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I.

Vezetıi összefoglaló

Sárospatak Város önkormányzata készítette el „Sárospataki városközpont fejlesztése” címő
akcióterületi tervet. A terv elkészítését számos konzultáció kísérte a városfejlesztési koncepció
és az integrált városfejlesztési stratégia részeként. A fejlesztésekkel kapcsolatban
megfogalmazták véleményüket a partnerszervezetek, közmőszolgáltató vállalatok, a
képviselıtestület, illetve a helyi lakosság.
Az akcióterület fejlesztését tartalmazza a Sárospatak Város Képviselıtestülete által
megtárgyalt Integrált Városfejlesztési Stratégia.
A fejlesztés átfogó céljai:
•

Sárospatak térségi közszolgálati, kereskedelmi funkcióinak fejlesztése

A fejlesztés közvetlen céljai:
•

A térségi piac mőködési feltételeinek javítása

•

Közszolgáltatások környezetének, fizikai elérhetıségének a javítása

•

Új közösségi tér létesítése

Tervezett fejlesztések
A belvárosi akcióterületen az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi 2011-2012-ben az
önkormányzat ÉMOP támogatásból:
Gazdasági funkció
•

Piacterület korszerősítése, mely révén a meglévı hely hatékonyabb kihasználásával
csökkenhet a piac zsúfoltsága, illetve biztosítva lennének a jogszabályoknak
megfelelı mőködési feltételei (pl. állatorvosi helyiség, gombavizsgáló, piacfelügyelet).

Közterületi fejlesztések
•

Megvalósul a piac környezetének rendezése, azaz Madách utca burkolatának
korszerősítése, oly módon, hogy piacnapokon a piacot, míg hétköznap parkolási
funkcióval a környezı oktatási intézményeket szolgálja ki.

•

A II. Rákóczi Ferenc általános iskola biztonságos megközelíthetısége mellett az
intézmény fejlesztésével párhuzamosan szükséges a parkoló kapacitás bıvítése.

•

A Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı Fıiskola között lehet kialakítani a város
új közösségi terét, egy valódi agorát, amihez szükséges a Fıiskola épülete elıtti kerítés
elbontása és a burkolatok egységesítés. A terület hétvégeken és nagyobb
rendezvények esetén, az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a közúti forgalomtól
lezárásra kerül. A projekt keretében megvalósulnak az érintett területen a szükséges
ivóvíz-, szennyvíz- és elektromos hálózat korszerősítési feladatok is.

•

A Kistérségi Szolgáltató Központhoz szükséges parkoló helyek kiépítésével együtt
megújul az Eötvös utca Rákóczi és Comenius utcák közti szakasza.

Közösségi projektelem
•

ESZA típusú közösségi funkció, mely keretében a helyi termékek elıállításával, illetve
fogyasztásával, valamint az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismertetı
programokat kívánnak a városban megvalósítani.

•

A piachoz, illetve az új közösségi térhez kapcsolódóan kulturális programok
támogatása valósul meg nyílt pályázati rendszer részeként.

A projekt Sárospatak Város Önkormányzat kedvezményezetti szerepével valósul meg
konzorciumi partnerek bevonása nélkül. Ugyanakkor a közösségi projektelem
megvalósításába nyílt pályázati eljárás útján civil szervezetek is bevonásra kerülnek.
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A beruházások várt eredménye az alábbiakban foglalható össze
•

A Piacterület korszerősítése mintegy 1 580 nm-en

•

Felújított és létrehozott munkavégzésre használt szintterület 170 nm

•

96 db db parkoló létesítése, illetve megújítása a közterület-fejlesztések eredményeként

•

Fejlesztéssel érintett burkolt közterület nagysága 10 106 nm

•

Fejlesztéssel érintett zöldterület nagysága 2 200 nm

Az akcióterületen megvalósuló projektek tervezett költségvetése (bruttó Ft)
Teljes költség

Támogatási
arány

Támogatás

Saját erı

51 985 618

50,0%

25 992 809

25 992 809

2.1 Madách utca piac melletti
szakaszának átépítése

8 122 753

95,0%

7 716 615

406 138

2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola mellett parkoló építése a
Petıfi Sándor utcában

10 830 337

95,0%

10 288 820

541 517

255 302 994

94,14%

240 344 701

14 958 293

3.1 Tudatos termesztés, tudatos
fogyasztás ismeretterjesztés (ERFA)

2 011 236

95,0%

1 910 674

100 562

3.2 Kulturális rendezvények
támogatása (közvetett támogatás)
(ESZA)

7 039 326

95,0%

6 687 360

351 966

Stratégiai dokumentumok

9 687 500

95,0%

9 203 125

484 375

Nyilvánosság

3 600 700

95,0%

3 420 665

180 035

15 194 979

95,0%

14 435 230

759 749

363 775 443

88,0%

320 000 000

43 775 444

Projektek
Gazdasági funkció
1.1 Piac átépítése
Városi funkció

2.3 Eötvös utca átépítése, parkolók
kialakítása, új közösségi tér
létesítése
Közösségi projektelem (Soft típusú
tevékenység)

Projektmenedzsment
Összesen

Megj: A teljes költségvetés tartalmazza az egyes projektelemek tervezési költségeit,
beruházási költségeit és kapcsolódó mőszaki ellenırzési, könyvvizsgálati költségeket.
Sárospatak Város önrésze összesen 43 775 444 Ft, melybıl 2011-ben 33 382 076 Ft, míg 2012ben 10 393 367 Ft biztosítandó a tervek szerint.
A tervek szerint a Piackorszerősítési és a környezetében megvalósuló beruházások (Madách
út korszerősítése, parkoló építés a Petıfi S. utcában 2011-ben megvalósulnak, míg az Eötvös
utca átépítésére, az új Közösségi tér kialakításra és a parkolók kiépítésére 2011-ben és 2012ben kerül sor.
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II.

A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása
II.1.

Akcióterület kijelölése

A fejleszteni kívánt akcióterület nagyjából városközpont városrész 1/3-át teszi ki. A lehatároló
utcák a következık: Martinovics utca – vasút – Eötvös utca - Comenius utca – Eötvös utca –
Patika Köz – Kossuth L. u. – Béla Király tere – Rákóczi út

II.2.

Jogosultság igazolása

A vonatkozó pályázati útmutatóban a városközponti akcióterület
kapcsolatos elvárást és a megfelelést az alábbi táblázat tartalmazza.
Indikátor típusa

Határérték 10.000 fı
lakos fölötti városoknál

lehatárolásával

Sárospatak – Belváros akcióterület

1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe (a mutatószámokból legalább 1-t teljesíteni kell)
Közösségi funkciót ellátó
intézmények száma

1. Mővelıdés Háza

Közigazgatási, vagy
közszolgáltatást nyújtó
közintézmény száma.

2. Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı
Kar
3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
4. Sárospatak Város Önkormányzata Szociális
Gondozási Központ
5. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala
6. Családsegítı és Pedagógiai szakszolgálat

Összesen

minimum 2 db.

6 darab
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2. Város gazdasági súlyponti területe (a mutatószámokból legalább 1-t teljesíteni kell)
Kereskedelmi- és
vendéglátó-ipari
szolgáltatóegységek
száma
Üzleti
szolgáltatóegységek
száma (pl. pénzügyi)
száma.

120 darab
minimum 4 db
2 db pénzintézet a Hild téren, 1 db
pénzintézet az Eötvös utcában

Az akcióterület a város gazdaságilag és társadalmilag meghatározó központi területén
helyezkedik el, amit a fenti funkcióellátottság is igazol. Továbbá az akcióterületen
megvalósuló beruházások a településrendezési terv alapján a település központi vegyes
hasznosítású területen helyezkednek el.
III. Helyzetelemzés
III.1.

Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Sárospatak Város Képviselı-testülete 11/2002. (VII. 4.) számú rendelete vonatkozik a város külés belterületének szabályozási tervérıl és helyi építési szabályzatáról. A szabályzatot módosító
3/2009. (II.5.) rendelete is vonatkozik az akcióterületre, mely figyelembe vételével valósulnak
meg a tervezett beruházások.
A rendeletek elérhetıek az alábbi honlapon:
http://www.sarospatak.hu/kozerdeku/rendeletek/menu2_7_rendeletek.html
A tervezett beruházások összhangban vannak a szabályozási tervvel, nem szükséges a
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása.
III.2.

Megelızı város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása

Az alábbi jelentısebb beruházások voltak a belvárosban az elmúlt 5 évben.
Sorszám

Beavatkozás
(projekt) neve

1

A sárospataki ***
Hotel Bodrog
bıvítése
szabadidıs
központtal és
bowlingpályával

Zemplén
Idegenforgalmi
Kft.

Lakóépületek az
Erdélyi János
utcában

Magán
vállalkozás

Temetı
kerítésének
kiépítése

Római Katolikus
Egyház

2

3

Beruházó

Rövid tartalma (helyszín, tartalom
stb.)
Az akcióterületen, pontosabban a
Rákóczi F és az Erdélyi J. utcák
sarkán található Hotel Bodrog
bıvítése új szabadidıközponttal,a
hol rekreációs célú szolgáltatások
és egy bowling pálya kapott
helyet. A beruházás becsült értéke
147 M Ft.
Társasházak építése az Erdélyi
János utcában (1-3, 5-7)

Az temetı omladozó Rákóczi
utcai kerítésszakaszának teljes
körő átépítése az egyház és az
önkormányzat
együttmőködésében
értékteremtı közcélú munka
részeként.

Megvalósítás
ideje

2005-2006

2003-2009

2009-2010

Fejlesztés hatásai
Magasabb színvonalú
szállodai szolgáltatás
biztosítása a
belvárosban, illetve a
helyi lakosság általis
igénybe vehetı
rekreációs szolgáltatások
kialakítása
Lakó funkciók bıvültek a
belvárosban

A beruházással egy
tájba illı, rendezett és a
balesetveszélyt elhárító
terület jött létre.
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III.3.

Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzıinek bemutatása,
problémák feltárása

Népesség
Sárospatak népessége 1990 és 2007 között folyamatosan csökkent. A KSH adatok szerint 1990es 15 306 fıs lakossághoz képest 17 év alatt 11%-kos csökkenés volt tapasztalható, 2008-ban
a város állandó lakónépessége 13 357 fı. Ez a létszámcsökkenés magasabb mind a megyei,
mind a régiós, mind pedig az országos átlagnál. (Megyei és régiós szinten 8%-os, míg országos
szinten 4%-os volt a csökkenés).
Állandó népesség száma (fı)

15500
15000
14500
14000
13500
13000
2007. év

2006. év

2005. év

2004. év

2003. év

2002. év

2001. év

2000. év

1999. év

1998. év

1997. év

1996. év

1995. év

1994. év

1993. év

1992. év

1991. év

1990. év

12500

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis
A 2001-es népszámlálási adatok alapján az akcióterület állandó népessége 807 fı,
lakónépessége pedig 967 fı. A két érték közti különbség oka, hogy a lakónépességbe
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beleszámítják az akcióterületen lévı Fıiskola kollégiumban lakó diákjait is. A lakónépességen
belül az aktív korú lakosság erıs dominanciáját regisztrálták. A 15-59 éves korosztály teszik ki a
lakónépesség 70,3%-át, a 60 év felettiek aránya 16%, míg a 15 évnél fiatalabbak 13,7%-át
adják a terület népességének.
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma

Sárospatak
összesen

Városközpont

14 694

967

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

17,2

13,7

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

64,2

70,3

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

18,7

16,0

14 138

807

Állandó népesség száma
Társadalmi helyzet, foglalkoztatás

Az akcióterület iskolai végzettség szempontjából a város legkedvezıbb helyzető területe. Itt a
legalacsonyabb azok aránya, akik legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkeznek
(7,8%). Emellett a városban e területen a legmagasabb a diplomások aránya (30,5%).
Az aktív korú korosztályon belül a foglalkoztatottak aránya 43,2%. Ez 5%-kal alacsonyabb a
városi értéknél. E korosztályon belül a városi átlagnál magasabb azok aránya, akik nem
rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel (55,2%). A foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya valamivel alacsonyabb az akcióterületen (38,9%), mint a városban (39,7%).
Mutató megnevezése

Sárospatak összesen

Városközpont

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezık aránya az aktív korúakon belül

24,4

7,8

Felsıfokú végzettségőek a 25 éves és idısebb
népesség arányában

14,2

30,5

Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezık aránya az aktív korúakon belül

48,8

55,2

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

17,9

5,0

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

48,2

43,2

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

39,7

38,9

A városközpontban számos az 1980 és években, vagy még késıbb épület társasháza van,
melyek jó elrendezésük, újszerőségük és központi elhelyezkedésük révén vonzóak voltak és
még ma is vonzóak a magasabb jövedelmőek számára. Ez lehet a magyarázata annak,
hogy a városközpontban jelentısen nagyobb a diplomások aránya a városi átlagnál.
Ugyanakkor e kapcsán fontos megemlíteni, hogy magasabb végzettséggel vélhetıen a
városi átlagnál magasabb jövedelemmel is rendelkeznek a városközpontban lakók.
Gazdasági helyzet
Az akcióterületen mintegy 120 db kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység van. Az
akcióterületen a belvárosban számos kiskereskedelmi üzlet mellett, számos szolgáltató egység
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is található. Az akcióterületen mőködik 6 db vendéglátó egység, továbbá itt található a
város legmagasabb színvonalú és legnagyobb kapacitású szállodája, a Hotel Bodrog.
Továbbá az akcióterületen található néhány kiadó apartman szoba. Az akcióterületen
található Sárospatak összes bankfiókja, illetve az oktatási központ épülete is, ami számos
költségtérítéses tanfolyamnak nyújt helyet.
Ugyanakkor a belváros kereskedelmi funkcióinak folyamatos fejlesztése szükséges. A
belvárostól nyugatra, két városrészt elválasztó vasúti síneken túli területen megvalósult két
diszkontüzlet fejlesztése mellett szükséges a belváros kereskedelmi funkcióinak megerısítése.
Ezáltal elérhetı a kis alapterülető, helyi üzletek versenyképességének fenntartása, erısítése. A
kereskedelmen belül külön kiemelendı a piac helyzete. Szerdánként és szombatonként van
piacnap. A piac a sárospataki és kistérségi gazdálkodók számára egyaránt az egyik
legfontosabb értékesítési helyszín. Ugyanígy a városi és kistérségi lakosság számára központi
fontosságú a terület a helyben termelt termékek beszerzése szempontjából.

A piac az elmúlt években vesztett vonzerejébıl a rossz mőszaki állapota, rendezetlen
környezete miatt, miközben a gépjármővek okozta zsúfoltság kényelmetlenné teszi mind az
árusoknak, mind a vásárlóknak a parkolást. A piac jelenlegi területe egy családi házas
övezetben van beékelve. Önmagában nem bıvíthetı, de a zsúfoltság enyhítésre van
lehetıség a meglévı piac terület hatékonyabb kialakításával. Ugyanakkor hosszútávon
lehetıség van a piacbıvítésre, illetve egy új piaccsarnok építésére a vasút és a Szabó Gyula
utca közti területre, a volt lengyel piac helyszínén.
Az akcióterületen a Kossuth-Patak utca sarkán található a város egyik legnagyobb létszámot
foglalkoztató, közepes mérető vállalata, a PATAKI Ruhaipari Zrt. Az üzem jelenleg egy
kereskedelmi-lakó-intézményi funkcióknak helyet adó területen van. Vizsgálandó, hogy
miként lehetne hosszabb távon egy gazdaságosabb megoldást alkalmazni az üzemcsarnok
mőködtetésre, figyelembe a véve a jelenlegi telek egyéb hasznosítási funkcióit is.
Környezeti értékek
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Magyarországi Irodájának online mőemléki
nyilvántartása szerint Sárospatakon 43 db mőemléki épület található. Ezek közül mindössze 1
db található az akcióterületen. A Kossuth Lajos utca 44. alatt található késı barokk stílusú
lakóház eredeti funkciója szerint Tanácsháza volt.
Ugyanakkor a belvárosban egyedi stílust és egységes értéket képviselnek a Makovecz Imre
által tervezett, a Hild teret körbevevı lakóépületek, illetve A Mővelıdés Háza. Mindezen
építmények mára már Sárospatak egyik szimbólumaként jelennek meg. A Mővelıdés
Házával szemben található a Comenius Fıiskola épülete mely ugyan nincs országos
mőemléki védelem alatt, miközben a város meghatározó és helyi szempontból védendı
építménye. A Tanítóképzı és A Mővelıdés Háza környezete – tekintettel az épületek
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minıségére, értékeire, illetve a Várnegyed mőemléki jellegő környezetére és a város számos
mőemléki védettségő épületére – mőemlékvédelmi, építészeti szempontból kiemelt
jelentıségőnek számít. Egyáltalán nem mindegy, hogy építészeti szempontból milyen
minıségben alakul ki a tér.
Nagyobb egybefüggı zöldterület az akcióterületen csak A Mővelıdés Háza mellett
található, mely terület helyet ad egy szoborparknak is, illetve egy leromlott állapotú
játszótérnek. További egybefüggı zöldterület a Hild tér lakóépületeinek környezetében van.
A Mővelıdés Házával szemben a Tanítóképzı épülete és a kerítés között van egy tervezett
park, mely elzártsága miatt a város lakóinak nem elérhetı és emiatt kevésbé kihasznált
területnek számít. A Mővelıdés Háza elıtti tér, illetve a Tanítóképzı elıtti zöldfelület
összenyitása lehetıséget kínál egy új városi fıtér, rendezvénytér kialakítására. Az így kialakuló
„agora” a sárospatakiak új, reprezentatív környezetben lévı találkozó pontja lehet. Ez a
jövıben egyúttal „megnyitná” a Tanítóképzıt a város irányába, szervesebb kapcsolat
alakulhat ki a város és a Tanítóképzı tevékenysége között, miközben fokozottan ráfordítaná
a helyi lakosok és a diákok figyelmét A Mővelıdés Háza által kínált kulturális szolgáltatásokra
(pl. könyvtár, kulturális programok, mozi).
A város szempontjából jelentısebb zöldfelületek az akcióterület közvetlen szomszédságában
találhatók, mint Várkert, Bodrog-part, vagy az Iskolakert.
III.4.

Az akcióterület
problémák feltárása

mőszaki-fizikai,

infrastrukturális

jellemzıinek

bemutatása,

Lakáshelyzet
Az akcióterület lakásállományának fizikai állapota kedvezınek mondható. A 360 db lakásból
álló lakásállomány csupán 4,7%-a (17 db) alacsony komfortfokozatú. Ez az arány a
sárospataki, illetve a városközponti városrésszel összehasonlítva is igen kedvezınek
nevezhetı. (A városi arány 18,6%, a városrészi pedig 10,3%).
A társasházi lakások a Hild téren mintegy 20-30 éve épültek, míg az Erdélyi János úton új
építésőnek számító lakóházak találhatók. Ezen viszonylag jó minıségő, belvárosi épületekben
található lakások a legkeresettebb társasházi lakásoknak számítanak a városban, melyet
többnyire a magasabb jövedelmőek, iskolázottabbak tudnak megfizetni.
Mutató megnevezése
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

Sárospatak összesen Városközpont)
5 126
18,6

360
4,7

Lakás célú fejlesztésre további lehetıség van az Erdélyi János út melletti üres telkeken, melyek
részben magán, részben önkormányzati tulajdonban vannak. Továbbá két jelentısebb
fejlesztési potenciállal rendelkezı üres, vagy jelenleg a városi élte szempontjából alul
hasznosított terület van a belvárosban, ahol egyformán vegyesen jelenhetnek meg a lakó és
kereskedelmi-szolgáltató, valamint közfunkció: volt Malom terület az Erdélyi és az Eötvös utcák
sarkán, illetve a Kossuth-Patika-Rákóczi utcák és a Béla Király tér által határolt terület. Míg
elıbbi hasznosításához az önkormányzatnak magán tulajdonosokkal szükséges egyeztetni,
addig az utóbbi esetében egy hosszú távú hasznosítás-beépítési terv elkészítése szükséges,
mely kapcsán össze kell hangolni az érintett tulajdonosok szándékait.
Közlekedés, parkolás
Az akcióterületen található a város legfrekventáltabb közlekedési csomópontja: a Rákóczi,
Erdélyi utcák és a Béla Király tér keresztezıdése. Ez a forgalmi lámpával szabályozott
csomópont köti össze gyakorlatilag az egyes városrészeket miközben itt halad át a
Bodrogközbe irányuló teherforgalom. A város stratégiai célja, hogy a Bodrogközbe irányuló
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forgalmat elterelje egy majdan épülı városi elkerülı útra. Addig is számolni kell azzal, hogy az
Erdélyi János út, amely mentén egy nagy alapfokú oktatási intézmény is található, jelentıs
forgalmat bonyolít le a jövıben is és teljesen indokolt az iskola környékén a 30km/h
sebességkorlátozás fenntartása.
Ugyanakkor tovább kell javítani az oktatási intézmény biztonságos megközelíthetıségét, ami
az iskola Petıfi Sándor utca melletti részén új parkolóhelyek kialakítását jelenti. Ezen parkolók
hétvégén remekül kiszolgálhatják a közeli Madách utcai piacot is, enyhítve az ottani
zsúfoltságot, miközben biztonságossá teszik az Erdélyi és a Petıfi utcákról való megközelítést.
A parkolás az egész belvárosban kritikus kérdésként jelenik meg, hisz a parkolóhelyek
nemcsak az üzletekbe, hivatalokba érkezıket, hanem a területen lakókat is kiszolgálják. A volt
járásbíróság épületének átépítésével létrejövı, a kistérségi szintő hatósági ügyintézésnek
helyet adó Kistérségi Szolgáltató Központ megnyitásával az Eötvös utca másik, déli oldalán is
szükséges a parkolóhelyek kialakítása. Ez kiszolgálja majd az ügyintézést végzık mellett a
Mővelıdés Házába vagy a kibıvített járóbeteg rendelıintézetbe igyekvıket, a belvárosban
vásárolni szándékozókat, illetve természetesen a környék lakóit is. A parkolók létesítése az
utca kisebb mérvő átépítését is maga után vonja, a járda, illetve a zöldsáv kismértékő
csökkentésével. Az így létrejövı parkolóhelyek már kényelmesen kiszolgálják a belváros
felfokozott parkolási igényeit, ami a város elnyúló területi megjelenésébıl, a kistérségi központ
kialakításából, valamint a jelentısebb turisztikai funkciókból is következik.
A belváros közlekedés-szervezését érinti, hogy napjainkban a város észak-déli irányú fı
közlekedési útvonalának számító Rákóczi út forgalomcsillapítására csak egy új tehermentesítı
út megépítése esetén nyílna lehetıség.
Az akcióterületet, így a városközpont megközelítését kiemelten érintik a közösségi
közlekedésben résztvevı autóbuszjáratok, hiszen majd mindegyik megáll a Rákóczi út Bodrog
Áruház elıtti szakaszán, miközben az autóbusz-végállomás a városközponttól 5 perc sétára
található a vasútállomás elıtti téren.
Az akcióterületen a város egészéhez hasonlóan az utak állapota erısen leromlott,
burkolatcserére szorul.
Közmővek
A belvárosban az útépítési munkákkal párhuzamosan az alattuk húzódó közmővezetékek
cseréjét is fontos elvégezni, sok helyütt még azbesztbetétes ivóvíz-, szennyvízvezetékek
találhatók. A közmővezetékeken belül elsısorban az elöregedett víz-, szennyvíz-vezetékeket,
elektromos kábeleket kell kicserélni. A város közmőfejlesztésében fontos feladat az egész
városi szennyvíznyomvonal korrigálása, hogy ne a teljes rendszer szellıztetése terhelje a
Comenius és Eötvös utca keresztezıdését. Ezt a problémát a Zempléni Vízmő Kft-nek és az
önkormányzatnak közösen kell megoldania.
A közmőszolgáltató vállalatokkal folytatott egyeztetések alapján a fejlesztési lehetıségek
figyelembe vételével az akcióterületen az alábbi jelentısebb nagyságrendő közmőfejlesztési
feladatokat kell elvégezni:
Elektromos áram


A magasabb minıségő közterek kialakítása esetén mérlegelendı a 40 éves
földkábelek cseréje, közvilágítási oszlop illetve lámpatest-csere.



A Rákóczi, Kossuth utca, Béla király tér és Patika köz által határolt tömb fejlesztése
esetén számolni kell egy új trafó (4x2,5) telepítésével, ami jelenleg a Ruhaipari Zrt.
üzemterületén áll, elavult és nehezen megközelíthetı.
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Egykori KGST-piac területén a vasúttal párhuzamosan egy 20kV légvezeték fut, ami a
terület fejlesztése esetén földkábelre váltandó.

Szennyvíz-hálózat


Szennyvíz aknák újjáépítése szükséges a kamionok által használt útvonalak alatt.



A Mővelıdés Háza és a Tanítóképzı közötti teresedésen a fıtér létrehozása az
összefogott szennyvizek nyomvonalának korrigálását igényli, hogy ne a teljes rendszer
kiszellıztetése terhelje azt a teret. Erre az alábbi megoldás a javasolt:
Végardó és Károlyfalva szennyvizét a Borsi úti átemelıtıl a Habánon, az Iskolakerten
át nemrég kiépített új nyomóágon kellene elvezetni a vasút mellett az Eötvös utcához.
Ehhez csak 100 méter új vezeték építése szükséges a Csokonai úton, amivel el lehet
kerülni az Idısek és Fogyatékosok Otthonának szennyvízzel történı idıszakos elöntését
is. Az így elvezett szennyvíz a városon áthaladó szennyvizek mintegy felét teszi ki, mely
kiszellıztetése a vasút mellett, a Csokonai úton megtörténhet, így A Mővelıdés
Házánál már nem jelentene szagterhelést.

Vízvezeték


A Rákóczi, Kossuth utca, Béla király tér és Patika köz által határolt tömb fejlesztése
esetén számolni kell a Patika köz 300kpe vezetékének beépítésével a jelenlegi
azbeszt-csı helyett. Ugyanez vonatkozik a Kossuth utcára is, ahol jelenleg egy 110-es
azbeszt-csı fut, helyette 160kpe vezeték szükséges.



A belvárosi fejlesztéseknél, a Rákóczi utca esetleges átépítésénél be kell tervezni az
Iskolakerttıl a Rákóczi úton át a lámpás keresztezıdésig tartó 200-as azbeszt csı
kiváltását egy 160kpe vezetékkel.

III.5.

Funkcióelemzés

Az akcióterület funkcióellátottsága
Az városban fellelhetı gazdasági és közszférai funkciók egyaránt az akcióterületre
koncentrálódnak. Valamennyi jelenlévı funkció hatóköre az akcióterületen túlra is kiterjed, az
egész város területére hatással vannak.
Gazdasági funkció
Bár a városi kereskedelem az akcióterületen koncentrálódik, mégis szükséges a gazdasági
funkció erısítése. Két területen koncentrálódik a városi kiskereskedelem: a Hild tér és a mellett
lévı Bodrog Áruház környékére, a Rákóczi útra, illetve idıszakosan, piacnapokon a piac
területére. Fontos, hogy a város határában felépült szupermarketek mellett a kisebb
kereskedelmi egységek is fennmaradjanak. Ennek érdekében szükséges az akcióterületen
található kereskedelmi funkció folyamatos fejlesztése.
A Rákóczi Ferenc utca és az Erdélyi János utca sarkán található a Hotel Bodrog, mely a város
egyetlen nagyobb forgalmat lebonyolító szálláshelye. A vendéglátáshoz kapcsolódó
szolgáltatások az akcióterületen szintén a Rákóczi Ferenc utca – Erdélyi János utca és a Béla
Király tér környékén koncentrálódnak.
Városi Funkció
Sárospatakon a városszerkezeti adottságok miatt nem igazán alakult ki a város lakosai által
mindennap használt fıtér, közösségi tér. A Bodrog partján észak-déli irányban elhúzódó
városban jelenleg leginkább a Vártemplom, illetve a Rákóczi vár környezetében alakult ki tér
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funkció, továbbá a Makovecz Imre által tervezett Hild téren alakult kisebb teresedés.
Mindezen terek fontosak a város szempontjából, de különbözı okokból nem töltik be az un
„gyülekezı tér”, magas presztízső rendezvénytér funkciókat. Eddig is számos városi szabadtéri
rendezvénynek adott helyet a Mővelıdés Háza elıtti tér. A Mővelıdés Háza és a Tanítóképzı
épülete hasonló „U” alakban áll egymással szemben, mely kínálja egy egységes tér
megjelenését, amit jelenleg korlátoz a Fıiskola épülete elıtti kerítés.

Az akcióterületen található Sárospatak legnagyobb sőrőségő közlekedési csomópontja. A
Rákóczi Ferenc utca, Erdélyi János és Eötvös utcák által határolt tömbben, illetve
környezetében sőrősödı kereskedelmi, közösségi, illetve közszféra funkciók olyan mértékő
parkoló kapacitást igényelnek, melyet a jelenleg rendelkezésre álló parkolóhely szám nem
képes kielégíteni. Emiatt szükség van az akcióterületen további parkolóhelyek létesítésére.
Közszféra funkció
A közszféra funkció az akcióterületen egy közigazgatási és három oktatási intézményben
jelenik meg. Itt található:
•

Polgármesteri Hivatal

•

Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Fıiskola

•

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

•

Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája

•

Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat

•

Sárospatak Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ

Jelentısebb fejlıdés az alapfokú oktatás területén tapasztalható, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola bıvítésének eredményeként.
Továbbá a Rákóczi és az Eötvös utca sarkán álló volt járásbíróság épületében, ami a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítésével kiürül, kialakításra kerül a Kistérségi Szolgáltató
Központ. A központban kapnak helyet a kistérségi hatáskörő hatósági szervezetek, mint az
okmányiroda, építésügyi hatóság és a gyámhivatal. Ugyan csak az épületben kap
elhelyezést a szociális szolgáltatások ellátásban résztvevı Szociális Szolgáltató Központ és a
Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat. A tervezett szolgáltató központ jelentıs
ügyfélforgalmat fog a jövıben lebonyolítani, mely során a parkolási igények alapvetıen az
Eötvös utcában, illetve a környezı Comenius utcában jelentkeznek.
Közösségi funkció
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Az akcióterületen helyezkedik el a Mővelıdés Háza, mely a város legfontosabb közösségi
célú intézménye. Az épülettel szemben található Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı
Fıiskola. Jelenleg az Eötvös utca olyan mértékő forgalmat bonyolít le, mely a két intézményt
elszigeteli egymástól. Ezt az elszigeteltséget fokozza a Fıiskolát körülvevı kerítés. A kerítés
elbontásával, illetve a keresztirányú forgalom mérséklésével a két terület megnyílna egymás
felé, ezzel kitágítva a közösségi célú területet. E beavatkozással egyértelmően erısödne az
akcióterület közösségi funkciója, melynek nem csak az akcióterületre, de az egész város
kulturális-közösségi életére pozitív hatása lenne.
Funkciók bemutatása a Városközpont akcióterületen

Igényfelmérés és kihasználtsági terv
„Az akcióterületi terv módszertani szempontjai” címő NFÜ kiadvány útmutatása alapján:
„Közszféra által fejlesztett gazdasági funkcióhoz, közszféra funkcióihoz és közösségi funkcióhoz
kapcsolódóan szükséges igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítése is”.
A fentieknek megfelelıen a piactér tervezett fejlesztéséhez kapcsolódóan
igényfelmérés és kihasználtsági terv, amit az alábbiakban mutatunk be.

készült

Igényfelmérés – Piactér fejlesztése
A piac mőködésével, illetve állapotával kapcsolatos változásokról egy felmérést készítettünk
2010. májusban az árusítók és a vásárlók megkérdezésével. A felmérésnek kiemelt kérdése
volt a megkérdezettek elégedettsége a piac elhelyezkedésével, illetve fizikai állapotával. Az
elhangzott vélemények alapján az alábbi következtetés vonható le:
A városon belül a piac elhelyezkedése jónak tekinthetı, viszonylag közel van a belváros
kereskedelmi központjához, azonban problémát jelent, hogy gyakran túlzsúfolt. Az
árusítóhelyek jobb elhelyezését és komfortosabb kialakítása lehetıséget teremtene a jobb
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térkihasználásra. A szombati piacnapon problémát jelent, hogy nehézkes a piac közelében
parkolni, illetve ez esetben balesetveszélyes az Erdélyi János útról a piac megközelítése.
Megfigyelhetı, hogy a piac nyitottságából adódóan problémát jelent az esıs napokon való
árusítás illetve vásárlás, ilyenkor kisebb a forgalom.
A piacra jelentıs az igény Sárospatakon, mint egy mezıgazdasági központú kistérség
központjában. A helyi lakosok szeretnek a piacra járni, hisz az egyúttal egy fontos találkozási
pont a szombat délelıtti bevásárlásban. A piacra van igény, hisz a hipermarketetek és
diszkont áruházak tréhódítása mellett továbbra is megvan a lakosság igénye a „személyes
jellegő vásárlásra”, nem beszélve a piac közösségépítı szerepére.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a piac fejlesztése szükséges ahhoz, hogy teljes
mértékben megfeleljen a jogszabályi elıírásoknak, azaz megfelelı színvonalú zárt helyet
biztosítson a kötelezıen elhelyezendı szolgáltató egységeknek.
Kihasználtsági terv – Piactér fejlesztése
Jelenleg a piac hetente két nap (szerdán és szombaton) üzemel. Mivel a terület nem teljesen
fedett, az árusok és vásárlók számát egyaránt nagyban befolyásolja az idıjárás. Az elmúlt
évek tapasztalatai azt mutatják, hogy legtöbben májustól októberig árulják a piacon
portékáikat, ilyenkor a bérleti díjakból befolyó bevétel közel négyszerese a leghidegebb téli
hónapokénak.
Sárospatak Város Önkormányzatának a Piacokról szóló 24/2009. (IX. 11.) rendelete alapján
asztalról illetve földrıl történı árusítás esetén minden megkezdett folyóméter, illetve minden
megkezdett négyzetméter után 150 Ft bérleti díjat kell fizetni. Jármőrıl történı árusítás esetén
pedig a jármő méretétıl függıen 200-800 Ft fizetendı. A májustól októberig tartó idıszakban
mintegy 400.000 Ft – 450.000 Ft/hó bevétel keletkezik a bérleti díjakból, azonban januárban és
februárban ez az összeg mindössze 100.000 Ft. Éves szinten összesen 4.000.000-4.500.000 Ft
bevételre lehet számítani.
A piaci csúcsszezon alatt jó idı esetén az árusítóhelyek 80%-át sikerül bérbe adni egy piaci
napon, ami nagyjából 120-150 árusnak felel meg. Rosszabb idıjárás esetén ez az érték
azonban csak 40% körül mozog. A gombaszezon alatt a tapasztalatok szerint magasabb a
kihasználtság.
A helyi igényeket figyelembe véve a megújult piac továbbra is hetente két alkalommal:
szerdán és szombaton tartana nyitva. Annak érdekében, hogy a termelık számára ne
jelentsen túlságosan magas terhet a piacon történı árusítás, az önkormányzat nem tervezi a
bérleti díj emelését. Egy komfortosabb vásárlói és árusítói környezet azonban várhatóan
megnöveli mind a vásárlók, mind pedig az eladók számát. Arra lehet számítani, hogy
gyengébb napokon is elérhetıvé válik, hogy az árusítóhelyek nagyjából 60%-a kerüljön
bérbeadásra. Az eladók számának növekedésébıl pedig értelemszerően magasabb piaci
bevételre lehet szert tenni.
III.6.

A tulajdonviszonyok értékelése

Tulajdonviszonyok a Városközpontban
A városközpontban döntı többségében magántulajdonú ingatlanok találhatók, miközben
viszonylag magas az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Ezek közül a legnagyobbak:
Mővelıdés Háza és területe, a Hild tér, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Polgármesteri
Hivatal és környezete, illetve a temetı. Jelenetıs állami tulajdon ingatlan is van a területen:
Miskolci Egyetem részeként mőködı Comenius Tanítóképzı Kar és a gyakorló iskolájának
területe, valamint a rendırség és Magyar Posta épülete. A közterületek alapvetıen
önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak, kivéve a városon áthaladó fıutak, melyek
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közül az akcióterületen a Rákóczi utca, Erdélyi János út állami, jelenleg a Magyra Közút kht.
Kezelésében van.
Tulajdonviszonyok a városközpontban

Az önkormányzat a bérlakás koncepción kívül nem tervezi elıre új ingatlanok megvételét és
értékesítését. Ingatlanvásárlásra, kisajátításra, vagy cserére a fejlesztési koncepcióban
megjelenı projektek megvalósíthatósága esetén kerül sor. Ilyen eset lehet a Kossuth L. u
Patika Köz – Rákóczi u. és Béla Király tér közti területe, vagy a volt Malom területének
rehabilitációja. Ugyanakkor az ingatlan fejlesztések során együttmőködésre van szükség A
Mővelıdés Háza elıtti új fıtér kialakításakor a Miskolci Egyetemmel.
Fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyai
Az alábbi táblázat bemutatja a tervezett projektek keretében fejlesztéssel érintett ingatlanok
tulajdonviszonyait.
Tulajdonos

Cím

Helyrajzi
szám

1.1 Piac átépítése

100 %-os önkormányzati tulajdon

Eötvös utca

2362

2.1 Madách utca piac
melletti szakaszának
átépítése

100 %-os önkormányzati tulajdon

Madách utca

2360

2.2 II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola mellett
parkoló építése a Petıfi
Sándor utcában

100 %-os önkormányzati tulajdon

Petıfi Sándor utca

2386

Eötvös utca

266, 271/1,
253/2

Projektek

2.3 Eötvös utca átépítése a Mővelıdés Háza
környezetében új közösségi
tér létesítése, továbbá
parkolók kialakítása

Két ingatlan 100 %-os
önkormányzati tulajdonban van
253/2 helyrajzi számú ingatlan
állami tulajdon, miközben a
Miskolci Egyetemnek van
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Projektek

Tulajdonos

Cím

Helyrajzi
szám

használati joga. Az MNV Zrt. és a
Miskolci Egyetem tulajdonosi
hozzájárulást ad az ingatlan
használatához.
III.7.

A tulajdonosi, együttmőködési szándékok vizsgálata

A projektben a folyamatban lévı, illetve tervezett beruházásokból alapvetıen kirajzolódnak
az akcióterületen belül a tulajdonosi szándékok. Az akcióterületen belül a legaktívabb
fejlesztı az önkormányzat, elsısorban a tervezett intézményfejlesztései révén. Ugyanakkor az
Erdélyi János utcában a 240/8-as hrsz telken lakáscélú építési szándéka van az
önkormányzatnak. Ez a terület jelenleg az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévı InnovoPatak Kft tulajdonában van, de a beruházást mindaddig elhalasztották, amíg a gazdasági
helyzet, illetve kilátások nem lesznek jobbak.
Az akcióterületen másik, meghatározó tulajdonnal, pontosabban tartós használati joggal
rendelkezı szervezet a Miskolci Egyetem. Ami a város számára fontos, hogy az Egyetem a
jövıben is fenn kívánja tartani a gyakorló általános iskolát, miközben fontos fejlesztési partner
a Mővelıdés Háza elıtt kialakítandó új közösségi tér, fıtér kapcsán. Az Egyetem sárospataki
kara, a Comenius Fıiskolai Kar jelenlegi vezetése nyitott a város lakossága irányába, így
szívesen mőködik együtt a tér fejlesztésében. Sıt még azon szándékait is megfogalmazták,
hogy a tér kialakítása esetén lehetıséget adnának az épület földszintjén egy kulturális kávézó
kialakítására, ezzel is intenzívebben bekapcsolódva a helyi közéletbe. Mindezek mellett a
tervek alapján a bejárati torony látogathatóságát is biztosítanák, amelybıl csodás
panoráma nyílik a város felett a zempléni hegyekre és a Bodrogközre. Ez nemcsak a helyiek
számára jelentkezne látványosságként, hanem Sárospatak is bıvülne egy turisztikai
attrakcióval.
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III.8.

Piaci igények, lehetıségek felmérése

Fejlesztési lehetıségek
Az akcióterület több tömbre osztható fel, ahol a jövıben különbözı beavatkozások
lehetségesek egy komfortosabb belváros fejlesztése érdekében:

I. Piac területe
(narancssárga szín)

Piac terület korszerősítése, illetve hosszabb távon egy új piacsarnok
építése valósulhat meg a régi használtcikk piac helyén. A piackorszerősítéssel párhuzamosan rendezni kell a szomszédos Madách utcát.
Az akcióterület három tömbjében is jelentıs intézményi koncentráció
jelenik meg:


Az Eötvös utca mentén A Mővelıdés Házával szemben található a
Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar intézménye, illetve mögötte a
Bartók Béla utcában a gyakorló általános iskola. Az intézmények
területe állami tulajdonban van, fejlesztésük az intézmények jövıbeni
kihasználtságával, funkciójával függ össze. A fıiskola és A Mővelıdés
Háza között forgalomcsillapított övezetet lehet kialakítani, létrehozva
egy új városi agora-t, közösségi teret.



A másik intézményi terület a temetıt, illetve a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolát foglalja magába. Ezen a területen valósul meg az
iskola épületének bıvítése és felújítása, valamint folytatni kell a
jövıben a temetı kerítésének helyreállítását.



Továbbá a volt Esze Tamás Általános Iskola épületében valósul meg a
Kistérségi Szolgáltató Ház kialakítása, ahol helyet kapnak a hatósági
ügyintézések.

II. Intézményi
terület (sárga szín)
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Két jelentıs tömb van az akcióterületen, melyek megújulásra várnak.


A volt Malom területével függ össze, mely terület fejlesztését össze kell
hangolni a városi belsı tehermentesítı út kialakításával, a
tulajdonosok érdekeivel, miközben egy településközponti vegyes
funkció kialakítása kívánatos.



A Rákóczi utca, Patika-köz, Kossuth utca és a Béla király tér közti
terület tömbrehabilitációja szükséges a jövıben, hogy a Rákóczi
utcáról nyíló vendéglátó, bevásárló udvarok a Polgármesteri
Hivatalhoz vezetve egy városi teret alakítsanak ki. Ehhez szükséges az
ipari tevékenység áthelyezése a város ipari területére.

III. Rehabilitációs
tömb (zöld szín)

Ezen területeken döntıen lakóépületek találhatók.


Az Erdélyi-Comenius-Eötvös-Rákóczi utcák által határolt tömbben
még számos kiskereskedelmi, szolgáltató egység mőködik, illetve
szálloda, vendéglátóhely található. A terület alapvetıen rendezett,
kisebb felújítások, funkciók átgondolása szükségesek. Az Eötvös utca
túloldalán tervezik kialakítani a kistérségi szolgáltató központot, ami a
helyi közigazgatás ügyfélforgalmi feladatok döntı többségnek, illetve
a szociális igazgatásnak és a pedagógiai, családsegítı szolgálatnak
ad helyet. A közcélú fejlesztés új parkolóhelyek kialakítását igényli az
Eötvös utcában.



A többi területen jelentısebb közérdekő beavatkozás nem szükséges.
Ugyanakkor megemlítendı, hogy az Erdélyi János út mentén
található üres területek a rendezési terv szerint beépíthetık, miközben
felmerülhet az út menti lakóterületek magasabb intenzitású
beépítése.

IV. Lakóterületek

A fenti beavatkozások csak több ütemben valósíthatók meg. Elsıként a piac korszerősítése és a
kapcsolódó közterületi fejlesztések, valamint az új agora, közösségi tér kialakítása szükséges A
Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı között. Továbbá fontos feladat az akcióterületen
létesülı, bıvülı közintézményekhez kapcsolódó közterületi, parkoló fejlesztések megvalósítása.
Ezen feladatokat mutatja be a jelen akcióterület leírása.
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IV. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai
IV.1.

Az akcióterület fejlesztési céljai

A fejlesztés átfogó céljai:
•

Sárospatak térségi közszolgálati, kereskedelmi funkcióinak fejlesztése

A fejlesztés közvetlen céljai:
•

A térségi piac mőködési feltételeinek javítása

•

Közszolgáltatások színvonalának javítása és fizikai elérhetıségének a biztosítása

•

Új közösségi tér létesítése, vendéglátó kulturális funkciók bıvítése

Sárospatak számra fontos, hogy a városközpontban megfelelı körülmények között lehessen a
közszolgáltatásokat igénybe venni, illetve a bevásárlásokat elvégezni. A közszolgáltatások
fontos elemi az önkormányzati ügyintézés, illetve az oktatási intézmények használata. Ezen
funkciók fejlesztése az önkormányzat közeli célja, mely kapcsán szükséges az elérhetıségi
feltételek, így a parkolási lehetıségek javítása. Ugyanakkor a parkolóhelyek használata
természetesen többféle célt is szolgál: vásárlás, rendezvényeken való részvétel,
akcióterületen élık parkolási igénye.
A kereskedelem fejlesztésének egyik fontos terepe a helyi termékek piacra jutásának
segítése. Ennek érdekében szükséges a helyi piac fejlesztése, illetve a helyi (bio) termékek
elıállításához, értékesítéséhez kapcsolódó ismeretek terjesztése.
A belváros funkciói között fontos megemlíteni, hogy igény van egy közösségi térre, sajnos az
eddig teresedések egyike sem elég vonzó, hogy egy közkedvelt találkozó pontja legyen a
város lakosságának. A Rákóczi és Hild tér környezete lehet egy ilyen tér, de ott a tér
szőkössége, zártsága, kissé elhanyagolt állapota, illetve a terepviszonyok miatt nem alakult ki
a közkedvelt, önálló „vasárnap délutáni programot” is nyújtó találkozási hely. Erre a
legalkalmasabb A Mővelıdés Háza és Tanítóképzı épülete közti tér lehet, mely fejlesztésével
megvalósulhat a régóta tervezett városi „agora”. A tér kialakítása újabb vendéglátóegységeke kialakítását hozhatja magával, miközben megnıhet a térre szervezett
rendezvények száma.
Mindezen fejlesztések ellenére sem szabad a jövıben elfeledkezni azon részben üres, vagy
beépítet, de nem a belvárosba való funkcióval rendelkezı terekrıl, melyek rehabilitációval,
vagy fejlesztéssel magasabb szinten lehetnek hasznosíthatók a jövıben. Ezen célok
eléréséhez további tervezés, egyeztetések, illetve egy kedvezıbb gazdasági környezet
szükséges, miszerint a helyi lakosok jövedelme növekedjen, vagy a fiatalok számára a
letelepedéshez javuljon Sárospatak vonzereje.
Célok méréshez kapcsolódóan az alábbi indikátorok rendelhetık
Átfogó cél és specifikus célok

Indikátor megnevezése

Átfogó cél
Lakosság és a városközponti üzletek
tulajdonosainak elégedettsége növekszik
Sárospatak térségi közszolgálati, kereskedelmi
funkcióinak fejlesztése

A támogatással érintett területen
telephellyel rendelkezı vállalkozások
számának növekedése – 3 db
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Átfogó cél és specifikus célok

Indikátor megnevezése

Specifikus célok
1. A térségi piac mőködési feltételeinek
javítása

Piac mőködése megfelel a jogszabályi
elıírásoknak

2. Közszolgáltatások színvonalának javítása és
fizikai elérhetıségének a biztosítása

96 db ingyenes parkolóhely létesítése, illetve
felújítása

3. Új közösségi tér létesítése, vendéglátó
kulturális funkciók bıvítése

IV.2.

Új fıtér kialakítása A Mővelıdés Háza és a
Comenius Tanítóképzı között mintegy 5000
nm-en
A támogatással érintett területen
telephellyel rendelkezı vállalkozások
számának növekedése – 3 db

Fejlesztési program, az akcióterület beavatkozásai

A Városközpont akcióterületen az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi 2011-2012ben az önkormányzat:
Gazdasági funkció
•

Piacterület korszerősítése, mely révén a meglévı hely hatékonyabb kihasználásával
csökkenhet a piac zsúfoltsága, illetve biztosítva lennének a jogszabályoknak
megfelelı mőködési feltételei (pl. állatorvosi helyiség, gombavizsgáló, piacfelügyelet).

•

Hosszabb távon, a foglalkoztatottság és a helyi jövedelmek bıvülésével nyílna
lehetıség egy új piaccsarnok megépítésére.

Közterületi fejlesztések
•

Megvalósul a piac környezetének rendezése, azaz Madách utca burkolatának
korszerősítése, oly módon, hogy piacnapokon a piacot, míg hétköznap parkolási
funkcióval a környezı oktatási intézményeket szolgálja ki.

•

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola biztonságos megközelíthetısége mellett az
intézmény fejlesztésével párhuzamosan szükséges a parkoló kapacitás bıvítése.

•

A Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı Fıiskola között lehet kialakítani a város
új közösségi terét, egy valódi agorát, amihez szükséges a Fıiskola épülete elıtti kerítés
elbontása és a burkolatok egységesítés. A terület hétvégeken és nagyobb
rendezvények esetén, az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a közúti forgalomtól
lezárásra kerül.

•

A Kistérségi Szolgáltató Központhoz szükséges parkoló helyek kiépítésével együtt
megújul az Eötvös utca Rákóczi és Comenius utcák közti szakasza.

•

Az Eötvös utca közterületi fejlesztésével összefüggésben indokolt az elöregedett víz és
az elektromos kábelek cseréje, valamint az új burkolati rendhez igazított csapadékvízelvezetés. (Továbbá a szennyvízrendszer központi aknájának átépítése szükséges,
hogy annak kiszellıztetése kevésbé terhelje a leendı fıtér sarkát, a Comenius és az
Eötvös utca keresztezıdésében.)
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Közösségi projektelem
•

ESZA típusú közösségi funkció, mely keretében a helyi termékek elıállításával, illetve
fogyasztásával, valamint az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismertetı
programokat kívánnak a városban megvalósítani.

•

A piachoz, illetve az új közösségi térhez kapcsolódóan kulturális programok
támogatása valósul meg nyílt pályázati rendszer részeként.

Egyéb fejlesztések
A városközpontban tervezett további koncepcionális, rehabilitáció célú beavatkozásokat
jelen tervben nem szerepeltetjük, azok részletes kidolgozása a megvalósításuk realitásával
összefüggésben késıbb szükséges.
ÉMOP projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

IV.3.

Az önkormányzat város-rehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési
jellegő tevékenysége

Tulajdonviszonyok rendezése
A hosszútávon tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében az önkormányzatnak a
fejlesztések viszonylag költséghatékony megvalósítását lehetıvé tevı számára kedvezı
tulajdoni feltételek megteremtése. Ennek eszköze pl. az elıvásárlási jog tudatos alkalmazása,
illetve az ingatlancserék. A tulajdonviszony rendezésének jelentıs pénzügyi hatásai vannak,
ezért ezen eszköz használata nagyfokú diszkréciót igényel.
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Partnerségi együttmőködés a fejlesztésekben
Az egyes közcélú fejlesztések közvetett haszonélvezıi lehetnek vállalkozások,
magánszemélyek. Át kell gondolni a fejlesztések közvetett haszonélvezıit, illetve várható
hasznaikat. Ennek tükrében javasolt már a fejlesztések elıtt az adott fejlesztésben
érdekeltekkel együttmőködés kialakítása. Az együttmőködés eredményeként a közös célok
hatékonyabb elérése érdekében a magán szervezetek, tulajdonosok felajánlásokat tehetnek
a köz számára (pl. közös infrastruktúrahasználat, saját területek részbeni megosztása a
nyilvánossággal). Ilyen együttmőködés valósul meg a Miskolci Egyetemmel A Mővelıdés
Háza elıtti fıtér kialakítása kapcsán.
Településrendezési megállapodás
Célszerő lehet jelentısebb beruházások esetén a beruházókkal olyan megállapodások
megkötésére, mely kapcsán vállalják a közösség, a város szempontjából is fontos közcélú
beruházások megvalósítását (pl. körforgalom kialakítása, útépítési munkák). Ezen
megállapodások soha sem köthetık meg a magán fejlesztések engedélyezése esetén a
közérdek feladásával. Ilyen megállapodások jöhetnek létre a jelenleg kihasználatlan, vagy a
városközpont szempontjából alulhasznosított terek fejlesztése esetén.
Városmarketing
Ahhoz, hogy a város erısítse turisztikai vonzerejét nem elég a turisztikai attrakciók bıvítése,
meglévık fejlesztése. Szükség van ezek minél szélesebb felületen történı megjelenítésére. A
marketingtevékenység célcsoportjai egyrészt a városba látogató turisták, másrészt a helyi
lakosság. Nem elég ugyanis turistákat a városba vonzani, szükség van arra is, hogy a városi
lakosok is megismerhessék a pataki programokat, látnivalókat, hogy többek között tudják
ajánlani személyes ismerıseiknek. Ezen célok elérése érdekében 2010-ben a város létrehozta
a www.sarospatak.eu weboldalt, mely mind tartalmilag, mind megjelenésében magas
színvonalú. Az online kommunikáció mellett továbbá hatékonyabban kellene kihasználnia a
városnak az offline megjelenésben rejlı lehetıségeket (várost ismertetı prospektusok,
újságok).
További városmarketing tevékenység folytatása szükséges


a helyi lakosság felé a tervezett fejlesztések elfogadtatása és megismertetése
érdekében



a befektetık irányába a város által kínált befektetési lehetıségek megismertetése
érdekében független annak ágazati természetétıl



a környezı települések lakói, turisták irányába a tervezett piac szolgáltatásaink
megismertetése érdekében.

A városmarketingnek is része a város-rehabilitációs projekten belül a kulturális programok
támogatása, melynek a helyi kötıdés erısítésén és a szabadidı hasznos eltöltésén kívül
fontos szerepe lesz a kialakítandó új fıtér minél szélesebb körben való megismertetésben és
elfogadtatásában.
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IV.4.

Beavatkozások

Az alábbi táblázat tartalmazza az akcióterületen tervezett egyes beavatkozásokat.
Beavatkozás
típusa

Projekt neve

1.1 Piac átépítése
2.1 Madách utca piac melletti részének
átépítése

S2, S1

A beruházást össze kell hangolni a II. Rákóczi
F. Ált. Isk bıvítésével és felújításával, a
tereprendezéssel egyidejőleg javasolt
megvalósítani

S3, S2

Az Eötvös utca Comenius-Rákóczi utcák közti
fejlesztése a Kistérségi Szolgáltató Központ
megépítése után, illetve a befejezéssel
egyidejőleg valósulhat meg

S1

A piac fejlesztés megvalósítása után javasolt
a programokat lebonyolítani

3.2 Kulturális rendezvények támogatása
(közvetett támogatás) (ESZA)

S3

Elsısorban az új fı tér megvalósítása után
javasolt a programok lebonyolítása, de a
beruházás elhúzódása esetén párhuzamosan
is megkezdhetı a programok lebonyolítása

Kulturális kávézó és kilátó kialakítása a
Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar
épületében

S3

Az új fıtér beruházással párhuzamosan,
vagy azután lehet a projektet
megvalósítani

1. Emeltszintő járóbeteg szakellátó
központ kialakítása Sárospatakon

S2

2. Kistérségi közösségi ház kialakítása
(integrált szolgáltató központ)

S2

2.3. Eötvös utca átépítése - a Mővelıdés
Háza környezetében új közösségi tér
létesítése, továbbá parkolók kialakítása

Közszféra
fejlesztése
akcióterületi
fejlesztés
hatásaként

2010
I.

2011
II.

I.

2012
II.

I.

2013
II.

I.

II.

S1
Piac átépítése után célszerő a szomszédos
utca korszerősítése

3.1 Tudatos termesztés, tudatos
fogyasztás ismeretterjesztés (ERFA)

Magánforrás
sal
(ROP
projekt
hatásaként)

Megvalósítás feltétele

S1, S2

2.2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
mellett parkoló építése a Petıfi Sándor
utcában
ROP
támogatással

Melyik specifikus
célhoz
kapcsolódik

A II. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
bıvítése és fejlesztése után kezdıdhet
meg a beruházás
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2010

3. Minıségi közoktatás megteremtése
Sárospatakon (a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola bıvítése)

2011

2012

2013

S2
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IV.5.

Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat
tartalma
Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról

Tevékenység
típusa
Finanszírozó
strukturális alap
Projektelem
neve

Gazdasági célú

Városi funkciót erısítı

„Soft” tevékenység

ERFA

ERFA

ERFA/ESZA

1.1 Piac átépítése

3.1 Tudatos termesztés,
tudatos fogyasztás
ismeretterjesztés (ERFA)

Projektelem
helyszíne
hrsz.
Projektelem
neve

Madách utca

2.1 Madách utca piac
melletti szakaszának
átépítése
Madách utca

Projektelem
helyszíne
hrsz
Projektelem
neve

Projektelem
helyszíne
hrsz

2362

2360
2.2 II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola mellett
parkoló építése a Petıfi
Sándor utcában
Petıfi Sándor utca

3.2 Kulturális
rendezvények
támogatása (közvetett
támogatás) (ESZA)

2386
2.3 Eötvös utca átépítése
- a Mővelıdés Háza
környezetében
új
közösségi tér létesítése,
továbbá
parkolók
kialakítása
Eötvös utca
266, 271/1, 253/2
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Összefoglaló indikátor táblázat
Célérték az 5
Célérték a
megvalósítási éves kötelezı
idıszak
fenntartási
végén
idıszak végén

Mutató típusa
(output,
eredmény)

Mértékegység

Város-rehabilitációs
beavatkozások által érintett
terület nagysága

output

ha

Támogatással érintett lakosok
száma a rehabilitált
településrészeken (állandó
lakosság, KSH 2001)

output

fı

807

2012

800

850

A támogatással érintett
területen telephellyel
rendelkezı vállalkozások
számának növekedése

eredmény

db

0

2012

3

3

Kedvezményezett Partner szervezetektıl kért
jelentése
információk alapján

Megtartott munkahelyek
száma

eredmény

fı

1

2012

1

1

Kedvezményezett Partner szervezetektıl kért
jelentése
információk alapján

Teremtett munkahelyek száma

eredmény

fı

0

2012

1

3

Kedvezményezett Partner szervezetektıl kért
jelentése
információk alapján

Teremtett munkahelyek száma
- nık

eredmény

fı

0

2012

0

2

Kedvezményezett Partner szervezetektıl kért
jelentése
információk alapján

Teremtett munkahelyek száma
- hátrányos helyzetőek

eredmény

fı

0

2012

1

1

Kedvezményezett Partner szervezetektıl kért
jelentése
információk alapján

output

db

0

2012

4

4

Kedvezményezett Partner szervezetektıl kért
jelentése
információk alapján

Mutató neve

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

Bázisérték

Célérték
elérésének
idıpontja

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és
gyakorisága

Kedvezményezett
Területszámítással
jelentése

Kedvezményezett Népesség-nyilvántartó és KSH
jelentése
adatai alapján
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Mutató neve

Lakossági elégedettség
Felújított és létrehozott
munkavégzésre használt
szintterület (m2) (iroda,
kiskereskedelmi egységek,
szolgáltató egységek, piac,
stb.) nagysága

Mutató típusa
(output,
eredmény)

eredmény

output

Mértékegység

%

nm

Bázisérték

n.r

90

Célérték
elérésének
idıpontja

2012

2011

Célérték a
Célérték az 5
megvalósítási éves kötelezı
fenntartási
idıszak
végén
idıszak végén
75

170

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és
gyakorisága

n.r

Lakosság körében végzett,
Kedvezményezett véletlenszerő mintavételen
jelentése
alapuló kérdıíves felmérés
alapján

170

Mőszaki ellenır jelentése a
beruházás befejezésekor, illetve
Kedvezményezett
a projekt-fenntartási idıszak
jelentése
végén a kedvezményezett
jelentése területszámítással

Fejlesztéssel érintett burkolt
piacterület nagysága

output

nm

0

2012

10106

10106

Kedvezményezett
jelentése

Kialakított ingyenes használatú
parkolóhelyek száma

output

nm

20

2012

96

96

Kedvezményezett
jelentése

Fejlesztéssel érintett zöldterület
nagysága

output

nm

0

2012

2200

2200

Kedvezményezett
jelentése

Tervezett események száma

output

darab

0

2012

14

n.r

Kedvezményezett
jelentése

Mőszaki ellenır jelentése a
beruházás befejezésekor, illetve
a projekt-fenntartási idıszak
végén a kedvezményezett
jelentése területszámítással
Mőszaki ellenır jelentése a
beruházás befejezésekor, illetve
a projekt-fenntartási idıszak
végén a kedvezményezett
jelentése területszámítással
Mőszaki ellenır jelentése a
beruházás befejezésekor, illetve
a projekt-fenntartási idıszak
végén a kedvezményezett
jelentése területszámítással
Rendezvények
megvalósulásának
dokumentációja,
kedvezményezetti
adatszolgáltatás
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Indikátor táblázat projektelemenként
Projektelem

1.1 Piac átépítése

Mutató neve
Felújított és létrehozott
munkavégzésre
használt szintterület
(m2) (iroda,
kiskereskedelmi
egységek, szolgáltató
egységek, piac, stb.)
nagysága
Fejlesztéssel érintett
burkolt piacterület
nagysága

2.1 Madách utca
piac melletti
szakaszának
átépítése

2.2 II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
mellett parkoló
építése a Petıfi
Sándor utcában

Kialakított ingyenes
használatú
parkolóhelyek száma

Fejlesztéssel érintett
burkolt közterület
nagysága

Kialakított ingyenes
használatú
parkolóhelyek száma

Fejlesztéssel érintett
burkolt közterület
nagysága

Mutató típusa
(output,
eredmény)

output

output

output

output

output

output

Mértékegység

nm

nm

nm

nm

nm

nm

Bázisérték

90

0

0

0

0

0

Célérték
elérésének
idıpontja

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Célérték a
megvalósítási
idıszak
végén

170

1580

15

920

41

701

Célérték az 5
éves kötelezı
fenntartási
idıszak végén

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és
gyakorisága

170

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

1580

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

15

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

920

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

41

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

701

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással
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Projektelem

Mutató neve

Fejlesztéssel érintett
zöldterület nagysága

Kialakított ingyenes
használatú
parkolóhelyek száma
2.3 Eötvös utca
átépítése, parkolók
kialakítása, új
közösségi tér
létesítése

Fejlesztéssel érintett
burkolt közterület
nagysága

Mutató típusa
(output,
eredmény)

output

output

output

Mértékegység

nm

nm

nm

Bázisérték

0

20

0

Célérték
elérésének
idıpontja

2011

2012

2012

Célérték a
megvalósítási
idıszak
végén

40

40

8485

Célérték az 5
éves kötelezı
fenntartási
idıszak végén

Mutató forrása

Mutató mérésének módszere és
gyakorisága

40

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

40

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

8485

Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással
Mőszaki ellenır jelentése a beruházás
befejezésekor, illetve a projektKedvezményeze
fenntartási idıszak végén a
tt jelentése
kedvezményezett jelentése
területszámítással

Fejlesztéssel érintett
zöldterület nagysága

output

nm

0

2012

2160

2160

3.1 Tudatos
termesztés, tudatos
fogyasztás
ismeretterjesztés
(ERFA)

Tervezett események
száma

output

darab

n.r

2012

4

n.r

Rendezvények megvalósulásának
Kedvezményeze
dokumentációja, kedvezményezetti
tt jelentése
adatszolgáltatás

3.2 Kulturális
rendezvények
támogatása
(közvetett
támogatás) (ESZA)

Tervezett események
száma

output

darab

n.r

2012

10

n.r

Rendezvények megvalósulásának
Kedvezményeze
dokumentációja, kedvezményezetti
tt jelentése
adatszolgáltatás
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Az Észak-Magyarországi Operatív program által támogatott tevékenységek bemutatása.
Gazdasági funkció
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának
megnevezése
Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének
tulajdoni viszonyai
Illeszkedés az útmutatóban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység besorolása
funkció szerint
ERFA vagy ESZA típusú
tevékenység
Tevékenység célja

Megvalósulást mérı indikátor
(megnevezés, mértékegység,
célérték)

Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása

1.1 Piac átépítése
Sárospatak Város Önkormányzata
Utca: Madách

Házszám:

Helyrajzi szám: 2362

100%-os önkormányzati tulajdonban van az ingatlan
Piac, piaccsarnok épületének korszerősítése (átalakítása,
bıvítése); helyiségek, belsı terek kialakítása, indokolt
esetben új építése
Gazdasági
ERFA
A heti két alkalommal mőködı helyi piacnak helyet adó
építmények korszerősítése a vásárlás és az árusítás
feltételeinek javítása érdekében a zsúfoltság enyhítésével
 Felújított és létrehozott munkavégzésre használt
szintterület (m2) (iroda, kiskereskedelmi egységek,
szolgáltató egységek, piac, stb.) nagysága: 170 nm
 Piac terület nagysága: 1 710 nm
 Fejlesztéssel érintett burkolt piacterület nagysága: 1 580
nm
A beruházás részeként bontásra kerül a piac területén
jelenleg álló felépítmények egyike, a Vörössipkások útja
mellett álló mintegy 40 nm alapterülető lapostetıs épület.
Továbbá elbontásra kerül az árusító standokat befedı
680nm eternit hullámpala tetı és a terület bejárhatóságát
korlátozó kerítés mintegy 65 méteren.
Szükséges a területet burkoló több helyen töredezett,
szegélyekkel szabdalt aszfalt felbontása.
A bontás után a piac keleti végében álló épület-bıvítésre,
kerül 80 nm-en, hogy megfelelı környezetben helyezzük el
a piac mőködéséhez szükséges alapvetı szolgáltatásokat
(piacfelügyelı irodája, ÁNTSZ ellenırzı központja,
gombavizsgáló). A meglévı 90nm alapterülető épületrészt
is felújítjuk (ahol jelenleg húsbolt mőködik, illetve a
vizesblokk található), az épület félnyereg tetıt kap,
homlokzata festés-javítást.
Az ıstermelı árusítás céljára felújításra kerül a
könnyőszerkezetes felépítmény (680nm új tetıfelülettel), és
az árusító asztalok új felállítási rendben szolgálják majd a
kényelmesebb vásárlást.
Mindezek mellett a piacterület alapterülete is rendezetté
válik, kijelölik az autóból (fıleg mobil tejtermék, kenyér- és
pékáru, valamint húsok, húskészítmények esetén) való
árusítás helyét, illetve megszüntetik a biztonságos
közlekedését akadályozó szegélyeket 230 nm-en. A piac
területe 1 580nm-en új aszfalt burkolatot kap. A piac
megvilágítására 4db közvilágítási lámpa (mintegy
100méter földkábellel kiszolgálva) kerül felállításra.
Két elsıdleges, közvetlen célcsoport van:
A piacon árusító helyi és környékbeli ıstermelık, helyi
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Tevékenység neve

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
összege az adott tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
Elszámolható költségek
nagysága (Ft)
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás nagysága
(Ft)
Támogatás aránya az összes
elszámolható költségbıl
Biztosított saját forrás nagysága
(Ft)
Biztosított saját forrás aránya az
összes elszámolható költségbıl

1.1 Piac átépítése
terméket árusítók. A piacon piacnapon napi 100-150 árus
kínálja portékáját. Az árusok többsége zöldséget,
gyümölcsöt, virágot árul, de találunk egyéb élelmiszert
árusítót, illetve virágárust és ruházati cikkeket árusítókat is.
A másik célcsoport a vásárlóké, akik Sárospatakon illetve a
környezı településen élnek. A piacon a fı turisztikai
szezonban, azaz nyáron a turisták is szívesen megfordulnak.
Közvetetett célcsoportnak tekinthetı a piac
környezetében élık.
Jelenleg mind a piac építményei, mid a közterület eléggé
leromlott állapotban van. Az árusításra kijelölt standok
teteje néhol beázik, illetve már nem véd megfelelıen az
esıtıl. Esıs napokon alacsonyabb az árusok és a vásárlók
száma is, veszteséget okozva ezzel a termelıknek. A
piacon található még két építmény, melyek mőszaki
állapota szintén rossznak nevezhetı. A piacot körülvevı
közterület
burkolata
töredezett,
a
szegélyek
balesetveszélyesek, zavarják a biztonságos árusítást és
közlekedését. A piac jelenlegi területe szők, sokan az
árusító standok körül kocsiból árulnak, ami nagy
zsúfoltságot okoz a piacon. A gépkocsik parkolása szintén
nem megoldott, a környezı családi házas területet, illetve
utcákat terhelik piacnapokon.
A piac az elmúlt években vesztett vonzerejébıl a rossz
mőszaki állapot, rendezetlen környezet miatt, miközben a
gépjármővek okozta zsúfoltság kényelmetlenné teszi mind
az árusoknak, mind a vásárlóknak a parkolást.
A piac jelenlegi területe egy családi házas övezetben van
beékelve. Önmagában nem bıvíthetı, de a zsúfoltság
enyhítésre van lehetıség a meglévı piac terület
hatékonyabb kialakításával. Ugyanis jelenleg a Madách
utcától távolabbi részek szinte üresek, nincsen árusítás,
jobb szervezéssel, és a terület, valamint a burkolat
átalakításával ezen belsı terek is kihasználhatók. A piac és
kapcsolódó közterületek fejlesztésétıl várható, hogy a
komfortosabb környezetben a vásárlók száma növekszik,
ami a termelık jövedelmének növekedéséhez is vezet,
végül mind a vásárlók, mind az árusok elégedettségének
javulását szolgálva.
Év: 2011.
Hónap: augusztus
Nap: 1.
Év: 2011.
Hónap: december
Nap: 30.
51 985 618
51 985 618
25 992 809
50%
25 992 809
50%
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Tevékenység neve
További források (Ft)
További források megnevezése
Projekt-elıkészítés helyzete

Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek

1.1 Piac átépítése
Nem releváns
Nem releváns
Az engedélyes bontási terv rendelkezésre áll. Az
építményekre vonatkozó mőszaki tervek elkészítése
folyamatban van, a tervezési program elkészítése révén.
A mőszaki tervek engedélyeztetése szükséges. Szükséges a
kiviteli tervek elkészíttetése.

Városi funkció
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának
megnevezése
Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének
tulajdoni viszonyai
Illeszkedés az útmutatóban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység besorolása
funkció szerint
ERFA vagy ESZA típusú
tevékenység
Tevékenység célja

Megvalósulást mérı indikátor
(megnevezés, mértékegység,
célérték)
Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

2.1 Madách utca piac melletti szakaszának átépítése
Sárospatak Város Önkormányzata
Utca: Madách

Házszám:

Helyrajzi szám: 2360

100 %-os önkormányzati tulajdonban van az ingatlan.
Közlekedési fejlesztések (Gyalogos zónák, sétálóutcák,
forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása és
belterületi utak korszerősítése)
Városi, közterület-fejlesztés
ERFA
Madách utca közlekedési biztonságának javítása és a
piac valamint azt kiszolgáló parkoló közti színvonalas
közlekedési kapcsolat megteremtés
Fejlesztett közterület nagysága: 920nm
Kialakított ingyenes használatú parkoló-helyek száma: 15
db
A Madách utca átépítése valósul meg, mely piacnapokon
gyalogos övezetként szolgál a jövıben, míg azokon a
napokon kívül a környék közlekedési forgalmát bonyolítja
le a forgalomcsillapított közlekedési övezetben. Az utca
korszerősítésének részeként átépítésre kerül az utca
burkolata teljes szélességben az Erdélyi – Vörössipkás utcák
között. Az útpálya aszfalt burkolatot kap 710nm-en, míg a
járda térkı burkolatot kap 210nm-en. Az útpálya és a járda
a tervek szerint a biztonságos közlekedés érdekében 150fm
kiemelt járdaszegéllyel lesz lehatárolva. Az utca déli, piac
felıli oldalán szélesebb járdafelület kerül kialakításra. A
kétirányú forgalomra alkalmas utcában mintegy 15db
ingyenes használatú parkolóhely is kijelölésre kerül.
Az utcát használók között vannak a környéken lakók
(elsısorban a Madách utca, Szabó Gy. utca,
Vörössipkások útja, Tokaji F. u. Mikes K. u, Martinovics, Petıfi
S. u) lakosai, valamint a piacot használó árusok, vásárlók
A Madách utcának jelenleg több funkciója van:
piacnapokon lezárásra kerül, és a piacot szolgálja ki, azzal
hogy árusok parkolnak az utcában és alapvetıen csak a
gyalogos forgalomnak ad helyet. Piacnapok kivételével az
utca normál gyalogos és közúti forgalomnak ad helyet.
Forgalom-szervezési okok igénylik az utca burkolatának
rendezését, melyet ösztönöz még a magasabb színvonalú
piac kialakításnak igénye a szomszédos telken. Így a piac
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Tevékenység neve

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
összege az adott tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
Elszámolható költségek
nagysága (Ft)
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás nagysága
(Ft)
Támogatás aránya az összes
elszámolható költségbıl
Biztosított saját forrás nagysága
(Ft)
Biztosított saját forrás aránya az
összes elszámolható költségbıl
További források (Ft)
További források megnevezése
Projekt-elıkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának
megnevezése
Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének
tulajdoni viszonyai
Illeszkedés az útmutatóban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység besorolása
funkció szerint
ERFA vagy ESZA típusú
tevékenység
Tevékenység célja

Megvalósulást mérı indikátor
(megnevezés, mértékegység,
célérték)
Tevékenység szakmai leírása

2.1 Madách utca piac melletti szakaszának átépítése
funkcióinak fejlesztésével, illetve az árusítás átszervezésével
szükséges a környezetet, így a Madách utca megjelenését
a piactér közterületéhez igazítani.
Továbbá az utca és utcán kijelölt parkolók hétköznapokon
jól szolgálja ki a közeli általános iskola ideiglenes parkoló
igényeit.
Év: 2011.
Hónap: augusztus
Nap: 1.
Év: 2011.
Hónap: december
Nap: 30.
8 122 753
8 122 753
7 716 615
95%
406 138
5%
Nem releváns
Nem releváns
A mőszaki tervek elkészítése folyamatban van a tervezési
program elkészítése révén.
A mőszaki tervek engedélyeztetése szükséges.

2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett parkoló
építése a Petıfi Sándor utcában
Sárospatak Város Önkormányzata
Utca: Petıfi S.

Házszám:

Helyrajzi szám: 2386

100 %-os önkormányzati tulajdonban van az ingatlan.
Közlekedési fejlesztések (Parkolók bıvítése és kialakítása)

Városi, közterület-fejlesztés
ERFA
Petıfi Sándor utca parkolóhely kapacitásának bıvítése a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett, a balesetmentes
közlekedés elısegítése érdekében
Fejlesztett közterület nagysága 741nm (zöld nélkül 701nm)
Kialakított ingyenes használatú parkoló-helyek száma 41db
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett a Petıfi Sándor
utcában 741nm közterület fejlesztésével 41db ingyenes
használatú parkolóhely kialakítása történik meg. A
beruházás a jelenlegi burkolat bontásával, új szegélyekkel,
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Tevékenység neve

Célcsoport bemutatása

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
összege az adott tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
Elszámolható költségek
nagysága (Ft)
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás nagysága
(Ft)
Támogatás aránya az összes
elszámolható költségbıl
Biztosított saját forrás nagysága
(Ft)
Biztosított saját forrás aránya az
összes elszámolható költségbıl
További források (Ft)
További források megnevezése

2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett parkoló
építése a Petıfi Sándor utcában
a közúti közlekedésre használt aszfalt burkolattal és
pázsitkıvel burkolt parkolóhelyek kialakításával valósul
meg. A beruházás a meglévı parkoló és az iskola bejárat
közötti közterületen valósul meg. A beruházáshoz
szükséges a zöldfelületen lévı Petıfi szobor áthelyezése is.
Az iskola parkolási igényeit kiszolgáló parkoló létesítése
sajnos érinti 5db fenyıfa kivágását, melyet az
önkormányzat pótolni fog a környéken.
A beruházás közvetlen célcsoportja a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanárai, diákok és a diákok szülei, valamint
mindazok, akik az iskolába gépjármővel érkeznek.
Közvetett célcsoport a Petıfi Sándor utcának a lakói,
akiknek várhatóan kevesebb zsúfoltságot kell elviselniük a
jövıben a rendezettebb parkolási és forgalmi viszonyok
miatt.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bıvítése és felújítása
ÉMOP támogatással folyamatban van. A bıvítés
eredményeként ebben az épületben tanulnak a jövıben
a Rákóczi utcai feladat-ellátási helyen tanuló diákok, így a
két telephely helyett egy feladat-ellátási hely szolgálja ki a
jövıben az általános iskolát. A bıvítés eredményeként,
illetve az elmúlt években megváltozott gyereklétszám (kb.
100 fı a környezı településekrıl jár az intézménybe és a
megváltozott közlekedési szokások (mind többen viszik
gyermeküket autóval az iskolába) igénylik az iskola
környéki parkolóhelyek számának bıvítését. Az iskola a
Petıfi S. u és a városon kelet-nyugati irányba átmenı
forgalmat elvezetı Erdélyi utca mentén helyezkedik el.
Ezen a területen fokozottan ügyelni kell a gyalogosok és
különösen a gyermekek biztonságára. Reggelente,
iskolakezdéskor a fenti okok miatt jelentıs
gépjármőforgalom bonyolódik le az iskola mellett, ami
zsúfoltsághoz, hova-tovább helyi szinten szokatlan
közlekedési dugókhoz vezet. A zsúfoltságon és a jövıben
keletkezı új igényeknek való megfelelésen újabb
parkolóhelyek kialakításával lehet segíteni.
Év: 2011.
Hónap: június
Nap: 15.
Év: 2011.
Hónap: szeptember
Nap: 30.
10 830 337
10 830 337
10 288 820
95%
541 517
5%
Nem releváns
Nem releváns
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Tevékenység neve
Projekt-elıkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
Tevékenység neve

Tevékenység gazdájának
megnevezése
Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének
tulajdoni viszonyai

Illeszkedés az útmutatóban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység besorolása
funkció szerint
ERFA vagy ESZA típusú
tevékenység
Tevékenység célja

Megvalósulást mérı indikátor
(megnevezés, mértékegység,
célérték)
Tevékenység szakmai leírása

2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett parkoló
építése a Petıfi Sándor utcában
Az engedélyes építési tervek rendelkezésre állnak, és a
tervek jogerıs építési engedéllyel rendelkeznek.
A mőszaki tervek alapján a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása.
2.3 Eötvös utca átépítése - a Mővelıdés Háza
környezetében új közösségi tér létesítése, továbbá
parkolók kialakítása
Sárospatak Város Önkormányzata
Utca: Eötvös

Házszám:

Helyrajzi szám:
266, 271/1, 253/2
Két ingatlan 100 %-os önkormányzati tulajdonban van
253/2 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdon, miközben a
Miskolci Egyetemnek van használati joga. Az MNV Zrt. és a
Miskolci Egyetem tulajdonosi hozzájárulást ad az ingatlan
használatához.
Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési
zöldfelületek felújítása, bıvítése, kialakítása, minıségi
utcabútorok elhelyezése
Felszíni parkolók bıvítése és kialakítása
Városi, közterület-fejlesztés
ERFA

Az Eötvös utca átépítésével a Mővelıdés Háza és a
Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar
épülete között egy új városi köztér, valamint ünnepek,
megemlékezések megtartására alkalmas rendezvénytér
kialakítása
Az Eötvös utcán a Kistérségi Szolgáltató Központ
kialakításához kapcsolódóan a parkolóhelyek számának
bıvítése
Eötvös utca és József A. u közötti zöldterület fejlesztése
Fejlesztett közterület nagysága 8485nm
Kialakított ingyenes használatú parkoló-helyek száma 40db
Fejlesztett zöldterület nagysága 2160 nm (játszótér nélkül,
ahol csak játékfelújítás lesz)
Eötvös utca átépítésével új közterület kialakítására kerül sor
a Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı Fıiskola
épülete közti területen. Ennek érdekében szükséges a
Fıiskola épülete elıtti kerítés elbontása 110m hosszban,
illetve a bontás után 85m hosszban új kerítés szakasz
kiépítése (bontott kerítés felhasználásával) a Comenius
utcára merılegesen az iskola kertjének lezárása és a
biztonság megırzése miatt.
A kinyitott Tanítóképzı elıtti tér burkolati és zöldfelületi
fejlesztése szükséges, illetve a korábban az útpálya melletti
járdák és közterületek összefüggı új burkolatának
kialakítása indokolt a teresedés biztosítása érdekében. A
Mővelıdés Háza elıtti útszakaszon egy elnyújtott
fekvırendır formájában egy szintre kerül a gyalogos
szakasz, illetve az útpálya, melyek közti különbséget eltérı
színő burkolatváltással jelezzük. A fentiek alapján 1560nm-

38

SÁROSPATAK - VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Tevékenység neve

Célcsoport bemutatása

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

2.3 Eötvös utca átépítése - a Mővelıdés Háza
környezetében új közösségi tér létesítése, továbbá
parkolók kialakítása
en kap új közterületi burkolatot a József Attila és a
Comenius utcák közötti szakasza.
Mintegy 2450nm-en sor kerül a burkolat cseréjére a
Mővelıdés Háza környezetében, egészen a meglévı
Rendelıintézet épületéig. További zöldfelületek kerülnek
kialakításra a Mővelıdés Háza elıtti téren (oldalsó
lépcsıknél), illetve az épület keleti oldalán a virágládák
helyett, az épület nyugati oldalán a játszótér mellett.
Mind A Mővelıdés Házának épülete, mind a Comenius
Tanítóképzı épületének nagy a jelentısége Sárospatak
életében, miközben az épületek helyi védettség alatt
vannak. Ezért fontos, hogy a köztük kialakuló tér magas,
emelt minıségben valósuljon meg.
A téren új utcabútor (pad, szemetes) is elhelyezésre kerül,
miközben a közbiztonság és a vandalizmus megelızése
érdekében térfigyelı-kamerák (2-3 darab) is elhelyezésre
kerülnek. Ehhez szükséges a diszpécser központ kiépítése is.
A rendszer mőködtetése a rendırség feladata.
A közterület megújításával és az új Fı tér kialakításával a
közvilágítás is megújul: új közvilágítási lámpaoszlopok
kerülnek kihelyezésre, miközben korszerősítik a terület alatt
húzódó földkábelt. A Mővelıdés Háza környezetében a
csapadékvíz elvezetés teljes korszerősítése, illetve a
fıiskolai udvaron a hiányzó szakaszok kiépítése szükséges.
A fıtér kialakítása részeként megvalósul a még
azbesztcsöves víz-, szennyvízvezetékek cseréje a
beruházással érintett útszakaszon, valamint az Eötvös utca
és a Comenius utca sarkán lévı szennyvízátemelı,
szellıztetı aknája is átépítésre kerül.
A Mővelıdés Háza melletti zöldterület sétányai 800nm-en
megújításra kerülnek és a fából készült játékok,
térplasztikák cseréjével, javításával kialakításra kerül az
ifjúsági korosztálynak szóló játszótér (6-14 éves), valamint
pihenıtér.
Az Eötvös utca Rákóczi-Comenius utcák közötti szakaszán
az útpálya 1100 nm-en történı újraaszfaltozása mellett
40db parkolóhely kialakítására kerül sor. Ezzel a jelenlegi 20
db parkoló száma megduplázható. Az Eötvös utcán a fák
megmaradnak az útpályára merıleges parkolók
kialakítása a kétoldali zöldfelület csökkentésével és egy
360nm zöldfelület megújításával valósul meg. A parkoló
térkı burkolattal kerül kiépítésre 495nm-en. Az út déli
oldalán, a kiemelt zöldfelületben kis részben (63nm)
felújított, nagy részben (117nm) újonnan épített járda
készül süllyesztett szegélyekkel kísérve.
Elsıdleges célcsoport Sárospatak lakossága, a tanítóképzı
diákjai, akik számára egy új köztér kerül kialakításra a város
építészi értékeit szimbolizáló területen. A közterületen
lehetıség lesz a város lakossága számára szervezett városi
ünnepek, kulturális szabadtéri rendezvények megtartására.
Sárospatakon a városszerkezeti adottságok miatt nem
igazán alakult ki a város lakosai által mindennap használt
fıtér, közösségi tér. A Bodrog partján észak-déli irányban
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Tevékenység neve

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
összege az adott tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
Elszámolható költségek
nagysága (Ft)
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás nagysága
(Ft)
Támogatás aránya az összes
elszámolható költségbıl
Biztosított saját forrás nagysága
(Ft)
Biztosított saját forrás aránya az
összes elszámolható költségbıl
További források (Ft)
További források megnevezése
Projekt-elıkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek

2.3 Eötvös utca átépítése - a Mővelıdés Háza
környezetében új közösségi tér létesítése, továbbá
parkolók kialakítása
elhúzódó városban jelenleg leginkább a Vártemplom,
illetve a Rákóczi vár környezetében alakult ki tér funkció,
továbbá a Makovecz Imre által tervezett Hild téren alakult
kisebb teresedés. Mindezen terek fontosak a város
szempontjából, de különbözı okokból nem töltik be az un
„gyülekezı tér”, magas presztízső rendezvénytér
funkciókat. Eddig is számos városi szabadtéri
rendezvénynek adott helyet a Mővelıdés Háza elıtti tér. A
Mővelıdés Háza és a Tanítóképzı épülete hasonló „U”
alakban áll egymással szemben, mely kínálja egy
egységes tér megjelenését, amit jelenleg korlátoz a
Fıiskola épülete elıtti kerítés. A tér kialakításához
szükséges a kerítés elbontása és az egységes, összeillı
burkolat kialakítása. Mindezek eredményeként a
városközpont egyik forgalmas részén kialakulna egy
reprezentatív városi köztér, amely hétköznapokon részt
venne a városi közlekedési forgalom levezetésben, míg
hétvégeken és ünnepnapokon a tervek szerint csak a
gyalogosforgalmat szolgálná. Az Eötvös utca funkcióinak
további fejlesztéshez hozzátartozik a volt járásbíróság
épületében egy új Kistérségi Szolgáltató Központ
kialakítása, ahol helyet kap az összes kistérségi léptékő
hatósági tevékenységet végzı Ügyosztály, illetve a
Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Családsegítı és
Pedagógiai Szakszolgálat. Ezen kistérségi funkcióknak az
Eötvös utcán az újbóli megjelenése igényli a parkolóhelyek
bıvítését az érintett szakaszon.
Év: 2011.
Hónap: október
Nap: 1.
Év: 2012.
Hónap: június
Nap: 30.
255 302 994
255 302 994
240 344 701
94,14%
14 958 293
5,86%
Nem releváns
Nem releváns
A mőszaki tervek készítése folyamatban a tervezési
program elkészítésével.
A mőszaki tervek alapján az építési engedélyezési eljárás
lefolytatása, majd a kiviteli tervek elkészítése szükséges.
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Közösségi célú (soft) tevékenységek
Tevékenység neve

Tevékenység gazdájának
megnevezése
Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének
tulajdoni viszonyai
Illeszkedés az útmutatóban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
Tevékenység besorolása
funkció szerint
ERFA vagy ESZA típusú
tevékenység
Tevékenység célja

Megvalósulást mérı indikátor
(megnevezés, mértékegység,
célérték)
Tevékenység szakmai leírása

3.1 Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás ismeretterjesztés
(ERFA) - Helyi termékek értékesítésének segítése, egészséges
táplálkozás ösztönzése
Sárospatak Város Önkormányzata
Akcióterület
utcái
Nem releváns

Akcióterület utcái

Akcióterület utcái

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási,
szemléletformálási akciók.
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
• Az infrastrukturális, beruházás jellegő fejlesztéseket kiegészítı
(„soft”) elemek
ERFA
A piac fejlesztéséhez kapcsolódóan a helyi termékek
elıállításának és értékesítésének ösztönzése, valamint az
egészséges táplálkozás fontosságára való figyelem felhívás
Tervezett események száma: 4-5 db; Mérése: rendezvények
megvalósulásának dokumentációja, kedvezményezetti
adatszolgáltatás.
A piac fejlesztéséhez kapcsolódóan olyan programok
megvalósítása a cél, melyek további lehetıséget nyitnak a
Sárospatakon, illetve a Sárospataki kistérségben a helyi
termékek elıállítása és árusítása számára, valamint elısegítik a
lakosság egészségtudatosabb táplálkozását.
Ennek érdekében elsısorban tájékoztatási célú események
kerülhetnek megvalósításra, melyek témái elsısorban az
alábbiak:
• A helyi termékek és külön a biotermékek elıállításának és
értékesítésének szabályairól szóló tájékoztatók szervezése
• A helyi termékek és külön a biotermékek széles körben való
megismertetése
• Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismertek
terjesztése, mely részeként lehet például egészségi
állapotfelmérés a célból, hogy felhívja a figyelmet az
egészséges táplálkozásra
Az események fı tevékenysége a tájékoztatás, mely kapcsán az
ismeretek kiadvány, illetve elıadás formájában kerülhetnek az
érdeklıdök számára átadásra. Ugyanakkor mindenegyes
eseményhez célszerő kapcsolni olyan tevékenységet, mely a
gyakorlati megvalósítás módját, vagy a várt eredményeket is
bemutatja (pl. termelési módszer, termékkóstolás)
Az események résztvevıi: helyi termelık, piacon árusítók, illetve
a helyi, kistérségben élı lakosság, ezen belül is kiemelten a
piacra érkezı vásárlók.
Az eseményekre 2012. év folyamán a megújított piac átadása
után kerül sor. Az események lebonyolításának preferált
helyszíne a piac és környezete, de lehetıség van az
akcióterületen belül más helyszínek bevonására is.
Az önkormányzat a fentiekben megfogalmazott események
lebonyolítására szolgáltatót választ ki.
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Tevékenység neve

Célcsoport bemutatása

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
összege az adott tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
Elszámolható költségek
nagysága (Ft)
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás nagysága
(Ft)
Támogatás aránya az összes
elszámolható költségbıl
Biztosított saját forrás nagysága
(Ft)
Biztosított saját forrás aránya az
összes elszámolható költségbıl
További források (Ft)
További források megnevezése
Projekt-elıkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek
Tevékenység neve
Tevékenység gazdájának
megnevezése
Tevékenység helyszíne
A tevékenység helyszínének
tulajdoni viszonyai
Illeszkedés az útmutatóban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

3.1 Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás ismeretterjesztés
(ERFA) - Helyi termékek értékesítésének segítése, egészséges
táplálkozás ösztönzése
Programok célcsoportja alapvetıen a helyi, kistérségben élı
lakó lakosság, valamint mindazok, akik a kistérségben helyi
termék elıállítással foglalkoznak, miközben a termékeiket a helyi
piacon szeretnék árusítani.
Az egészséges, környezettudatos táplálkozás egyre fontosabb
szerepet kap mindennapi életünkben. Ezek alapvetı elemei:
• az egészséges élelmiszerek elıállítása és fogyasztása
• a helyi jövedelemtermelés elısegítése és a termékek
utaztatásának minimalizálása, valamint a helyi
hagyományok ápolása és elterjesztése érdekében a
helyben elıállított termékek helyi fogyasztása
• az egészséges életmód szempontjából tudatos
táplálkozás folytatása.
Mindezen igények Sárospatakon, illetve a térségében is jelen
vannak. A fentiekben megfogalmazott esetek alapvetıen a
helyi piachoz kapcsolódnak. Ugyanakkor látható, hogy a fenti
igényekhez kapcsolódó részletes ismeretek csak lassan terjednek
a lakosság körében. Ezen kíván változtatni a tervezett program,
figyelembe véve a célcsoport pontos igényeit és szempontjait.
Év: 2011
Hónap: október
Nap: 1
Év: 2012
Hónap: december
Nap: 31
2 011 236
2 011 236
1 910 674
95%
100 562
5%
Nem releváns
Nem releváns
Az egyes tevékenységek megvalósításához szükséges pontos
feladatleírás elkészítése szükséges.
A feladatok megvalósítását vállaló szervezet kiválasztása.

3.2 Kulturális rendezvények támogatása (közvetett támogatás)
Sárospatak Város Önkormányzata
Akcióterület
utcái
Nem releváns

Házszám:

Helyrajzi szám:

Közösségépítést és szabadidı hasznos eltöltését segítı
szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok
kialakítása (hagyományırzı közösségi kezdeményezések, játszóés foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények,
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Tevékenység neve

Tevékenység besorolása
funkció szerint
ERFA vagy ESZA típusú
tevékenység
Tevékenység célja

Megvalósulást mérı indikátor
(megnevezés, mértékegység,
célérték)
Tevékenység szakmai leírása

Célcsoport bemutatása

3.2 Kulturális rendezvények támogatása (közvetett támogatás)
kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). A projektelem
keretében az infrastruktúra fejlesztések kiegészítésére van
lehetıség, tehát amennyiben arra alkalmas közösségi tér kerül
kialakításra, azokon a tereken, épületekben szervezhetık a
fentiekben ismertetett jellegő programok (ESZA típusú).
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
• Az infrastrukturális, beruházás jellegő fejlesztéseket kiegészítı
(„soft”) elemek
ESZA
Helyi lakosok közösségépítésének elısegítése, illetve a
hagyományırzı mővészeti, kulturális programok számának
bıvítése
• A létrehozott új közösségi tér, mint városi fıtér
lehetıségeinek megismertetése a lakossággal
Tervezett események száma: 8-10 db; Mérése: rendezvények
megvalósulásának dokumentációja, kedvezményezetti
adatszolgáltatás.
Sárospatak Városközpont meghatározó projekteleme A
Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı épülete között egy
egybe nyitott közösségi tér, fıtér kialakítása. Ennek a
tevékenységnek a fizikai beruházáson kívül további jelentısége
van: kinyitja a fıiskolát a város felé, ezzel ösztönözve az
együttmőködést, a közös kulturális programok szervezését.
További jelentısége a teresedésnek, hogy a teret körülvevı
intézmények létével nagyobb hangsúlyt kap A Mővelıdés Háza
és kulturális, közösségi programjai. Mindezen lehetıségeket ki
kell használni és a lakosság, valamint a sárospataki diákság helyi
identitását erısíteni kell a közösségi, kulturális programok
szervezésével.
A programok szervezését az önkormányzat un. közvett
támogatási eljárásrend alkalmazásával kívánja megvalósítani.
Az eljárásrend alapján nyílt pályázat útján kerülnek kiválasztásra
azon szervezetek, az alábbi jellegő programokat valamelyikét
kívánják megvalósítani:
• hagyományırzı közösségi kezdeményezések, játszó- és
foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények,
kiállítások, civil programok megvalósítása, stb…
A programok lebonyolításába minden esetben valamiképpen
be kell vonni az új közösségi teret, illetve a Mővelıdés Háza és a
Comenius Tanítóképzı környezetét, erısítve az agora funkcióját.
Egy program lebonyolítására maximum másfél millió Ft ítélhetı
meg 100%-os támogatás mellett. A támogatásból 95% EU
támogatás, míg 5% önkormányzati támogatás.
A programban résztvevık kiválasztására várhatóan 2011.
második felében kerül sor.
A támogatási konstrukció közvetlen célcsoportja az új fıtéren
programot megvalósítani kívánó szervezetek
Programok közvetett célcsoportja alapvetıen a helyi,
sárospataki lakosság, illetve mindazok, akik számára fontos a
közösségi célú, kulturális rendezvényeknek való részvétel.
További kiemelt közvetett célcsoport a Sárospatakon tanuló
diákság.
Továbbá az események várhatóan érdekes programot kínálnak
a turisták, illetve Sárospatak környezı településeinek lakossága
•
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Tevékenység neve
Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Tervezett teljes költségvetés
összege az adott tevékenységre
vonatkozóan (Ft)
Elszámolható költségek
nagysága (Ft)
Jelen pályázat keretében
igényelt támogatás nagysága
(Ft)
Támogatás aránya az összes
elszámolható költségbıl
(Támogatás összege/összes
elszámolható költség) (%)
Biztosított saját forrás nagysága
(Ft)
Biztosított saját forrás aránya az
összes elszámolható költségbıl
(Saját forrás összege/összes
elszámolható költség) (%)
További források (Ft)
További források megnevezése
Projekt-elıkészítés helyzete
Adminisztratív és eljárási
kötelezettségek

3.2 Kulturális rendezvények támogatása (közvetett támogatás)
számára.
A beruházásokat kísérı és különösen az új fıtéren
megrendezésre kerülı rendezvények szükségesek a fejlesztés
eredményeinek megismertetése érdekében. Fontos, hogy a
hagyományos városi rendezvényeken túl újabb kulturális, a
szabadidı hasznos eltöltését segítı programok (pl. helyi
szereplıkkel rendszeres szabadtéri kulturális elıadások) is
legyenek a városban. Másrészrıl pedig igény van a
sárospatakiakban, hogy felelevenítsenek olyan régi
hagyományokat, mint a Sárospataki Diáknapok, vagy
(VénDiáknapok) ezzel is erısítve a Sárospatakon tanuló
szépszámú diáksereg városhoz való kötıdését.
Év: 2011
Hónap: szeptember
Nap: 1
Év: 2012
Hónap: december
Nap: 31
7 039 326
7 039 326
6 687 360

95%

351 966

5%
Nem releváns
Nem releváns
A közvetett támogatás eljárásrendje és a kapcsolódó
mintadokumentumok rendelkezésre állnak.
Nem releváns.
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IV.6.

Szinergia vizsgálat

A projekt tevékenységei alapvetıen két területre koncentrálódnak:
1. Madách utca, Petıfi Sándor utca és az Erdélyi János út keresztezıdése
2. Eötvös utca
Az elsı pontban szereplı területen található a városi heti piac és a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, míg a második pontban szereplı területen van A Mővelıdés Háza, a
Comenius Tanítóképzı épülete, illetve a közelben található a városi rendelıintézet, az épülı
járóbeteg szakellátó központ, valamint az utcában kap majd helyet a kistérségi integrált
Szolgáltató Központ is. A tervezett fejlesztések alapvetıen a fentiekben felsorolt funkciókhoz
kapcsolódnak, összesen mintegy 75 parkolóhely létesítésével az intézmények, szolgáltatások
elérhetıségét javítja. Ehhez kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a projekt keretében
tervezett parkolóhelyek nemcsak egy, hanem egyszerre, vagy különbözı idı- és
napszakokban más és más funkciót szolgálnak ki. Erre a legjobb példa a Madách utca
korszerősítése és a Petıfi utcai parkolók kialakítása. Míg hétköznap az iskolába érkezı diákok
szállítását segíti, addig hétvégén, piacnapokon a piacra érkezı vásárlókat és árusokat
szolgálja ki.
Ugyanakkor az akcióterületen olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek valamiféleképpen
kapcsolódnak a már folyamatban lévı, vagy tervezett beruházásokhoz. (iskolabıvítés és, felújítás, járóbeteg szakellátó központ építése, kistréségi szolgáltató központ kialakítása.) Így a
fejlesztések nemcsak a múltból örökölt problémákon igyekeznek javítani, hanem a jövı
lehetıségeihez is illeszkednek. Ez utóbbira jó példa az új városi fıtér, közösségi tér kialakítása,
mely „egy kerítés ledöntésével” és egy egységes tér kialakításával összenyitja a Fıiskola és A
Mővelıdés Háza épületét, ezáltal felkínálva a Fıiskola és a város közti kapcsolat erısítését.
Remélhetıleg nemcsak egy fizikai lépés lesz, hanem hozzájárul a két fél közötti valós
együttmőködés fejlesztéséhez.
IV.7.

Projektgazda, partnerek bemutatása

A projekt nem konzorciumi partnerségben lesz megvalósítva, hanem az összes tevékenység
kedvezményezettje a Sárospatak Város Önkormányzata.
Projektgazda neve:
A projektgazda gazdálkodási/jogi
formája:
A projektgazda által végzett
tevékenységek teljes összege (Ft)
Ha igen, akkor az igényelt támogatás
összege (Ft)
Biztosít-e önerıt?
Ha igen, akkor a biztosított önerı
összege (Ft)
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez
kapcsolódóan vesz részt a projektben?
Projektgazda szerepe a tervezésben:
Projektgazda szerepe a
végrehajtásban:
Projektgazda szerepe a
fenntartásban/üzemeltetésben:

Sárospatak Város Önkormányzata
Helyi önkormányzat
363 775 443
320 000 000
Igen
43 775 444
Az összes projektelem végrehajtásért felel
Mőszaki tervek elkészíttetése
A projektelemek megvalósításának szervezése,
azaz a beruházások lebonyolítása.
Felel a megvalósított beruházások fenntartásáért.
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IV.8.

Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Konkrét beruházási szándék az új fıtér kialakítása kapcsán jelent meg a Miskolci Egyetem
Comenius Tanítóképzı Fıiskola Kara részérıl.
Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán
Projekt
neve
Kulturális
kávézó
kialakítása

Projekt
helyszíne

Projekt rövid leírása

Kávézó kialakítás az épület
földszintjén, mely kulturális,
programoknak adhat helyet.
Tavasztól ıszig terasz létesítése
az új fıtéren.

Eötvös utca,
új fıtért érintı
szakasza

Projekt gazda

Miskolci
Egyetem

Elıkészítettség
Mőszaki
terezés
szükséges

Megvalósítás
lehetséges
kezdete és
vége

2012

2012

A Fıiskola ígérte, hogy a beruházás megvalósítása után a bejárati tornyot látogathatóvá
teszi, ahonnan csodás panoráma nyílik a zempléni hegyekre, és a Bodrogközre.
IV.9.

Kapcsolódó fejlesztések

A fejezet az ÉMOP város-rehabilitáció pályázaton kívül a közszféra által az akcióterületen
megvalósítani kívánt tevékenységeket tartalmazza.
Kapcsolódó fejlesztések - megvalósítás alatt lévı projekt
Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása
Sárospatakon
Projekt rövid leírása
A projekt keretében 1936 m2 alapterületen egy új emeltszintő
kistérségi járóbeteg szakellátó központ építése történik a
szükséges eszközök, orvosi mőszerek és berendezések,
informatikai háttér beszerzése mellett.
Projekt helyszíne
Sárospatak, Comenius utca, a meglévı rendelıintézet
mellett
Projekt gazda
Sárospatak Város Önkormányzata
Elıkészítettség
A kivitelezés megkezdıdött
Tervezett összköltség
775 071 597 Ft
Megvalósítás
lehetséges 2010. 09. – 2011.09
kezdete és vége

Projekt neve

Projekt neve
Projekt rövid leírása

Projekt helyszíne
Projekt gazda
Elıkészítettség

Kistérségi közösségi ház kialakítása (integrált szolgáltató
központ)
A projekt keretében megvalósuló Szolgáltató Központban a
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a
pedagógiai
szolgáltatások
infrastrukturálisan
egy
épületegyüttesben, a volt járásbíróság megüresedı
épületében (Rákóczi Ferenc utca 37.), annak felújításával és
igény szerinti kibıvítésével kerülnek elhelyezésre. E
szolgáltatásokon kívül további kulcsfontosságú kistérségi
feladatokat
ellátó
közszolgáltatások
(okmányiroda,
építésügyi hatóság, anyakönyvi hivatal, gyámhatóság)
kerülnek be a központba.
Sárospatak, Rákóczi F. u.
Sárospatak Város Önkormányzata
A mőszaki tervek elkészültek, a kivitelezı kiválasztása
hamarosan megtörténik, a beruházás leghamarabb 2011.
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Kistérségi közösségi ház kialakítása (integrált szolgáltató
központ)
július 1-én kezdıdhet meg.
Tervezett összköltség
287 316 969 Ft
Megvalósítás
lehetséges 2011. 07. 01. – 2012. 05. 31.
kezdete és vége
Projekt neve

Minıségi közoktatás megteremtése Sárospatakon
A projekt keretében az önkormányzati fenntartású óvoda és
általános iskola (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) - két
önálló feladat ellátási helyként mőködı - épületeinek
bıvítésére, átalakítására és felújítására kerül sor. Cél az
integrált nevelés-oktatás elısegítése, a korszerő és
egészséges tanulási feltételeket, megfelelı szaktantermi
ellátottságot biztosító intézmények kialakítása.
Projekt helyszíne
Sárospatak, Petıfi S. u.
Projekt gazda
Sárospatak Város Önkormányzata
Elıkészítettség
A projekt részeként a Carolina óvoda és bölcsıde épület
felújítása, illetve bıvítése elkészült, az iskola épület
felújításához,
bıvítéséhez
a
kivitelezı
kiválasztása
folyamatban van.
Tervezett összköltség
555 513 397 Ft
Megvalósítás
lehetséges 2009. 09. 01. – 2011. 08. 31.
kezdete és vége
Projekt neve
Projekt rövid leírása

V. A tervezett fejlesztések várható hatásai
Az akcióterületen tervezett valamennyi fejlesztésnek a város és a kistérség lakosságára nézve
közvetlen és közvetett hatásai, melyek közül a társadalmi- gazdasági, esélyegyenlıségi és
környezeti hatások egyaránt érzékelhetıek. A hatások vizsgálata során érdemes a fejlesztési
tevékenységeket két csoportban vizsgálni:
•

az egyik csoportban a piac felújítása, a piac megközelítését biztosító Madách utca
felújítása valamint a piac közönsége számára is parkolást biztosító gépkocsi parkoló
megépítése vannak;

•

a másik csoportban a Mővelıdés Háza és a Miskolci Egyetem Comenius Fıiskolai Kar
közötti agora, új fıtér kialakítása van.

V.1.

Gazdasági-társadalmi hatás

A piac felújítása, a Madách utca egy szakaszának átépítése és a parkolók építése a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett
A piac a város életében a kereskedelmi funkcióján túl egy sajátos lakossági találkozóhely
szerepét is betölti. A jelenlegi fı problémák:
•

A piac területén „vonzó” elárusító helyek száma kevés, illetve nem megfelelı
kiosztású, aminek a következtében
o

konfliktusok vannak az eladók között, és

o

a lehetségesnél kevesebb árus jelenik meg a piacnapokon.
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•

A piac gyalogos és gépjármővel való megközelítése, és a piacon való vásárlás
nehézkes mind a piacon, mind az odavezetı Madách utcán keresztül, ami miatt
o

konfliktusok vannak a vevık között,

o

konfliktusok vannak a vevık és az elárusítók között

o

piacnapokon gyakoriak a kisebb koccanásos (gyalogosokat, kerékpárosokat
és autókat egyaránt érintı) balesetek a Madách utcának ezen a szakaszán

o

a parkolással tönkreteszik a környezı zöldterületeket

o

a zsúfoltságban jelentısen nagyobb a lopással, autó feltöréssel járó
események száma.

A megújulás által egy lényegesen komfortosabb kereskedelmi-közösségi tér jön létre a
városban. A fejlesztés nemcsak a rendelkezésre álló terek használatának és a közlekedésnek
az átszervezését eredményezik, hanem létrejön egy jelentısen magasabb környezeti
minıség is. A fejlesztés eredményeként a piac több vásárlót vonz majd, a nagyobb kereslet
pedig több árus megjelenését eredményezi. Ezáltal
•

A város, a kistérség lakói és a városba látogató turisták továbbra is a helyi piacon
költik el pénzüket és szerzik be a fıként helyi termeléső árukat,

•

vásárlásukkal hozzájárulnak a helyi termelık és termelés fenntartásához, valamint a
nagykereskedelmi áruszállításból fakadó forgalomterhelés csökkentéséhez;

•

A megújuló, vonzó külsıvel rendelkezı piacon árusító ıstermelık és vállalkozók
bevétele nı, ezáltal nı a lakossági jólét, ami további fogyasztást generál a városban;

•

A közterület rendezésével és a forgalmi rend átalakításával csökken a balesetek
száma és csökken a lakosság ingatlanaiban (pl. kerítések rongálása) okozott károk
mennyisége és értéke is.

•

A zsúfoltság megszőnésével és a térfigyelık kiépítésével javul a közbiztonság, csökken
a vagyonelleni cselekmények lehetısége és száma.

•

A fejlesztéssel jelentısen nı a lakossági elégedettség mind a piac vásárlói, mind
pedig a piac környezetében élık körében.

•

A komfortosabb piacon a vásárlók a vásárlás mellett egyfajta társadalmi életet élnek,
ezáltal a fejlesztés hozzájárul a társadalmi kohézió erısödéséhez.

•

A projekt megvalósításának ideje alatt mintegy kb. 30 fı foglalkoztatása válik
biztosítottá;

•

A foglalkoztatás eredményeként csökken a városban a munkanélküliség, így
csökkennek a város ilyen jellegő terhei;

•

A foglalkoztatottak jövedelmei eredményeként nı a városban a lakosság jóléte, ami
további fogyasztáshoz vezet, így élénkülhet a városi üzletek forgalma;

•

A megújuló belvárosi arculat növeli a helyi büszkeséget, a lakosság helyi kötıdését, ez
pedig hosszú távon hozzájárulhat (a többi projektelemmel együttesen) a város imázs
javulásához;

•

a város egyre vonzóbb turisztikai célponttá válik;

•

A beruházás eredményeként szakhatósági (mőszaki, egészségügyi) szempontokból
kiválóan mőködı piactér jön létre, azáltal a fejlesztés az épített környezet
értékmegırzését, értéknövelését eredményezi, tehát környezeti megtérülését tekintve
is hasznos projekt.
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Az Eötvös utca átépítése, parkolók kialakítása, új közösségi tér létrehozása
A város kulturális-közösségi életének egyik legfrekventáltabb pontja A Mővelıdés Háza és az
azt körülvevı közterület. Amíg az épület funkciói kiválóan mőködnek, addig a szabadtéri
programok lehetısége igencsak korlátozott, ami A Mővelıdés Háza elıtti tér szőkösségébıl,
az Eötvös utca – az alkalmi forgalomterelés ellenére – jelentıs gépjármőforgalmából és a tér
leromló állapotából fakadnak. Ennek következtében a városi és kistérségi programok
lehetséges résztvevıi közül sokan távol maradnak. A környékben lakók rendszeresen
panaszkodnak a szők terek miatti jelentıs hangerıre és zajokra. Egy-egy nagyrendezvény
után a közterületek, különösen a zöldterületek állapota siralmassá válik és helyreállításuk
jelentıs költségeket ró az Önkormányzatra. Az Eötvös utca jelenlegi forgalmát egy-két éven
belül jelentısen megnövelheti az a fejlesztés, aminek eredményeként az Eötvös utca és a
Rákóczi utca sarkán felépül és megkezdi mőködését a Kistérségi Szolgáltató Központ – benne
egy modern, kistérségi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások széles palettájával.
A fejlesztés eredményeként
•

Sárospatak olyan köztérhez jut, amely alkalmas a valódi közösségi tér betöltésére.
Létrejön a város új, legnagyobb közösségi tere, amely a térség lakosainak számára a
kulturális és szabadidıs programok széles tárházát kínálja majd;

•

A közösségi tér és a kapcsolódó közterület megújulásával egy jelentısen magasabb
minıségő élettér jön létre, ami javítja a könyék és a város arculatát és imázsát;

•

A megszépülı közterület környékén fekvı ingatlanok értéke nı;

•

A beruházás megvalósításának idejére mintegy 30 fıvel nı a foglalkoztatás az
építıiparban, ami egyúttal, ha átmenetileg is, de enyhíti az Önkormányzat
munkanélküliséggel kapcsolatos kiadásait;

•

A beruházás környezetében mőködı szolgáltatók, üzletek forgalma
bevételeik növekednek, életszínvonaluk és biztonságérzetük javul;

•

A téren tervezett új üzleti beruházások eredményeként, vagy a meglévı kávézó
teraszának bıvítésével az állandó foglalkoztatottak száma kis mértékben növekedhet
a városban;

•

A lokálisan fellendülı gazdasági élet és kereskedelmi forgalom egyrészt iparőzési és
idegenforgalmi adóbevétel többletet jelent a városnak, másrészt pedig további
foglalkoztatási hatással bír. A foglalkoztatás eredményeként csökkennek a város
munkanélküliséggel kapcsolatos terhei, vagy legalábbis nem növekednek;

•

A közepes és nagyrendezvények, vásárok számának jelentıs növekedése ellenére a
kialakított terek alkalmasak lesznek a látogatóforgalom lebonyolítására, és a
látogatók által okozott környezeti károk mértéke jelentısen lecsökken.

•

A vonzóvá, egységes arculatúvá alakuló belváros hozzájárul a helyi lakosság
kötıdésének javulásához, a helyi büszkeség növekedéséhez;

V.2.

megnı,

Esélyegyenlıségi hatás

A fejlesztések elıkészítése során, már a tervezési fázisban jelentıs szerepet kapott a
mozgásukban
korlátozottak
(mozgássérültek,
idısek,
babakocsival
közlekedık)
szempontjainak összegyőjtése és figyelembe vétele. Kiemelt szempont volt, hogy a piactér
megközelítése (gyalogosan és autóval) és a piactéren belüli gyalogos közlekedés, A
Mővelıdés Háza elıtti új közösségi tér és a majdani Kistérségi Szolgáltató Központ elérése és
használata valamennyi az esélyegyenlıségi csoportok számára minél könnyebbé és
komfortosabbá váljon.
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Beavatkozás

Hatás

A piac fejlesztése során az árusítóhelyek
elhelyezése megváltozik oly módon, hogy
nagyobb terek jönnek létre.

A kerekes székesek és a babakocsisok is
kényelmesen hozzáférhetnek az eddig
elérhetetlen, vagy alig elérhetı standokhoz.

A piac bejáratának kialakítása során olyan
szegélyek kerülnek kialakításra, amelyeken
kényelmesen át lehet haladni tolószékkel,
továbbá elbontásra kerülnek a piacon belül
rendszertelenül felbukkanó szegélyek.

Vonzóbbá, elérhetıvé válik a piac
mozgásukban korlátozottak számára.

a

A piacra érkezık parkolását biztosító
parkolóhelyek közül a piachoz legközelebb
esı 3parkolóhely mozgássérültek számára
kerül kialakításra.

Vonzóbbá, elérhetıvé válik a piac
mozgásukban korlátozottak számára.

a

A Madách utca átépítése során a járdák
jelentısen kiszélesítésre kerülnek, és az
úttestrıl a járdára való feljutást az út
szintjében kialakított szegélyek segítik majd.

Vonzóbbá, elérhetıvé válik a piac
mozgásukban korlátozottak számára.

a

A Mővelıdés Háza elıtt megtörténik a
térburkolat teljes cseréje.

Az intézmény könnyebben megközelíthetıvé
válik a mozgásukban korlátozottak számára.

Az Eötvös utca fejlesztés által érintett
területén burkolatcsere és a járdára való
akadálymentes feljutás biztosítása, illetve a
keresztirányú forgalom biztosítása.

A teljes új tér elérhetıvé válik a kerekes
székesek számára is, így ık is részt vehetnek a
közösségi programokon.

A felsorolt beavatkozások mindegyike hozzájárul a mozgásában korlátozott (sérült, idıs,
babakocsival közlekedı stb.) lakosság társadalmi integrációjához. Számukra is lehetıségük
nyílik a város közösségi életébe való bekapcsolódásra, illetve az eddig nem vagy részben
igénybe vehetı szolgáltatások teljes körő és önálló igénybevételére.
V.3.

Környezeti hatás

Negatív hatások
A környezeti állapot számára tartós kockázatot egyik beruházás sem jelent (közterületek
fejlesztése). Ezzel együtt az akcióterületen tervezett valamennyi építkezés (elsısorban A
Mővelıdés Háza elıtti tér bıvítése) az építkezés volumene miatt hatással lesz a környezetre.
Az építkezési beruházások kivitelezıi számára elvárásként jelenik meg, hogy
•

az építkezés munkálatait úgy ütemezzék, aminek eredményeként a teherforgalom, a
por és a zaj a legkevésbé akadályozza a környéken lakók életét;

•

a munkálatok befejezéséhez kötelezıen kapcsolódjon a környezet helyreállítása.

A fejlesztéssel érintett területen a zöldfelületek száma csökken, amit a parkolókban
elhelyezett pázsit-rácskı burkolattal és a közterületre kihelyezett növénykiültetésekkel,
villanyoszlopokra elhelyezett virágkosarakkal próbálunk ellensúlyozni.
Pozitív hatások
A parkolási helyek száma a belvárosban emelkedik (Eötvös utca, Petıfi utca), ám ehhez a
környezeti terhelés csökkenése kapcsolódik majd azáltal, hogy
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•

a forgalomcsillapító eszközökkel (forgalomcsillapító terelések és burkolatok az Eötvös
utcában,) a gyalogosforgalom kap elsıbbséget a gépjármő forgalommal szemben;
illetve

•

az újonnan kialakított – járdaszegéllyel határolt és aszfalton felfestett illetve pázsitrácskı burkolatú - parkolóhelyek száma 20-ról 96-ra nı.

Pozitív környezeti hatással jár, hogy a városi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésének
eredményeként,
illetve
egyéb
beruházás
révén
a
Comenius
utcánál
lévı
szennyvízszellıztetıbıl kiáramló szagterhelés jelentısen csökken.

VI. Kockázatok elemzése
Az alábbi fejezetben a projekt megvalósítása és fenntartása során felmerülhetı lehetséges
kockázatokat, illetve azok várható hatását és végül kezelését vesszük számba. A
kockázatelemzés célja azon kedvezıtlen események meghatározása, amelyek a fejlesztések
megvalósíthatósági és üzemeltetési feltételeit befolyásolhatják, és hogy milyen mértékben
tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve
megvalósíthatóságát. A kockázatok felmerülésének lehetıségeit az alábbi szempontok
figyelembevételével vizsgáljuk:
Kockázat felmerülésének idıpontja
•

Megvalósítás

•

Fenntartás

Kockázat jellege
•

Mőszaki kockázatok

•

Jogi szempontok

•

Társadalmi szempontok

•

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

•

Intézményi szempontok

VI.1.

A projekt megvalósítása és fenntartása során felmerülhetı kockázatok

Projekt megvalósítása
•

Tervezési munkák elhúzódnak és a projektben tervezett ütemezés szerint nem
kezdhetı meg az engedélyezési eljárás, illetve a közbeszerzés meghirdetése.

•

Engedélyezési eljárások elhúzódása, az érintett hivatalok kivárnak a jogszabályokban
elıírt legvégsı idıpontig a döntéssel, illetve fellebbeznek a megítélt engedélyek
hatályba lépése ellen.

•

Közbeszerzési eljárás sikertelensége, ami leginkább a közterület fejlesztési munkákat
veszélyeztetheti.

•

Közbeszerzés során a tervezetthez képest magasabb árakon vállalják a kivitelezık a
tervezett munkákat.

•

Valamely projektelem nem valósul meg

•

Késedelmes kifizetések a pontatlan jelentéskészítés miatt

•

A projektmenedzsment kapacitásainak alultervezése
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•

Közvetett támogatásból megvalósuló egyes projektek elmaradása

•

Az érintettek érdektelenség miatt távol maradnak a rendezvényektıl.

A projekt eredményeinek fenntartása
•

A megújított illetve létrehozott új közösségi tér és piacterület kihasználtsága a tervezett
szint alatt marad.

•

A kialakított közterületek (piac, új közösségi tér) gyors állagromlása következik be.

VI.2.

Kockázatok elemzése, illetve bekövetkezésük hatása
Kockázatok
Valószínőség Hatás

Kockázat megnevezése

Kockázat mértéke

(1-7)*

(1-7)*

Tervezés elhúzódása

3

4

12 (kicsi)

Engedélyezési eljárás elhúzódása

4

3

12 (kicsi)

Valamely projektelem nem valósul meg

4

4

16 (közepes)

Közbeszerzés sikertelensége

3

4

12 (kicsi)

Közbeszerzés eljárás során a tervezettıl eltérı
kivitelezési árak

5

4

20 (közepes)

Késedelmes kifizetések

5

2

10 (kicsi)

A projektmenedzsment kapacitásainak alultervezése

2

3

6 (elenyészı)

Közvetett támogatásból megvalósuló egyes
projektek elmaradása

3

3

9 (kicsi)

Az érintettek érdektelenség miatt távol maradnak a
rendezvényektıl

4

4

16 (kicsi)

A közösségi tér és a piac kihasználtsága nem éri el a
tervezett szintet

3

6

18 (kicsi)

A kialakított közterületek gyors állagromlása

4

5

20 (közepes)

* 1 – leggyengébb, 7 – legerısebb
A bekövetkezések valószínőségét, illetve a kockázatok projektre gyakorolt hatását szakértıi
becsléssel egyaránt 1-7-ig terjedı skálán osztályoztuk. A szakértıi becslés korábban
megvalósított hasonló mérető, összetettségő projektek tapasztalataira épített.
A kockázatok mértékét az alábbi skálán azonosítottuk be.
Pontozás

Kockázat minısítése

0-7

elenyészı

7-14

kicsi

15-21

közepes

22-28

jelentıs

29-49

kiemelkedı

Az értékelésbıl megállapítható, hogy az alábbi kockázatok vannak a legjelentısebb
hatással a projekt sikeres megvalósítására, vagy várt eredményeire:


Közbeszerzés eljárás során a kivitelezési árak a tervezettıl jelentısen eltérnek
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A kockázatok kezelésénél különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a következıkre:
A megvalósítás során:
−

A Potenciális célcsoport minél nagyobb számú bevonása a soft projektekbe

A fenntartás során:
−
VI.3.

A fejújított piac és a kialakított közösségi tér gyors állagromlása
Kockázatok kezelése

Kockázatok

Kockázatok kezelése

Tervezés elhúzódása

A mőszaki tervek elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megfelelı
elıkészítése szükséges. Eredménytelenség esetén az eredménytelen
eljárásokat haladéktalanul meg kell ismételni, hogy a szükséges
határidıkre elkészüljenek a tervek. A tervezés folyamán a szükséges
szakhatósággal, partnerekkel elızetes egyeztetés lefolytatása.

Engedélyezési eljárás
elhúzódása

Az építési engedélyköteles feladatok tervezés munkáiba bevonjuk az
illetékes hatóságokat. A tervezési munkák során lefolytatott egyeztetések
következtében várhatóan minimalizálhatják az engedélyezés során
felmerülhetı problémákat. Továbbá az egyes projektek tervezésérıl, de
különösen a közút fejlesztések tervezésérıl folyamatosan tájékoztatjuk a
lakosságot.

Közbeszerzés
sikertelensége

Egyértelmő feladatkiírással, kiviteli tervekkel és mindenki számára
hozzáférhetı minıségi követelménnyel rendelkezı anyagok kiírásával
igyekszünk egyforma esélyt biztosítani a közbeszerzésre pályázóknak. Ez
garantálhatja, hogy nem lesznek a közbeszerzési kiírásoknak olyan
speciális elemei, ami a kevés jelentkezı miatt kiszolgáltatottá tenné az
önkormányzatot.

Közbeszerzés eljárás során
a tervezettıl eltérı
kivitelezési árak

Amennyiben az egyes projektelemekre eltérı árajánlatok érkeznek, úgy
elsısorban meg kell próbálni a projektelemek közti forrásátcsoportosítást,
amihez 10% feletti átcsoportosítás esetén szükséges lehet a Közremőködı
szervezet jóváhagyására is. Amennyiben nem lehetséges
forrásátcsoportosítás, úgy az önkormányzatnak vagy a megítélt
támogatás elvesztésével, vagy rosszabb esetben pótlólagos döntéssel
nagyobb önkormányzati önerı biztosításával kell számolnia. A lehetséges
kockázat csökkentéséhez a támogatási szerzıdés megkötése elıtt a
beszerzésekre, illetve szolgáltatásokra árajánlatot kell kérni, illetve az
építési tevékenységekre a kiviteli tervek alapján reális költségkalkulációt
kell készíteni. A nagyobb összegő projekteknél a tervezıi költségbecslés
mellett kivitelezıi árazást is meg kell kérni, ezzel is segítve az akcióterületi
tervben a projektelem költségvetésének reális tervezését.

Valamely projektelem nem
valósul meg

Amennyiben valamely oknál (pl. engedélyezési eljárás késlekedése,
elszámolások nem megfelelı feltételek mellett való benyújtása, pénzügyi
finanszírozási hiány, vagy egyéb vis maior) fogva nem valósul meg
valamely tervezett projektelem, úgy kezdeményezni kell a közremőködı
szervezetnél az érintett támogatás felhasználását más, új projektelemre. A
támogatás elvesztésének megakadályozására szerencsés, ha az
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Kockázatok

Kockázatok kezelése
önkormányzat egy kis összegő tartalék projekttel rendelkezik (pl.
önkormányzati tulajdonú középület homlokzat felújítása). A projektek
meghiúsulásának kockázatát nagymértékben csökkenti, ha a
projektmenedzsment ülésen minden projekt állása részletesen áttekintésre
kerül.

Késedelmes kifizetések a
pontatlan jelentéskészítés
miatt

A Városfejlesztı társaságnál tapasztalat projekt menedzsment csapat
mőködik a jelentések, elszámolások elkészítésére. Javasolt az
elszámolások sablonjait elıre kialakítani, illetve készíteni egy
minıségellenırzı listát, mely alapján az összeállított elszámolásokat
áttekinti a projektmenedzsment csoport minıségellenırzésért felelıs
tagja. A projekt menedzsment csapatnak magában kell foglalni a projekt
vezetıjét, az egyes projektek menedzsereit, egy pénzügyi elszámolásért
felelıs munkatársat, illetve a mőszaki ellenırzésért felelıs kollégát.
Javasolt, hogy a projektmegvalósítás kezdetekor a projekt menedzsment
csoport tagjai kapjanak képzést a regionális fejlesztési ügynökség
munkatársaitól a jelentéstétel, elszámolás követelményrendszerérıl. A
projekt menedzsment csapatnak megfelelı kapacitással kell
rendelkeznie, ami igényelheti részmunkaidıs munkaerı alkalmi
alkalmazását is.

A projektmenedzsment
kapacitásainak
alultervezése

A feladatok újszerősége és a társaság feladatainak összetettsége
magában hordozza a kapacitások alultervezésének veszélyét. Az
önkormányzat, az IVS rendszeres áttekintésekor értékeli a városfejlesztı
társaság tevékenységét, az aktuálisan ellátandó feladatok körét és
szükség esetén – saját forrásainak terhére - minıségi (pl. képzés,
tanácsadás) vagy mennyiségi (idıszakos vagy állandó munkaerı
felvétele) kapacitásbıvítést hajt végre.

Közvetett támogatásból
megvalósuló egyes
projektek elmaradása

A közvetett támogatásból támogatásban részesülı, vélhetıen többnyire
civil szervezetek elkötelezettségét folyamatos kapcsolattartással kell, hogy
fenntartsa a városfejlesztı társaság, mind a projektfejlesztés, mind a
megvalósítás idıszakában. Esetleges érdekmúlásuk esetén hasonló célú
és nagyságrendő projektek azonosítására van szükség, vagy új, hasonló
tevékenységő partnerek bevonásával, vagy a már bevont partnerek
tevékenységeinek kiterjesztésével.

Az érintettek érdektelenség
miatt távol maradnak a
rendezvényektıl

A soft elemeket megvalósító önkormányzat és a közvetett támogatásból
részesülı kedvezményezettek (jellemzıen civil egyesületek) intenzív
kommunikációja fontos feladat a programok célcsoportjával az
elıkészítéstıl a fenntartása idıszakának végéig, bevonva a városban és
az oktatási, kulturális területen dolgozókat, és például a kisebbségi
szervezeteket.

A piac és az új közösségi
tér kihasználtsága nem éri
el a tervezett szintet.

Az önkormányzat által kiválasztott szolgáltatók a projekt megvalósítása
során számos programot szerveznek a közösségi térre hagyományteremtı
céllal, ezáltal közvetlenül a kialakítást követı idıszakban népszerősítésre
kerül az érintett terület és változás közismertté válik a lakosság körében.

A kialakított közterületek
gyors állagromlása

Az állagmegırzés, így a vandalizmus megelızése érdekében térfigyelı
kamerákat telepítünk a projekt keretében, és például a soft
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Kockázatok

Kockázatok kezelése
projektelemek között ösztönözzük örökbefogadási akció szervezését az
erısebb érzelmi kötıdés és a motiváció erısítésére, annak érdekében,
hogy a park jövendıbeli használói megırizzék a fejlesztés eredményeit.
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VII. A város-rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve
A tevékenységek ütemezése
Tevékenységek /
projektelemek

Már
rendelkezésre
áll

2010
I.

II.

2011
III.

IV.

I.

II.

2012
III.

IV.

I.

II.

2013
III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Elıkészítés
IVS, ATT
Mőszaki tervek
Feltételes közbeszerzés
Végrehajtás
A projekt egészének
megvalósításához szorosan
kapcsolódó szolgáltatások
Projektmenedzsment
Gazdasági funkció
1.1 Piac átépítése
Közösségi funkció

Városi funkció
2.1 Madách utca piac melletti
szakaszának átépítése
2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola mellett parkoló építése a
Petıfi Sándor utcában
2.3 Eötvös utca átépítése - a
Mővelıdés Háza
környezetében új közösségi tér
létesítése, továbbá parkolók
kialakítása
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Tevékenységek /
projektelemek

Már
rendelkezésre
áll

2010
I.

II.

2011
III.

IV.

I.

II.

2012
III.

IV.

I.

II.

2013
III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Közszféra funkció

Kiegészítı kisléptékő („soft”) elemek (ERFA típusú)
3.1 Tudatos termesztés, tudatos
fogyasztás ismeretterjesztés
Kiegészítı kisléptékő („soft”) elemek (ESZA típusú)
3.2 Kulturális rendezvények
támogatása (közvetett
támogatás)
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VIII. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott
partnerségi egyeztetések
Az Akcióterületi Terv készítése során szükség van a fejlesztésekben érintettek és érdekeltek
bevonására annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések minél szélesebb társadalmi
támogatottsággal, illetve partneri együttmőködéssel rendelkezzenek. E folyamat részeként az
önkormányzat a különféle partnerségi körökkel (lakosság, szakmai szervezetek) több
egyeztetést szervezett, melyeken a résztvevık jelezhették fejlesztési javaslataikat, igényeiket.
Az alábbi partnerségi egyeztetéseket hajtottuk végre az akcióterületi terv elkészítésénél.
2009. december 20.

Közmőszolgáltatókkal, építészekkel való elızetes egyeztetés

2010. május

Piacon árusítók igényeinek felmérése – részletesebben az
Igényfelmérés és kapacitás kihasználtság fejezetben

2010. június

Városfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódóan az akcióterületi
beavatkozások írásos véleményezése

2010. június 17.

Lakossági egyeztetés – Városfejlesztési Koncepcióról, IVS-rıl,
Akcióterületi tervrıl

2010. június 25.

IVS, benne Akcióterületi terv megvitatása a Képviselıtestület által

2010. augusztus

Piac környékén lakók igényeinek összegyőjtése

2010. szeptember 1-3.

Közmőszolgáltatókkal való egyeztetések

Az alábbiakban összefoglaljuk az egyeztetések tartalmát, kiemelve néhány fıbb
megállapítást.
Szakmai egyeztetés – 2009. december 20.1
Az egyeztetésen a városi közmőveket üzemeltetı cégek képviselıi és helyi építészek vettek
részt az önkormányzat meghívására. A résztvevık megismerték többek között az akcióterületi
terv készítésének körülményeit, követelményeit. Elızetesen bemutatásra került a város
társadalmi-gazdasági helyzetének ismertetése, illetve a lehetséges fejlesztési célok és
beavatkozások. A résztvevık kifejezték véleményüket a fejlesztési javaslattal kapcsolatban,
megfogalmazták a hangsúlyosan fejlesztendı területeket.
Különösen nagy szerepet kapott a közmőhálózat fejlesztési, korszerősítési szükségessége.
Elsısorban az ivóvíz hálózat elavultságáról, és az Eötvös utcai szennyvízhálózat
megújulásának szükségességérıl esett szó. A szennyvízhálózattal kapcsolatban többen
jelezték, hogy az Eötvös utcai szellıztetınél gyakran hosszú ideig kellemetlen szag érezhetı.
Felmerült továbbá, hogy a városban szükség van a kétségkívül igen gyenge minıségő
útburkolatok cseréjére. A közmő- és útfejlesztéseket feltétlen egymással összhangban kell
megvalósítani.

1

Foto forrása: www.sarospatak.hu

58

SÁROSPATAK - VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A belvárossal kapcsolatban a helyi építészek kifejezték, hogy a városlakók nagy igénye egy
igazi közösségi tér kialakítása. A megbeszélésen elhangzott, hogy e célra az egyik, hanem a
legalkalmasabb terület A Mővelıdés Háza elıtti tér.
A városi forgalommal kapcsolatban több probléma is felmerült, mindenki egyetértett abban,
hogy a belváros erısen terhelt az átmenı forgalomtól. Több javaslat is elhangzott a városon
belüli, illetve azon kívüli tehermentesítési lehetıségekre vonatkozóan.
Az egyeztetéseken elhangzottak alapján folytatódott tovább a városfejlesztési tervezési
dokumentumok elkészítése.
Lakossági fórum – 2010. június 17.
A rendezvényre az Újbástya Rendezvényközpontban került sor az önkormányzat
meghívására. Az eseményrıl a város honlapján volt meghirdetve. A fórumon résztvevık
jelentıs érdeklıdést tanúsítottak a téma iránt, így Olajos Csaba Fıépítész úr felvezetıje,
illetve a tervezık hozzászólása után élénk párbeszéd, véleménycsere bontakozott ki. Az
egyeztetés
eredményes
és
hasznos
volt,
köszönhetıen
a
megjelentek
nagyfokú
aktivitásának.
A
fórum elıtt másfél
héttel
a
www.sarospatak.hu
weboldalról
elérhetı
volt
a
városfejlesztési
koncepció,
illetve
az integrált városfejlesztési stratégiára és a tervezett belvárosi akcióterületre vonatkozó
pályázati beruházásokat is tartalmazó munkaanyag. Ezzel biztosította az önkormányzat, hogy
minden érdeklıdı számára jusson idı a fejlesztési elképzelések megismerésére.
A hozzászólók észrevételei elsısorban a város közlekedési rendszerével, illetve a
városközpontot érintıen az épített és természeti örökség megóvásával voltak kapcsolatosak.
A közlekedési rendszerrel kapcsolatos észrevételek megfogalmazását követıen arra az
álláspontra jutottak a felek, hogy szükség van a város közlekedési hálózatának
koncepcionális szintő újragondolására. Három alapvetı problémát rajzolódott ki a fórumon:
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A város megközelíthetısége nem megfelelı, ugyanis a 37-es út irányából csak a vasút
szintbeli keresztezésével van lehetıség bejutni a városba. A helyzet javítása
érdekében szükség lenne egy elkerülı út megépítésére, ezzel párhuzamosan pedig
egy olyan keresztezıdés kialakítására, ahol az útpálya nem szintbeli keresztezıdésen
halad át a vasúti síneken.



A városon belül az utak többnyire rossz állapotúak, mihamarabb szükség lenne a
burkolatok nagy részének felújítására.



A város ugyan két ponton is rákapcsolódott az EUROVELO kerékpárút hálózatra,
azonban e két pont között nincs megfelelı színvonalú összekötés a városmagon belül.
A résztvevık elmondták, hogy lakossági igény lenne egy a várost átszelı biztonságos
kerékpárút kiépítésére.

Képviselıtestületi ülés – 2010. június 17.
A Polgármesteri Hivatalban tartott képviselıtestületi ülés egy részrıl döntött a Városfejlesztési
Koncepció elfogadásáról, másrészrıl megvitatta annak az Integrált Városfejlesztési Stratégia
részét képezı dokumentumot, kiemelt figyelemmel a városközponti akcióterület fejlesztésére.
A képviselıtestületi döntést megelızıen az összes szakbizottság megtárgyalta a
dokumentumokat és javaslatokat fogalmaztak meg. Továbbá lehetıség volt rá, hogy a
szóbeli véleményezés mellett, írásos javaslatokat is megfogalmazzanak a résztvevık. Ennek
kapcsán a legnagyobb terjedelmő javaslatot a Lokálpatrióták Egyesülete fogalmazta meg.
Összefoglalóan, a Városfejlesztési Koncepció és az IVS erısségeként fogalmazódott meg,
hogy a történelmi múltból építkezik, az örökség értékek megóvását és célszerő, fenntartható
hasznosítását tartja szem elıtt. Egyetértettek, hogy a városfejlesztés legfontosabb
beavatkozási területe: a városközpont, a Várnegyed és a Végardó fürdı környéke. A
városközponti fejlesztéseken belül a piac helyzetének rendezése mellett kiemelték A
Mővelıdés Háza és az egyetem közötti agora kialakításának lehetıségét és igényét.
Piac környékén lakók igényeinek összegyőjtése 2010. augusztus
A piac mőködésével kapcsolatosan leginkább a Madách utcán lakók, vagy a Madách
utcával határos telekkel rendelkezık fogalmaznak meg a véleményt. A Madách utca
Vörössipkások és Erdélyi János útja közötti szakaszára három telek kertje fut ki. A tulajdonosok
problémája a kerítésekre, vagy a kerítések közeli kipakolás, ami rongálja a kerítéseket. A
lakóknak problémája még az utca szúfoltsága is, hogy piacnapokon, különösen
szombatokon nehézkes az utcában való közlekedés.
Szakmai egyeztetések közmő kialakítással kapcsolatban 2010. szeptember 1-3.
2010. szeptember 1-én, illetve 3-án az önkormányzat megbízásából szakmai egyeztetés zajlott
a városban szükséges szennyvíz-, ivóvíz- és elektromos hálózattal kapcsolatos fejlesztésekrıl az
érintett közmőszolgáltató vállalatok munkatársaival. Az egyeztetésen elhangzott javaslatok,
illetve szükségszerő beruházások beépítésre kerültek mind az Integrált Városfejlesztési
Stratégiába, mind az Akcióterületi Tervbe.
Ugyanakkor megjegyzendı, hogy jelentısebb fejlesztésekre, közmőcserékre a közúti lámpás
keresztezıdéstıl a Bodrog-hídra vezetı út átépítése esetén kell sort keríteni. Továbbá fontos a
város szennyvíz-hálózatának bıvítése, hogy a rendszer kiszellıztetése ne csak a belvárost
terhelje.
Továbbá megállapítást nyert, hogy Sárospatakon a 72km hosszú ivóvíz hálózat 70%-ában
cserére szorulnak a vezetékek, mert 25évnél öregebbek. Az Európai Uniós törvények
értelmében a jelenlegi azbeszt-csöveket 2012-ig meg kellene szőntetni.
A csapadékvíz-elvezetés szinte az egész városban kritikus feladat, de a rendszer teljes körő
kiépítése, illetve cseréje feladatként jelentkezik Végardó fürdı környezetében, illetve a
Várnegyedben.
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IX. Pénzügyi terv
A fejezet tartalmazza a Városközpont akcióterületen megvalósítandó beruházások pénzügyi
tervét.
IX.1.

Pályázat összefoglaló költségvetése
Pályázat összefoglaló költségvetése (Bruttó Ft)
Projekt elemek

Teljes
költség
(bruttó)

Támogatási
arány

Támogatás

Saját erı

Gazdasági funkció
1.1 Piac átépítése

51 985 618

50,0%

25 992 809

25 992 809

2.1 Madách utca piac melletti
szakaszának átépítése

8 122 753

95,0%

7 716 615

406 138

2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola mellett parkoló építése a
Petıfi Sándor utcában

10 830 337

95,0%

10 288 820

541 517

255 302 994

94,14%

240 344 701

14 958 293

Városi funkció

2.3 Eötvös utca átépítése,
parkolók kialakítása, új közösségi
tér létesítése

Közösségi célú programok (Soft típusú tevékenység)
3.1 Tudatos termesztés, tudatos
fogyasztás ismeretterjesztés
(ERFA)

2 011 236

95,0%

1 910 674

100 562

3.2 Kulturális rendezvények
támogatása (közvetett
támogatás) (ESZA)

7 039 326

95,0%

6 687 360

351 966

IVS, Akcióterületi terv készítése

9 687 500

95,0%

9 203 125

484 375

Nyilvánosság (1%)

3 600 700

95,0%

3 420 665

180 035

15 194 979

95,0%

14 435 230

759 749

363 775 443

88,0%

320 000 000

43 775 444

Projektmenedzsment
Összesen

Az Eötvös utca átépítésénél kétfajta támogatási arány jelenik meg. A pályázati útmutató
alapján a közmőfejlesztések, korszerősítések (csapadékvíz-elvezetés és az energia-takarékos
közvilágítás korszerősítése kivételével) 50%-os támogatási intenzitással támogatható. A
feladatok közti megosztást az alábbi táblázat mutatja be (Ft).
Tevékenységek
Közterület fejlesztés
Közmő korszerősítés (víz,
szennyvíz, elektromos áram)

Beruházási Támogatási
összeg
arány
231 229 500
95,0%
4 500 000

50,0%

Támogatás

Saját erı

219 668 025

11 561 475

2 250 000

2 250 000

Összesített támogatási arány: 88%

61

SÁROSPATAK - VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Tevékenységi határok vizsgálata az összes elszámolható költséghez viszonyítva
Tevékenységek típusa

tényleges

Referencia érték

Közterület-rehabilitáció

69,611%

70%

Épület építése, felújítása

13,2%

85%

Komplex terület-elıkészítés: tényfeltárás, bontás,
ingatlanrendezés, közmővek felújítása, felosztása,
kiépítése, rekultiváció, mőszaki beavatkozás,
kármentesítés

1,2%

30%

Gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó
ingatlanfejlesztés

13,2%

min 10% - max 40%

Gazdasági társaságok részesülése a projekt összes
támogatásából

0,0%

tám max 20%

Kerékpárutak, kerékpársávok illetve belterületi utak es
járdák felújítása és kialakítása

2,1%

20%

ESZA-típusú tevékenységek

0,0%

10%

Költséghatárok vizsgálata az összes elszámolható költséghez viszonyítva
Költséghatárok

tényleges

Referencia érték

projektmenedzsment, városfejlesztı társaság esetén

4,177%

4% + 10% közvetett
támogatás összege

mőszaki ellenır / építési ktg %-ában /

2,00%

2,00%

könyvvizsgálat

0,49%

0,50%

nyilvánosság

0,99%

1%

jogi szolgáltatás

0,00%

0,50%

Projekt-elıkészítés összesen

7,41%

18,00%

Projekt-elıkészítés (IVS, At, mőszaki tervek,
közbeszerzés)

7,41%

8%

0,00%

10%

0,00%

0,5%

Projektmegvalósítással összefüggı szolgáltatás

Ingatlanvásárlás
Általános ktg (banki költség, biztosíték)

Tartalék
0,00%
5%
Eszközbeszerzési arányt külön nem számítottuk, de az elszámolható költségek arányain belül
van minden esetben.
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IX.2.

Pályázat részletes költségvetése
Projektelemek teljes költségvetésének bontása (bruttó Ft)
Teljes költség
(bruttó)

Beruházási
összeg

Projekt
elıkészítés közbeszerzéssel

Mőszaki
ellenır

Könyvvizsgálat

51 985 618

48 000 000

2 750 562

960 000

275 056

2.1 Madách utca piac melletti szakaszának
átépítése

8 122 753

7 500 000

429 775

150 000

42 978

2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett
parkoló építése a Petıfi Sándor utcában

10 830 337

10 000 000

573 034

200 000

57 303

255 302 994

235 729 500

13 508 095

4 714 590

1 350 809

3.1 Tudatos termesztés, tudatos fogyasztás
ismeretterjesztés (ERFA)

2 011 236

2 000 000

11 236

3.2 Kulturális rendezvények támogatása (közvetett
támogatás) (ESZA)

7 039 326

7 000 000

39 326

335 292 264

310 229 500

Projekt elemek
1.1 Piac átépítése

2.3 Eötvös utca átépítése, parkolók kialakítása, új
közösségi tér létesítése

Összesen

17 261 466

6 024 590

1 776 708
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Projektelemek teljes költségvetése éves bontásban (bruttó Ft)
teljes költség

Projekt elemek

2011. I

2011. II

2 750 562

2.1 Madách utca piac melletti
szakaszának átépítése
2.2 II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola mellett parkoló építése a
Petıfi Sándor utcában

1.1 Piac átépítése

2.3 Eötvös utca átépítése,
parkolók kialakítása, új közösségi
tér létesítése

Támogatás

2012. I

2012. II

Saját erı

2011. II

49 235 056

1 375 281

24 617 528

0

0

1 375 281

24 617 528

0

0

429 775

7 692 978

408 287

7 308 329

0

0

21 489

384 649

0

0

573 034

10 257 303

544 382

9 744 438

0

0

28 652

512 865

0

0

13 508 095

80 148 030

12 716 651

75 452 129

152 175 922

0

791 444

4 695 902

9 470 947

0

161 646 869

2012. I

2012. II

2011. I

2011. II

2012. II

2011. I

2012. I

3.1 Tudatos termesztés, tudatos
fogyasztás ismeretterjesztés
(ERFA)

0

1 000 000

1 011 236

0

0

950 000

960 674

0

0

50 000

50 562

3.2 Kulturális rendezvények
támogatása (közvetett
támogatás) (ESZA)

0

3 500 000

3 539 326

0

0

3 325 000

3 362 360

0

0

175 000

176 966

900 175

900 175

IVS, Akcióterületi terv készítése
Nyilvánosság (1%)
Projektmenedzsment
Összesen

9 687 500
900 175

900 175

9 203 125

0

0

0

484 375

0

0

0

855 166

855 166

855 166

855 166

45 009

45 009

45 009

45 009

3 798 745

3 798 745

3 798 745

3 798 745

3 608 808

3 608 808

3 608 808

3 608 808

189 937

189 937

189 937

189 937

31 647 886

152 032 287

170 845 789

9 249 482

28 711 699

121 586 397

160 914 896

8 787 008

2 936 186

30 445 890

9 930 893

462 474

Projekt forrásai éves bontásban (bruttó Ft)
Év

Összes költség

Támogatás

Saját erı

2011

183 680 172

150 298 096

33 382 076

2012

180 095 271

169 701 903

10 393 367

Összesen

363 775 443

320 000 000

43 775 444

A fenti táblázatban szereplı saját forrást a projekt egyetlen kedvezményezettjének, a Sárospataki Város Önkormányzatának kell biztosítani az
adott években.
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X. Megvalósítás intézményi kerete
X.1.

Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

Városfejlesztési feladatok menedzselése
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az ahhoz kapcsolódó akcióterületi tervek, projekt
dokumentációk végrehajtásánál az alábbi fıbb feladatok ellátása merül fel az
önkormányzat hatáskörében:


Integrált Városfejlesztési Stratégia
megvalósítás nyomon követése



Akcióterületi terv, projekt dokumentációk elkészítése, módosítása, elfogadása és a
megvalósítás nyomon követése



Akcióterületi tervben, illetve
megvalósítása, ezen belül

a

elkészítése,

módosítása,

elfogadása

projektdokumentációkban

foglalt

és

a

feladatok

o

Projektek elıkészítése (pl. mőszaki tervezés, ingatlanvásárlás)

o

Projektek megvalósítása (pl. kivitelezı kiválasztása, bonyolítói feladatok,
kivitelezıvel, mőszaki ellenırrel való kapcsolattartás)

o

Pénzügyi menedzsment tevékenységek (kifizetések tervezése, bonyolítása,
illetve forrásbiztosítás)

o

Pályázati menedzsment tevékenységek (jelentések, elszámolások készítése,
könyvvizsgáló bevonása)

o

A projektek megvalósításával kapcsolatos tájékoztatási feladatok

o

Egyéb feladatok (pl. kapcsolattartás befektetıkkel, ingatlan értékesítés
elıkészítése)

A városfejlesztési feladatok ellátásának alapvetıen két szintjét különböztetjük meg: a
stratégiai és a végrehajtó szintet.
A városfejlesztési feladatok ellátására Sárospatak Város Önkormányzata alapszerzıdést köt a
100%-os tulajdonában lévı Innovo-Patak Kft-vel.
Az alapszerzıdés tartalmazza:


a rehabilitációs
dokumentumát;

területek,

városfejlesztési

projektek

kijelölésének

referencia



a rehabilitációs, városfejlesztési projektek kapcsán ellátandó helyi közfeladatokat és
közszolgáltatási feladatokat;



a rehabilitáció kapcsán az önkormányzat részérıl felmerülı tulajdonosi jogok
gyakorlásának módját;



a rehabilitációs, városfejlesztési tevékenység kapcsán felmerülı fıbb feladatokat,
azok megosztását az önkormányzat és városfejlesztési társaság között;



a rehabilitációs tevékenységek forrásait, a rehabilitációs tevékenységek nyomán
keletkezı pénzügyi bevételek felhasználási módját.

Stratégiai jellegő feladatok
A városfejlesztési tevékenységek során a stratégiai szint felelıssége a döntéshozatal az alábbi
témakörökben:


Városfejlesztési koncepció és integrált városfejlesztési stratégia elfogadása, benne
foglalva a városfejlesztés fıbb célkitőzéseinek elfogadását, a feladatok ütemezését
és a megvalósítás szervezeti rendjét,
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akcióterületi terv, projektterv elfogadása, különös tekintettel a fejlesztések tartalmára,
a megvalósítás szervezésére és ütemezésére, a fejlesztésekhez szükséges forrás
biztosítására,



város-rehabilitációs alapszerzıdés és az alapján a városfejlesztési társasággal kötendı
megbízási szerzıdés elfogadása,



a vagyonrendeletnek megfelelıen döntéshozatal az önkormányzati vagyont érintı
ügyekben,



a beszerzési szabályzatnak megfelelıen döntéshozatal
eszközbeszerzési, vagy építési tevékenységek kapcsán.

szolgáltatás-vásárlás,

A stratégia szint döntéshozatali feladatait alapvetıen a képviselıtestület gyakorolja, de
további szabályozás alapján bizonyos feladatokat átadhat a szakbizottságoknak, illetve a
polgármesternek, vagy alpolgármestereink. A stratégiai szintő döntések elıkészítését a
Polgármesteri Hivatal felelıs irodája, a Mőszaki és Kommunális Iroda illetve a városfejlesztési
tanácsnok látja el.
Végrehajtó jellegő feladatok
A végrehajtó szint alapvetıen az alábbi feladatokat látja el


Akcióterületi terv, projekttervek elkészíttetése;



Akcióterületi tervben, projekttervben foglalt tevékenységek megvalósítása (lsd
részletesen feljebb).

A városfejlesztési akciók, projektek megvalósításához az önkormányzat az Innovo-Patak Kft-n
kívül bevonhat más szervezetet, intézményt is.
A megvalósítás szakaszában szükséges a stratégiai és a végrehajtói szint közti egyeztetés. Az
egyeztetésekbe a feladatok aktualitásától függıen minden érintett szereplı részt vesz.
Városfejlesztési Társaság
Sárospatak Város Önkormányzata már 2007-ben megalapította 100%-os tulajdoni hányaddal
az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı Nonprofit KFt-t. A társaság székhelye: 3950
Sárospatak, Kossuth u 44. A társaság jegyzett tıkéje 2010. januárjában 73 800 e Ft.
A városfejlesztési társaság fı tevékenységi területe: a Sárospatakon közösségi célokat
szolgáló és kedvezı befektetıi környezetet teremtı ingatlanalapú fejlesztések és egyes
funkciók mőködtetése.
A városfejlesztési társaság kompetenciája az alábbi fejlesztési jellegő tevékenységekre terjed
ki:


Elıkészíti a városfejlesztési beavatkozásokat, mely során egyeztet a közösségi szféra és
a magán szféra képviselıivel



Önkormányzat megbízásából szervezi a városfejlesztési akciók megvalósítását



A fejlesztések eredményeként ösztönzi a magánszféra beruházásait és szervezi,
irányítja a közszféra és a magánszféra együttmőködését a városfejlesztésben



Közremőködik a városfejlesztési tevékenységek finanszírozásának megtervezésében

Sárospatak Város Önkormányzata és az Innovo-Patak, mint városfejlesztési társaság saját
feladatainak ellátásába külsı szolgáltatót egyaránt bevonhat.
Az Innovo-Patak-on belül az alábbi feladatkörök jelennek meg.
A projektmenedzsment csoport feladatai:
o

Felel a projekt teljes körő, a támogatási feltételeknek és a szabályoknak megfelelı
lebonyolításáért.

o

Jelentést készít a projekt elırehaladásáról félévente, vagy szükség szerint gyakrabban
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o

a képviselıtestületnek és az érintett Bizottságoknak (Kultúra, oktatás és sport,
Pénzügyi és Városfejlesztési)

o

a közremőködı szervezetnek (NORDA)

A projektmenedzsment csoport belsı kommunikációja:
A projektmenedzsment csoport havonta legalább egyszer, de aktuális feladatok esetén
gyakrabban ülésezik és ülésein áttekinti a korábban elvégzett és a következı feladatokat. A
ülések állandó résztvevıje a projektmenedzser és a mőszaki lebonyolításért felelıs munkatárs,
míg a projektmenedzsment csoport többi tagja az aktuális feladatok ismeretében vesz részt
az egyeztetéseken. A csoporton belül a kommunikáció személyes egyeztetések, illetve
elektronikus levelezés keretében történik.
A projektmenedzsment csoport mőhelymegbeszélések keretében egyezteti a projekt
elırehaladását a projektben résztvevı valamennyi szakemberrel. Ezen megbeszélések
eredményeképpen állnak össze az elırehaladási jelentések. A projekt menedzsment
csoportot a projekt menedzser vezeti, ı felel az ülések összehívásáért és levezényléséért. A
projekt menedzsment csoport munkájába bevonásra kerülnek a partnerek képviselıi is, akik
folyamatosan tájékoztatják a projekt menedzsert az általuk vállalt feladatok
elırehaladásának állásáról.
A projektmenedzsment csoport külsı kommunikációja:
A projekt menedzsment csoport a projekt-elıkészítés és végrehajtás szakaszában szorosan
együttmőködik a partnerekkel, illetve a projekt megvalósítást segítı hatóságokkal. Az
együttmőködés célja a projekt minél sikeresebb szakmai megalapozottsága, illetve a tervezés
során az engedélyezés szempontjainak figyelembe vétele.
A projektmenedzser a projektmenedzsment csoport képviseletében az alábbi kiemelt
kérdésekben egyeztet a projektmegvalósítás felügyeletét ellátó polgármesterrel,
alpolgármesterrel, illetve a Polgármesteri Hivatal jegyzıjével:
o

Közbeszerzési terv és a közbeszerzési ajánlati felhívás tartalma

o

Tervezett kifizetések várható ütemezése

o

Projektben elıre nem tervezett, a projekt tartalmára jelentıs hatással lévı esetek (pl.
tervezett költségvetés túllépése)

A fentiek közül azon kérdésekben, mely a képviselıtestület SZMSZ-e alapján a
képviselıtestület hatásköre, értelemszerően a képviselıtestület hoz döntést (pl.
önkormányzati önész növelése; ütemezése az éves költségvetésben).
A projektmenedzsment csoport mőködését a következı fıbb funkciók biztosítják:
Funkció

Projektmenedzser

Feladat
•

A projekt vezetése és koordinálása;

•

Döntést igénylı kérdések egyeztetése a polgármesterrel, jegyzıvel;

•

Menedzsment csoport irányítása, a feladatok meghatározása;

•

Projekt ütemterv szerinti megvalósításának felügyelete;

•

Beszámolási jelentési kötelezettség biztosítása;

•

A döntés-elıkészítı dokumentumok (elıterjesztések) elıkészítése
problémák felmérése és kezelése; önkormányzati bizottságok és
közgyőlés tájékoztatása

•

Nyilvánossági terv végrehajtásának ellenırzése és koordinálása
(rendezvények, sajtótájékoztatók szervezése, közremőködés a
szolgáltatók kiválasztásában, kiadványok, tájékoztató anyagok
tartalmi ellenırzése; média képviselıivel való kapcsolattartás.)

•

A projektmenedzser feladatainak ellátását esetenként külsı
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Funkció

Feladat
szakértık támogatják.

Mőszaki munkatárs

Pénzügyi
munkatárs

Jogi szakértı

•

Az önkormányzati projektek mőszaki elıkészítésének koordinálása;

•

Részvétel a közbeszerzések mőszaki tartalmának
meghatározásában;

•

Beruházói feladatok ellátása;

•

Egyeztetés a kivitelezıvel, mőszaki ellenırrel, régészekkel;

•

Az építtetı nevében a szakhatóságoknál való eljárás.

•

Az elırehaladási jelentések pénzügyi részének elkészítése;

•

Számlák ellenırzése;

•

Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval;

•

Havi elszámolás készítése;

•

Kifizetések bonyolítása (utalványozás);

•

Egyéb pénzügyi-adminisztratív feladatok

•

A közbeszerzési törvény elıírásainak betartása a projekt
végrehajtása folyamán;

•

A projekthez kapcsolódó szerzıdések elıkészítése; a projekt
képviselete esetleges jogvitákban.

•

Projekt elırehaladási jelentés készítését támogató szakértıi
tevékenység
o

Külsı szakértı a
projekt
meendzsment
támogatásában

o

Projekt elırehaladási (legalább 6 havonta) és záróprojekt
jelentés készítése az NFÜ által megadott formában, az EMIR
rendszerben az adatok felvitele, szükség esetén
hiánypótlások elkészítése
Projektek elırehaladásának nyomon követése és jelentések
készítése a projektmenedzsment csoport, illetve a
projektirányító testület felé

•

Részvétel helyszíni ellenırzéseken a projekt megvalósítás
folyamatában

•

A projekt megvalósításhoz szükséges feladatok megvalósítását
szolgáló ajánlati felhívások szakmai tartalmának minıségbiztosítása

A fenti szakterületen dogozó munkatársak mind az önkormányzat különbözı releváns
osztályainál dolgoznak, de a jegyzıtıl kapnak megbízást e feladtuk elvégzésére, melyben
tisztázzák az együttmőködési kötelezettségeket a munkatársak között.
A projektmenedzsment munkavégzését befolyásoló illetve meghatározó egyéb szabályok:


A pénzügyi jelentések készítését a projekt megvalósítást segítı külsı szakember
bevonásával az önkormányzat koordinálja.



A jelentések elkészítéséhez a partnerek a projektmenedzser által megadott
sablonban szolgáltatnak adatot.



A közbeszerzési eljárások
bevonásával történik.



A civil szervezeteknek programjainak lebonyolítása során teljesíteni kell az elszámolási,
illetve a jelentéstételi kötelezettséget, ezzel is megkönnyítve az önkormányzat
beszámolási munkáját.

lebonyolításának

szakmai

biztosítása

külsı

szakértı

A támogatott projektekhez kapcsolódó támogatási szerzıdés, illetve konzorciumi
megállapodás elıírja a projekt megvalósítás, illetve fenntartás során kért mutatók körét és az
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adatszolgáltatás kötelezettségét. Az adatgyőjtést egy elıre készített sablon alapján az
önkormányzat részérıl a projekt menedzser szervezi.
A program eredményeinek fenntartásában a településen élı hátrányos helyzetőek is részt
vesznek. Ez különösen a közterületek, zöldfelületek fenntartásra vonatkozik, akár szezonális
jelleggel. A területek fenntartására az önkormányzat hátrányos helyzetőeket (tartós
munkanélkülieket és lehetıség szerint roma származásúakat) kíván alkalmazni.
A projekt megvalósításban a közbeszerzési törvény betartása mellett az önkormányzat
ösztönözni kívánja a helyi vállalkozások részvételét a kivitelezési munkákban, illetve helyi,
munkanélküli lakosok foglalkoztatását.
X.2.

Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplık
bevonása

Az önkormányzaton belül a projektmenedzsment csoport vezetése, a polgármester, a jegyzı
bevonásával egy koordinációs testület kerül majd felállításra, mely testület részt vesz az
akcióterület tervezésében, majd folyamatosan nyomon követi a projektek megvalósítását is.
A testület félévente beszámol a közgyőlés illetékes Városfejlesztési Bizottságának és évente
egyszer a Közgyőlésnek az akcióterületi fejlesztések állásáról. A koordinációs testület a
Városfejlesztési Bizottság mellett folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a helyi sajtón
keresztül, illetve félévente személyesen közmeghallgatások keretében.
X.3.

Üzemeltetés, mőködtetés, hosszú távú fenntarthatóság

Az alábbiakban együttesen kerül bemutatásra az üzemeltetés szervezeti háttere és a
projektelemek mőködtetésének bevételi és költségterve.
Valamennyi tervezett beavatkozás esetében a beruházási költségek mőszaki tervezıi
költségbecslések alapján kerültek kalkulálásra. A mőködési költségek és bevételek
becsléséhez az Önkormányzat, a közterületek mőködtetését és fenntartását biztosító
szervezet, valamint a más hasonló jellegő beruházások adatai alapján kalkuláltunk. A pótlási
költségek esetében az Önkormányzat számviteli politikájában rögzített értékcsökkenési leírási
kulcsokkal számoltunk.
1.1 Piac átépítése
A fejlesztés tartalma, a beruházási költségek becslése
Sárospatak belvárosában a Madách-Vörössipkások utcák keresztezıdésében elhelyezkedı,
heti két alkalommal mőködı városi piac épületeinek, burkolatainak és elárusítóhelyeinek
megújítása és átalakítása történik annak érdekében, hogy az a szakhatóságok elvárásainak
megfelelı és a lakossági igényeket kielégítı módon és környezetben mőködhessen tovább.
A piac az elmúlt években sokat vesztett vonzerejébıl a rossz mőszaki állapota, a rendezetlen
környezet miatt, miközben a piactér rossz szervezése és a gépjármővek okozta zsúfoltság
kényelmetlenné teszi mind az árusoknak, mind a vásárlóknak a vásárlást. A piac jelenlegi
területe önmagában nem bıvíthetı, de a zsúfoltság enyhítésre a rendelkezésre álló terek
újraszervezésével lehetıség van.
A megvalósításhoz szükséges szakértıi munkálatok, amelyek elvégzésére külsı szakértıi
szolgáltatást von be a projektgazda:
•
•
•
•
•
•

Közbeszerzés
Mőszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
Mőszaki ellenırzés
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálat
A beruházás kivitelezése.
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A projekt menedzsment feladatokat az elıkészítés fázisában részben az Önkormányzat,
részben a városfejlesztı társaság végezte, a megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat a
városfejlesztı társaság látja el.
A megvalósítás tervezett ideje: 2011. I. félév – 2011. II. félév
Beruházási költségek a Pénzügyi terv fejezetben megtalálhatók.
Mőködési költségek
A piac üzemeltetését jelenleg és a fejlesztés után is az Önkormányzat önálló szervezeti
egységét képezı Kommunális Szervezet látja el. Az üzemeltetéssel kapcsolatos rezsi
költségeket az Önkormányzat állja mind a projekt nélküli állapotban, mind a fejlesztés
megvalósulása esetén.
A piac területének és a piacirányító épület (benne a piacfelügyelet mellett az ÁNTSZ, a
gombavizsgáló és a vásárlói mosdók) mőködésének költségeit, valamint a négyzetméterére
jutó fajlagos karbantartási költségeket az üzemeltetı KSZ adatközlése alapján az alábbiak
szerint kalkuláltuk:
nm
Mőködtetés
Takaritás a piacon
Takarítás az épületben
Szemétszállítás
Rezsiköltség
İrzés
Karbantartás
járófelületek
piac bútorai
épület
közvilágítás
Pótlás

Jelenleg
Ft/hó

Ft/év

nm

2 880 000
240 000
960 000
720 000
1 560 000

1 580
170

1

240 000
20 000
80 000
60 000
130 000

1 620
100
130
3
0

500
2 000
5 000
20 000
0

810 000
200 000
650 000
60 000
0
8 080 000

1 620
130

fejlesztés után
Ft/hó
Ft/év

1

240 000
40 000
92 000
80 000
130 000

2 880 000
480 000
1 104 000
960 000
1 560 000

1 580
100
170
6
0

500
2 000
5 000
20 000
0

790 000
200 000
850 000
120 000
0
8 944 000

Figyelembe véve az épület-beruházás értékcsökkenési leírási kulcsát (2%), illetve az éves
szinten karbantartásra fordított költségeket, a referencia idıszakban nem merül fel pótlási
költség, sem a fejlesztés megvalósulása, sem a projekt nélküli állapot esetén.
Pénzügyi bevételek becslése
A bevételeket az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott információk alapján
kalkuláltuk. A projekt nélküli esetben a 2009-ban befolyt bevételeket vettük alapul.
A beruházás megvalósulása esetére a fejlesztési igényt megalapozó problémákat, valamint
az üzemeltetı által tapasztalt és összegyőjtött elárusítói és lakossági igényeket figyelembe
véve becsültük meg az éves szintő bevételeket.
A fejlesztés eredményeként a piaci árusítóhelyek száma számottevıen nem változik és az
árusítás, a területhasználat költségei sem változnak, ám a terület kihasználtsága – a zsúfoltság
csökkenése mellett - jelentısen nı, elsıdlegesen a piactér használatának és a piac
vevıforgalmának átszervezése eredményeként. Az árusítóhelyek száma 100db, a
területhasználat költsége 150Ft/nm. Becsléseink szerint a piac forgalmának szezonalitása
megmarad, és a forgalomnövekedésbıl származó bevételek mintegy 30%-kal
növekedhetnek a fejlesztés megvalósítása után.
A felújítási munkálatok idejére a piac mőködését annak jelenlegi helyén fel kell függeszteni.
Az átmeneti eladói és vásárlói elégedetlenség minimalizálása érdekében a fejlesztés
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idıtartamát a minimálisra csökkentjük és ideiglenes piacteret alakítunk ki a jelenlegi piactól
mintegy 300m-re.
Bevételek

Pénzáramok vizsgálata
A tervezett beruházás eredményeként létrejövı közterület az Önkormányzat tulajdonában
marad, nem kerül értékesítésre, a maradványérték nem generál tényleges pénzáramlást.
A beruházás megvalósulását követıen minden évben pozitív a pénzáramok egyenlege, a
megnövekedett mőködtetési költségeket a bevétel növekedés ellensúlyozza, vagyis a projekt
pénzügyi fenntarthatósága igazolt.
Fejl. elıtt

Fejl. után

Bevételek, Ft/év
Piac átépítése 4 125 000

5 362 500

Bevételek
Változás,
Ft/év
1 237 500

Fejl. elıtt

Fejl. után

Kiadások, Ft/év
8 080 000

8 944 000

Kiadások
Változás,
Ft/év
864 000

Egyenleg,
Ft/év
373 500

Madách utca piac melletti szakaszának átépítése építése
A fejlesztés tartalma, a beruházási költségek becslése
A piac jelenlegi zsúfoltsága miatt az árusok egy része a Madách utcán árulja termékeit és
fizeti meg a közterület foglalási díjat. Ennek következtében azonban piacnapokon az utca
közlekedése kaotikussá válik, rendkívül nehezen közlekedhetı mind a gépjármővel áthaladók
számára és különösen balesetveszélyes a gyalogosokra nézve. A kialakult helytelen használat
eredményeként az utcaburkolatok elhasználódtak (útpadkára és járdára felálló furgonok) és
az utca lakóházainak homlokzata és kerítései is megrongálódtak.
A fejlesztés során a járda kiszélesítésre (a jelenlegi gyalogos felület 80%-kal való növelésével)
és az útburkolat megújításra kerül. A forgalmi rend a piacnapokon megváltoztatásra kerül, és
ilyenkor a Madách utca fejlesztéssel érintett teljes szakasza csak a gyalogosok számára,
sétatérként lesz használható.
A megvalósításhoz szükséges szakértıi munkálatok, amelyek elvégzésére külsı szakértıi
szolgáltatást von be a projektgazda:
•
•
•
•
•

Közbeszerzés
Mőszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
Mőszaki ellenırzés
Nyilvánosság biztosítása
A beruházás kivitelezése.

A projekt menedzsment feladatokat az elıkészítés fázisában az Önkormányzat végezte, a
megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat a városfejlesztı társaság látja el.
A megvalósítás tervezett ideje: 2011. I. félév – 2011. II. félév
Beruházási költségek a Pénzügyi terv fejezetben megtalálhatók.
Mőködési költségek
Az utcaszakaszra jutó karbantartási költségeket az üzemeltetı szervezet adatközlése alapján
az alábbiak szerint kalkuláltuk:
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nm
Mőködtetés
Takarítás
920
Zöldterület fenntartás
İrzés
Karbantartás
burkolat - aszfalt 794
burkolat - járda 126
zöldterület 0
világítás 8
Összesen

fejlesztés elıtt
Ft/hó
Ft/év

nm

fejlesztés után
Ft/hó
Ft/év

180
700

165 600
0
0

920

180
700

165 600
0
0

3 000
3 500
2 000
20 000

2 382 000
441 000
0
160 000
3 148 600

710
210
0
8

3 000
3 500
2 000
20 000

2 130 000
735 000
0
160 000
3 190 600

Az utcaszakasz élettartama, valamint a ráfordított karbantartási költségek eredményként a
fenntartási idıben pótlási költséggel nem kalkuláltunk a fejlesztés megvalósulása esetén.
Pénzügyi bevételek becslése
Az utca közlekedési célú használatához (gépjármő és gyalogos forgalom) nem kapcsolódnak
bevételek. A fejlesztés megvalósítása után terveink szerint az utcán való árusítás lehetısége
megszőnik, így területfoglalási bevételek nem keletkeznek.
Pénzáramok vizsgálata
A tervezett beruházás eredményeként létrejövı közterület az Önkormányzat tulajdonában
marad, nem kerül értékesítésre, a maradványérték nem generál tényleges pénzáramlást.
A beruházás megvalósítását követıen – mivel nincsenek bevételek, ám a mőködtetés
költségei minimálisan növekednek - valamennyi évben negatívak a nettó pénzáramok. A
megnövekedett mőködési költségeket a tulajdonos önkormányzat nyújt fedezetet.
A vizsgálat során tett megállapításaink a következık:


a projekt közcélú, nem jövedelemtermelı projekt;



a fejlesztés nettó pénzügyi jelenértéke a 10 éves vizsgálati idıszak végén is negatív
lesz;



A fejlesztés mőködtetése során a pénzáramok mindvégig negatívak, tehát a projekt
veszteséges. A megnövekedett mőködési költségekre a tulajdonos önkormányzat
nyújt fedezetet saját mőködési forrásaiból és a szomszédos piac pozitív mőködési
egyenlegébıl.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett parkoló építése a Petıfi Sándor utcában
A fejlesztés tartalma, a beruházási költségek becslése
A fejlesztés során a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mellett 41 db új, ingyenesen
használható parkoló kerül kialakításra, melyek közül 2db mozgáskorlátozottak által lesz
használható.
A fejlesztés szorosan kapcsolódik a piac felújításához és a Madách utca rehabilitációjához. A
parkolók kialakításával az önkormányzat gondoskodik a gyermeküket autóval iskolába hozók
mellett a piacra gépkocsival érkezık jármőveinek biztonságos és kényelmes elhelyezésérıl.
Az akadálymentes parkolóhelyrıl a mozgásukban korlátozottak és kerekesszékkel közlekedık
is akadálymentesen elérik a piacot.
Feladat a parkolók kialakítása, a terület térburkolatokkal való ellátása (aszfaltút és járda,
pázsit rácskı parkoló felületek), és a kapcsolódó területek rendezése, növénytelepítés. A
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terület 684m2-en újul meg, és 41db gépjármő, személyautó biztonságos parkolására lesz
alkalmas.
A megvalósításhoz szükséges szakértıi munkálatok, amelyek elvégzésére külsı szakértıi
szolgáltatást von be a projektgazda:
•
•
•
•
•
•

Közbeszerzés
Mőszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
A beruházás kivitelezése.
Mőszaki ellenırzés
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálat

A projekt menedzsment feladatokat az elıkészítés fázisában az Önkormányzat végezte, a
megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat a városfejlesztı társaság látja el.
A megvalósítás tervezett ideje: 2011. I. félév – 2011. II. félév
Beruházási költségek a Pénzügyi terv fejezetben megtalálhatók.
Mőködési költségek
A parkolóra jutó mőködtetési és karbantartási költségeket az üzemeltetı szervezet
adatközlése alapján az alábbiak szerint kalkuláltuk:
jelenleg
Ft/hó
Ft/év

nm
Mőködtetés
Takarítás
684
Zöldterület fenntartás
57
İrzés
Karbantartás
burkolat - aszfalt 684
burkolat - térkı
zöldterület 57
világítás
8
Összesen

nm

fejlesztés után
Ft/hó
Ft/év

180
700

123 120
39 900
0

701
40

180
700

126 180
28 000
0

3 000

2 052 000
0
114 000
160 000
2 489 020

217
484
40
8

3 000
3 500
2 000
20 000

651 000
1 694 000
80 000
160 000
2 739 180

2 000
20 000

A fejlesztés eredményeként létrejövı parkoló mőködtetése éves szinten mintegy 250.000Ft
többletköltséget ró a tulajdonos önkormányzatra.
Pénzügyi bevételek becslése
Sárospatak városának parkolási rendelete alapján a közterületen való parkolás ingyenes, így
a létrehozott parkoló mőködtetésébıl a városnak nem származik bevétele.
Pénzáramok vizsgálata
A tervezett beruházás eredményeként létrejövı közterület az Önkormányzat tulajdonában
marad, nem kerül értékesítésre, a maradványérték nem generál tényleges pénzáramlást.
Fejl. elıtt

Fejl. után

Bevételek, Ft/év
Parkoló

0

0

Bevételek
Változás,
Ft/év
0

Fejl. elıtt

Fejl. után

Kiadások, Ft/év
2 489 020 2 739 180

Kiadások
Változás,
Ft/év
250 160

Egyenleg,
Ft/év
-250 160

A nettó pénzáram a beruházás megvalósulását követı években mindvégig negatív, hiszen a
projekt nem termel bevételt. A projekt pénzügyi fenntarthatósága mégis biztosított, mert a
társadalmi haszon elérése érdekében az Önkormányzat felvállalja a beavatkozás
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eredményeként elıálló többletköltségeket mindenkori éves költségvetése terhére. Ennek
megfelelıen a közterület karbantartása és üzemeltetése önkormányzati hatáskörben történik,
a KSZ kivitelezésében.
A vizsgálat során tett megállapításaink a következık:


A projekt közcélú, mert közterület rendezésére, ingyenes parkoló kialakítására kerül sor
a keretében;



A projekt jövedelmet nem termel;



Követkeményesen a fejlesztés nettó pénzügyi jelenértéke a 10 éves vizsgálati idıszak
végén negatív;



A fejlesztés mőködtetése során a pénzáramok mindvégig negatívak annak
köszönhetıen, hogy a parkoló üzemeltetési és karbantartási költségei növekednek. A
közcélúság érdekében azonban az Önkormányzat felvállalja e többletköltségeket –
akár a piac által termelt bevételek terhére -, így a projekt fenntarthatósága biztosított.

Az Eötvös utca átépítése, parkolók kialakítása, új közösségi tér létrehozása
A fejlesztés tartalma, a beruházási költségek becslése
A fejlesztéssel folytatódik a Sárospatak belvárosi területeinek rehabilitációja. A fejlesztés
hozzájárul a belváros megújított területének kiszélesítéséhez.
A Mővelıdés Háza és a Comenius Tanítóképzı Fıiskola között kialakításra kerül a város új
közösségi tere, egy valódi agora, amihez szükséges a Fıiskola épülete elıtti kerítés elbontása
és a burkolatok egységesítése. A terület hétvégeken és nagyobb rendezvények esetén - az
eddigi gyakorlathoz hasonlóan - a közúti forgalomtól lezárásra kerül. A projekt keretében
megvalósulnak az érintett területen a szükséges ivóvíz-, szennyvíz- és elektromos hálózat
korszerősítési feladatok is.
Az új közösségi teret a fıutcával összekötı szakasza - az Eötvös utca Rákóczi és Comenius
utcák közti szakasza – megújulásával jelentıs lépést tesz a város egy egységes városközponti
kép kialakítása felé. Az útszakasz fejlesztésével nemcsak városképi fejlıdést érünk el, hanem
sokkal kényelmesebben és biztonságosabban megközelíthetıvé válik a majdani Kistérségi
Szolgáltató Központ épülete (megvalósítás alatt álló TIOP projekt), és kialakításra kerülnek a
Kistérségi Szolgáltató Központhoz szükséges parkoló helyek is.
A fejlesztés során a városközpontban 10.645nm közterület fejlesztése történik meg: 8485nm
kap új vagy megújított felületet (aszfalt, díszkı), és 2160nm zöldfelület kerül kialakításra illetve
megújításra. A létrejövı, csökkentett forgalmú területen a jelenlegi 27 helyett 40 parkoló áll
majd a város, a kistérség lakói és az idelátogatók számára.
A megvalósításhoz szükséges szakértıi munkálatok, amelyek elvégzésére külsı szakértıi
szolgáltatást von be a projektgazda:
•
•
•
•
•
•

Közbeszerzés
Mőszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
A beruházás kivitelezése
Mőszaki ellenırzés
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálat

A projekt menedzsment feladatokat az elıkészítés fázisában az Önkormányzat végezte, a
megvalósításhoz kapcsolódó feladatokat a városfejlesztı társaság látja el.
A megvalósítás tervezett ideje: 2011. I. félév – 2012. I. félév
Beruházási költségek a Pénzügyi terv fejezetben megtalálhatók.
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Mőködési költségek
A közterület fenntartási és karbantartási költségeire vonatkozó adatokat a város közterületeit
karbantartó szervezet bocsátotta rendelkezésünkre.
A várható élettartam, valamint az éves szintő karbantartási kiadások nagysága alapján
feltételezhetı, hogy a referencia idıszakban nem lesz szükség pótlási kiadásokra, így pótlási
költséggel nem kalkuláltunk.
fejlesztés elıtt
Mőködtetés
Takaritás -közterület,
burkolt
Parkgondozás
Szemétszállítás
Világítás
İrzés
Karbantartás
útfelület
járófelületek
utcabútorok
virágládák
zöldfelület
közvilágítás

fejlesztés után

nm

Ft/év

Ft/év

nm

Ft/év

Ft/év

6 805

180

1 224 900

8 485

180

1 527 300

1 310
55

700
20 000

917 000
1 100 000
0
0

2 160
72

700
20 000

1 512 000
1 440 000
0
0

2 517
4 288
30
50
1 940
12

3 000
3 500
2 000
2 000
2 000
30 000
0

7 551 000
15 008 000
60 000
100 000
3 880 000
360 000
0

1 100
7 385
50
50
2 160
12

3 000
3 500
2 000
2 000
2 000
30 000
0

3 300 000
25 847 500
100 000
100 000
4 320 000
360 000
0

30 200 900

38 506 800

A fejlesztéssel létrehozott közösségi tér nagysága mintegy 1900nm-rel nagyobb a kiindulási
értékhez képest (a ME Comenius Tanítóképzı Fıiskola saját területének városi használatba
adásával) és a burkolt felületek növekedése miatt a mőködtetési és karbantartási költségeik is
megnövekednek. A fenntartási költségek növekedése éves szinten mintegy 8millió forintra
becsülhetı.
Pénzügyi bevételek becslése
A területen jelenleg közterület használati díjból származik bevétele az Önkormányzatnak:


A Mővelıdési ház épületében üzemelı étterem 100nm, terasz kialakítására alkalmas
területet bérel az év hat hónapjában.



A Mővelıdési ház elıtti téren tartott rendezvények (évente 2-4 alkalommal) minimális
költségtérítés ellenében veszik igénybe a közterületet.

A fejlesztés eredményeként létrejövı közösségi tér kiválóan alkalmas lesz – méreténél és
minıségénél fogva – a városi rendezvények mellett különbözı közösségi események,
találkozók megtartására is. A megnövekedett látogató forgalom miatt az ideiglenesen és
állandóan kitelepülı vendéglátóhelyek száma, forgalma és területfoglalási igénye is
jelentısen növekszik majd.
A kialakításra kerülı parkolók használata továbbra is ingyenes marad a lakosság számára,
mőködtetésükbıl bevételre nem számíthatunk.
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A bevételek becsléseink szerint az alábbi módon alakulnak:
Jelenleg
Fejlesztés után
nm/
nm/
Ft/nm/hó
összesen Ft/nm/hó
összesen
alkalom
alkalom
Állandó területfoglalás
(terasz, pavilon)
Ideiglenes területfoglalás
(vásár, egyéb
rendezvény)

30

100

18 000

50

250

75 000

20000

3

360 000

50000

20

6 000 000

378 000

6 075 000

A fejlesztés megvalósulásával jelentısen nınek a projektgazda bevételei, éves szinten
mintegy 5,7 millió forinttal.
Pénzáramok vizsgálata
A tervezett beruházás eredményeként létrejövı közterület az Önkormányzat tulajdonában
marad, nem kerül értékesítésre, a maradványérték nem generál tényleges pénzáramlást.
A nettó pénzügyi pénzárama a beruházás megvalósulását követı években mindvégig
negatív, mivel a projekt által termelt bevételeket jelentısen meghaladják a fenntartás
költségei. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát az biztosítja, hogy a közcélúság, a társadalmi
haszon és a közvetett gazdasági hasznok elérése érdekében az Önkormányzat felvállalja a
beavatkozás eredményeként elıálló többletköltségek önerejét mindenkori éves
költségvetése terhére. Ennek várható mértéke 2,5 millió forint/év.
Fejl.elıtt

Fejl. után

Bevételek, Ft/év
Közösségi tér

378 000

6 075 000

Bevételek
Változás,
Ft/év
5 697 000
6 934 500

Fejl.elıtt

Fejl. után

Kiadások, Ft/év
30 200
38 506 800
900
53 380 580

Kiadások
Változás,
Ft/év

Egyenleg,
Ft/év

8 305 900

-2 608 900

9 462 060

-2 527 560

A vizsgálat során tett megállapításaink a következık:
1.

a támogatást igénylı Önkormányzat és a projekt keretében megvalósításra kerülı
tevékenység (közterület-fejlesztés) együttesen nem minısül vállalkozásnak;

2.

a projekt keretében megvalósuló fejlesztések egy részéhez az azokat igénybevevık
térítéssel férhetnek hozzá (rendezvények), vagyis a projekt bevételtermelı;

3.

a projekt által termelt bevételeket minden évben meghaladják a fenntartás
költségei, ezért kijelenthetjük, hogy a projekt nem jövedelemtermelı;

4.

a fejlesztés nettó pénzügyi jelenértéke a 10 éves vizsgálati idıszak végén negatív, így
a fejlesztés megvalósítása támogatás nélkül nem biztosított.

5.

mivel a fejlesztés mőködtetése során a pénzáramok minden évben negatívak, az
Önkormányzat felvállalja a fenntartáshoz szükséges többletköltségeket mindenkori
éves költségvetése terhére, így a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított.

Az egyes projektelemek megvalósítása hatásainak összegzése
A projekt valamennyi elemének megvalósítása Sárospatak belvárosának megújulását
eredményezi. Valamennyi fejlesztés a város és a kistérség igényeinek kiszolgálására,
problémáinak megoldása érdekében került kialakításra. Ezt tükrözik a fejlesztések
megvalósítása nyomán keletkezı új, az önkormányzatra háruló mőködtetési kötelezettségek
is, melyekhez a projekt által generált pénzügyi bevételeket meghaladó fenntartási költségek
társulnak.
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Fejl.elıtt

Fejl. után

Bevételek, Ft/év
Piac felújítása
Parkoló építés
Madách utca
fejlesztése
Eötvös utca
fejlesztése és
Közösségi tér
kialakítása

4 125 000 5 362 500
0
0

Bevételek
Változás,
Ft/év
1 237 500
0

Fejl. elıtt

Fejl. után

8 080 000
2 489 020

8 944 000
2 739 180

Kiadások
Változás,
Ft/év
864 000
250 160

Kiadások, Ft/év

Egyenleg,
Ft/év
373 500
-250 160

0

0

0

3 148 600

3 190 600

42 000

-42 000

378 000

6 075 000

5 697 000

30 200 900

38 506 800

8 305 900

-2 608 900

53 380 580

9 462 060

-2 527 560

6 934 500

A fejlesztések mőködtetésével éves szinten 2,5 millió forint új mőködtetési igény jelentkezik,
melyet a projektgazda Sárospatak Város Önkormányzata minden évben saját
költségvetésébıl biztosít a projekt fenntartási idıszakának végéig.
Mindezt teszi annak érdekében, hogy a fejlesztéssel létrehozható közgazdasági és társadalmi
hasznokat – melyek jelentısen meghaladják a pénzügyi költségeket – biztosítsa a város és a
kistérség lakossága számára.
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