

bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása

85 % pályázati forrás,
24 527 326 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

közösségi

8

Közösségi tér kialakítása

helyi identitástudat megerősítése, közösségi
terek fejlesztése

85 % pályázati forrás,
10 397 196 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

közösségi

9

Római Katolikus Templom külső
felújítása

helyi identitástudat megerősítése, közösségi
terek fejlesztése

85 % pályázati forrás,
25 279 436 15 % önerő

Római Katolikus Egyház

közterület

10

Kossuth utca gyalogjárda építés
(bal oldal)

műszaki-fizikai infrastruktúra fejlesztése,
közterületek rendezése

85 % pályázati forrás,
23 609 886 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

közterület

11

műszaki-fizikai infrastruktúra fejlesztése,
közlekedés javítása

85 % pályázati forrás,
45 699 924 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

közterület

12

Fő út gyalogjárda- és útépítés
(Temető-Tatárszentgyörgyi út)
Fő út gyalogjárda- és útépítés
(Tatárszentgyörgyi út - Ady
Endre utca)

műszaki-fizikai infrastruktúra fejlesztése,
közlekedés javítása

85 % pályázati forrás,
26 582 405 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

önállóan nem
támogatható

13

Városmarketing

nem fejlesztési jellegű tevékenységek

85 % pályázati forrás,
12 500 000 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

Tájékoztatás,
nyilvánosság

14

Nyilvánosság biztosítása

partnerség

85 % pályázati forrás,
6 250 000 15 % önerő

Örkény Város Önkormányzata

711 791 269

Összesen

Forrás: saját szerkesztés
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2.1.

A kereskedelmi vonzáskörzet értékelése

A központban a kiskereskedelmi és a szolgáltatási egységek elsősorban a forgalmasabb
útvonalak mentén helyezkednek el, főleg a Kossuth Lajos, a Bartók Béla, Ady Endre, Fő utca,
valamint Bajcsy‐Zsilinszky Endre városközponthoz közelebb eső szakaszán. Az akcióterületen
45 db üzlet működik, amelyek között leginkább a kisebb kereskedelmi, vendéglátó‐ipari és
szolgáltató egységek vannak jelen.
Az akcióterületen található üzletek elsősorban a helyi fogyasztókat szolgálják ki, de a
városrész az agglomeráció települései, elsősorban Tatárszentgyörgy és Táborfalva számára is
egyfajta kereskedelmi és szolgáltató központ szerepet tölt be, amit a szerdai és szombati
piacnapok erősítenek.
2.2.

Az adott terület foglalkoztatási szerkezete

Az önkormányzat által vezetett népesség‐nyilvántartás szerint az akcióterületen mindössze
680 fő él. Az alacsony népességszám a városközponti jellegével magyarázható.
A népesség korosztály szerinti megoszlásában itt is a munkaképes korú népesség jelentős,
ugyanúgy mint a többi városrész esetében.
Az aktív korú lakosság meghatározó része közép‐ illetve szakiskolai végzettséggel
rendelkezik, viszont a városi átlaghoz képest jelentős a területen élő felsőfokú végzettségűek
aránya, viszont közepesnek mondható a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya.
Az akcióterületen viszonylag alacsony a foglalkoztatási arány. Az itt élők több mint fele
(54,4%) gazdaságilag nem aktív, és viszonylag magas azoknak a háztartásoknak a száma,
melyekben nincs rendszeres munkajövedelemmel rendelkező családtag (37,2%).
A munkanélküliségi ráta tekintetében a legkedvezőbb adatokkal rendelkezik a Belső
városrész, ugyanis mindössze 6,3%, a Külső városrész 11,8 és a Külterület 16,5%‐os
arányához képest.
A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a teljes városra értelmezve 40,9% volt 2001‐ben.
Örkény városrészei között e mutató tekintetében jelentős különbségeket nem
tapasztalhatunk, ugyanakkor e mutató értéke a Belső városrészben volt legkedvezőtlenebb:
a háztartások 44,9%‐ában nincs foglalkoztatott személy.
A foglalkoztatottak aránya és a foglalkoztatott nélküli háztartások arányát
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Forrás: KSH 2001. évi Népszámlálás adatai alapján
2.3.

Együttműködések vizsgálata

Amint a tulajdonviszonyok vizsgálata is jól tükrözi, a területen az önkormányzati tulajdon
jelentős arányban van a területen. Az önkormányzat saját tulajdonú épületeinek
fejlesztésével, funkcióbővítésével, rekonstrukciójával tud megfelelő háttér‐ illetve
alapinfrastruktúrát kialakítani, biztosítani.
A fejlesztésekben érintett és érdekelt partnerekkel az önkormányzat felvette a kapcsolatot
így lettek megszólítva az érintett célcsoportok is. A vélemények alapján formálódtak a
tervezett fejlesztések, melyek így konszenzus alapján kerülhettek kidolgozásra.
Az előzetes akcióterületi tervet munkaközi változatban bemutató lakossági, civil és
vállalkozói fóruma 2009. szeptember 30‐án, valamint október 31–én is volt, amelyen több
mint 30 fő vett részt. Az önkormányzat az EATT‐vel kapcsolatos közmeghallgatást is
szervezett 2009. november 23‐án a Szabadidő Központban, melyen összesen több mint 100
fő vett részt.
Összefoglalva: az együttműködésben rejlő lehetőségeket felismerve, az önkormányzat,
valamint az egyházi és civil szektor szereplői együtt kívánnak működni a közös célok elérése
érdekében, azaz a tartós gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez szükséges
feltételek megteremtésében. Az önkormányzat feladata ennek során a fejlődéshez
nélkülözhetetlen infrastruktúra és a kistérségi központi szerepkörhöz kapcsolódó
közszolgáltatások megteremtése, fejlesztése és olyan adópolitika folytatása, amely kedvező
feltételeket biztosít a vállalkozások beruházásai, befektetései számára. A helyi
önkormányzatoknak tehát nagy szerepük van a vállalkozásbarát üzleti környezet
kialakításában, és a munkahelyteremtésben. A magánvállalkozások feladata pedig az
önkormányzat által biztosított alapokra támaszkodva anyagi javak, munkahelyek és jobb
életkörülmények teremtése a helyi közösség számára.
Az akcióterületen működő potenciális partnerek részt kívánnak venni, illetve támogatják a
funkcióbővítő pályázaton való részvételt.
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Egyház


Örkényi Római Katolikus Plébánia

Egyesület, alapítvány


Határok Nélkül – Magyartól Magyarig – Kulturális és Turisztikai Egyesület

2.4.

A helyi kereskedők és szervezetek összefogásának értékelése

Ahogy az integrált városfejlesztési stratégiából is kiderül, Örkény város esetében, mint vidéki
kisvárosi településre jellemző, hogy egy közös jól megfogható cél érdekében az összefogás és
egyetértés létrejön.
A konkrét városközponti funkcióbővítő rehabilitáció kapcsán történt megkeresés alapján a
tulajdonosi szándékok eltérőek voltak. A magán tulajdonú ingatlanok esetében a
magántulajdonosok a területen a fejlesztés megvalósulása miatt érdekeltté váltak a
fejlesztésben, így jelezték támogatási szándékukat.
A római katolikus egyház esetében ugyanezen támogatás megjelenik, mivel a templom külső
homlokzatának megújítása megvalósul, valamint a Határok Nélkül – Magyartól Magyarig –
Kulturális és Turisztikai Egyesület, akiknek a tulajdonában lévő telken a civil ház megvalósul,
szintén érintettek és érdekeltek a fejlesztések megvalósításában.
2.5.

Helyzetelemzés – Belső városrész Akcióterület SWOT analízise

A városközpont sikeres gazdaságfejlesztésének alapját a széleskörű, mindenre kiterjedő
helyzet‐, és az ennek eredményei alapján készített SWOT elemzés adja, amely megmutatja a
város erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és a veszélyeket, valamint a gazdaság
fejlesztéséhez megtenni szükséges feladatokat.
2.6.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

SWOT analízis

A Belső városrész akcióterület SWOT-analízise
Erősségek
Gyengeségek
könnyen megközelíthető;
• csökkenő népességszám;
fejlődő, dinamikus városrész;
• kedvezőtlen kormegoszlás (kevés fiatal
és aktív korú, növekvő idős korosztály);
a település legfejlettebb városrésze;
• az idősek nagyobb aránya miatt itt a
a városi és mikrotérségi
legkedvezőtlenebb a foglalkoztatott
közszolgáltatások, közintézmények
nélküli háztartások aránya;
koncentrálódása;
• városközponti közlekedés: parkolás,
a legtöbb működő üzlet itt található;
forgalmi gondok, zajterhelés;
a lakások komfortfokozata itt a
• nem egységes városkép, különböző
legkedvezőbb;
építészeti stílusú épületek;
kiemelkedő műemléki és természeti
• néhol rendezetlen zöldfelületek;
adottságok;
• a kereskedelmi és egyéb szolgáltatások
iskolázottság itt a legkedvezőbb;
háttérinfrastruktúrája alacsony
kulturális intézmények és
színvonalú;
tevékenységek erősödése;
• hiányos járdahálózat és elégtelen
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•

•
•
•

•
•
•

•

találkozási pont a városon belül

kerékpárút-hálózat.

Lehetőségek
erősödő mikrotérségi, kistérségi,
szerepkör;
a városrész fejlődésének felgyorsulása;
a lakosság és a helyi vállalkozások
körében nagy a városrész fejlesztésének
támogatottsága;
belföldi turizmus fellendülése;
a fiatal, jól képzett pályakezdő
munkaerő vonzása;
a városrehabilitációval bővülnek a
funkciók: közszolgáltatások bővítése a
városközpontban (a városrészi
fejlesztések támogatottsága);
a rendezett, tiszta városrész a környező
városrészekre, valamint befektetők,
munkahelyek megjelenésére is pozitív
hatással van.

Veszélyek
mikrotérségi, kistérségi szerepkör
gyengülése (pl. a közszolgáltatások
minőségének romlása)
a munkahelyek megszűnése miatt
tovább csökken a foglalkoztatottság;
az utak, és terek állapota folyamatosan
romlik a forgalom miatt;
nem épülnek meg forgalomcsökkentő,
forgalom elterelő beruházások (az 5. sz.
út elkerülőjének megépítése);
A közterület-rendezések elmaradása;
megvalósult fejlesztések rongálása,
továbbfejlesztés elmaradása;
a terület- és településfejlesztési
támogatáspolitika, a jogszabályi háttér
állandó változása,
kiszámíthatatlansága;
a pályázatokhoz szükséges önrész nem
megfelelő felhasználása;
a magánerős fejlesztések korlátozott
rendelkezésre állása;
a tervezett közlekedési fejlesztések
elmaradása;
a vízháztartási problémák fokozódása
(Homokhátság);
a létrehozott természeti és épített
értékek elsorvadása;
növekvő környezeti terhelés.

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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3.

Gazdaságfejlesztési stratégia

3.1.

A stratégia célkitűzései

A gazdaság fejlesztési stratégia célkitűzéseit, az egyes tevékenységek felelőseit, a támogató
partnereket, a megvalósításhoz rendelhető forrásokat és a mérhető határidőket az alábbi
táblázat foglalja össze.
Célkitűzés
Feladatok

Felelősök

Rövid távú célkitűzések 2008‐2011
Infrastrukturális beruházások: önkormányzat
1. városközpont fejlesztése,
közintézmények
bővítése,
felújítása, energia felhasználás
hatékonyságának növelése,
2. közterület fejlesztések,

A
helyi
befektetésekhez önkormányzat
előnyös környezet biztosítása:
1. egyszerűsített (egyablakos)
ügyintézés biztosítása,

Támogató
partnerek

Erőforrások

Határidő

helyi
EU‐s pályázati 2011. március.
vállalkozások,
források
kereskedők, civil
szervezetek,
oktatási
intézmények,
egyházak,
lakosság
Pénzügyi,
gazdasági
vállalkozások,
tanácsadók

önkormányzati
saját forrás

2011. jún.

civil szervezetek,
egyházak,
oktatási
intézmények

önkormányzati
2011. dec.
saját
forrás,
pályázatok, pl.
Szociális
és
Munkaügyi
Minisztérium

2. kedvező helyi adópolitika
meghonosítása,
3. igényes kialakított ideális
gazdasági környezet, amely
vonzza a helyi vállalkozások
telephelyeit
Középtávú célkitűzések 2011‐2012
Társadalmi
megújulás önkormányzat
biztosítása:
1.

hátrányos helyzetű és
a
munkaerőpiacról
kiszorult
rétegek
aktivizálása,
felzárkóztatása,

2.

a munkaerőpiacon lévő
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rétegek képzése,
3.

a fejlesztések során
kialakult állandó, vagy
időszakos
munkahelyek
létrejötte,

4.

helyi
erősítése,

5.

társadalmi
megerősítése.

identitás

kohézió

Az üzleti világ igényeihez önkormányzat
igazodó
oktatás,
képzés
megvalósítása
1.
helyi
iskolákban
a
nyelvoktatás további erősítése,

munkaügyi
központ,
oktatási
intézmények,
nagyobb helyi
vállalkozások

2. tovább‐ és képzések,
felnőttoktatási
tanfolyamok
indítása a helyi munkaügyi
központtal együttműködve,

önkormányzati
2012. szept.
saját
forrás,
pályázatok, pl.
Szociális
és
Munkaügyi
Minisztérium,
Oktatási
Minisztérium,
EU‐s pályázatok

3. tudás alapú, innovatív
vállalkozások
vonzása
a
településre

3.2.

Monitoring és az eredmények értékelése

A stratégia megvalósításának hatékonyságát, az elért eredmények mérését nagyban szolgálja
a folyamatos monitoring és értékelés. Ezek megmutatják, hogy a stratégia mely elemei
működnek jól és melyek nem, ez utóbbi esetben hol van szükség a stratégia korrekciójára.
Ennek érdekében az önkormányzat és a funkcióbővítésben érdekelt partnerek egy
rendszeres programértékelési metodikát kívánnak meghonosítani, melynek keretében
minden a stratégia részét képező program és tevékenység irányításába bele lesz építve az
értékelés. Az értékelést a program megvalósításában résztvevő szakemberek és a helyi VIK
(Város‐, és Ingatlanfejlesztési Kabinetet) végzik, akiknek munkáját időlegesen külső
szakértők is segítik. A szakértők véleménye alapján az önkormányzat és partnerei évente
értékelik az elért eredményeket és szükség szerint korrigálják a stratégia célkitűzéseit.
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