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BEVEZETÉS

TERVEZÉSI KÖRNYEZET, INDOKLÁS
Kisbér2012Ͳben fogadta el Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). Az azóta eltelt idƅszakban a
stratégia megvalósítását befolyásoló belsƅ és külsƅ tényezƅkben olyan jelentƅs változások
következtekbe,amelyekindokolttátettékestratégiafelülvizsgálatát,módosítását:


a2008Ͳ2009Ͳespénzügyi,gazdaságiválságotkövetƅenapiaci,befektetƅikörnyezetmessze
nemjavultolyanmértékben,mintahogyazt2012Ͳbenvártuk,aválsághatásavárhatóanmég
sokáigmegfogjahatározniafejlesztéslehetƅségeit;



azönkormányzatokfeladatͲéshatáskörejelentƅsmértékbenmódosult,pénzügyiésdöntési
mozgásterenagymértékbenbeszƾkült;



a településfejlesztést érintƅ szakpolitikai és jogszabályi környezet nagymértékben
megváltozott,amineklegfontosabbelemei:
–

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljárásrendi elvárásait
rögzítƅ314/2012.(XI.8)Korm.rendeletmegalkotása;

–

Az országos fejlesztési és rendezési dokumentumok, mint tervezési kereteket
meghatározó dokumentumok elfogadása: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció(elfogadvaaz1/2014OGy.határozattal);OrszágosTerületrendezésiTerv
(OTrT)2014.február1Ͳtƅlhatályosmódosítása;

–

A megyei területfejlesztési koncepciók és programok 2014Ͳben történt
felülvizsgálata, amelyek – a megváltozott önkormányzati és területfejlesztési jogi
környezet alapján a megye, a megyei jogú városok és a megye többi települését
érintƅ fejlesztések összehangolása tekintetében a korábbiaknál hangsúlyosabb
eszközökkéváltak.

Aváltozásokköztkiemeltjelentƅségƾ,hogyazEurópaiUnió2014Ͳ2020Ͳasprogramozásiidƅszakának
támogatáspolitikaicélkitƾzéseitakorábbiaknálsokkalszigorúbbankellazországoknakérvényesíteni
fejlesztéspolitikájukban.Meghatározóunióséshazaitervdokumentumok,jogszabályok:


Az EU2020 Stratégia, amelyben az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés átfogó
céljánakeléréseérdekében
–

a stratégia 5 kiemelt célterületet határozott meg, nevezetesen: foglalkoztatás,
innováció,oktatás,társadalmibefogadásésklíma/energiapolitika;

–

a stratégia végrehajtását szolgáló EU rendelet 11 tematikus célt, a tematikus
célokhozrendeltenpedigberuházásiprioritásokathatározottmeg.A2014Ͳ2020Ͳban
elérhetƅ uniós támogatások e célok elérését szolgálják minden tagországban, így
Magyarországon is, a fejlesztéseket e beruházási prioritásokkal összhangban kell
megvalósítani.
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az EU2020 stratégiához igazodóan kidolgozásra és Brüsszel által is elfogadásra került a
Partnerségi Megállapodás, amely a hazánkban elérhetƅ uniós források, az Európai
Strukturális és Beruházási Alapok eredményes és hatékony felhasználásának hazai
alapfeltételeit rögzíti. A Partnerségi Megállapodásban foglaltak mentén kidolgozták a
következƅ támogatási idƅszak Operatív Programjait, amelyek nagyobb részét 2015 elejére
már az Európai unió is jóváhagyta. Az ITS kidolgozásakor a Kisbér számára nagy fontosságú
VidékfejlesztésiProgrammégkidolgozásalattállt.



AzOperatívProgramokközülavárosokszámáraazegyiklegjelentƅsebbforrásokattartogató
TerületésTelepülésfejlesztésiOperatívProgramhoz(TOP)kapcsolódóanfolyamatbanvana
megyei Integrált Területi Programok (ITP) tervezése és ehhez kapcsolódóan a városi
fejlesztésielképzelésekösszegyƾjtése,rendszerezése.

A Belügyminisztérium – EUͲs források igénybevételével – a járásszékhelyek számára pénzügyi és
szakmai támogatást nyújt a stratégiai tervezési feladatokhoz a „Fenntartható településfejlesztés a
kisͲ, és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása ” címƾ projekt
keretében. Ennek eredményeként az ország összes járásszékhelyére egy idƅben, egymással
párhuzamosan történik a korábbi IVSͲek felülvizsgálata, az Integrált Településfejlesztési Stratégiák
(ITS)elkészítése,a314/2012.(XI.8)Kormányrendeletbenfoglaltaknakmegfelelƅen.
Ajogszabályielƅírásokból,deatervezésilogikábólisfakadóanazITSegyátfogótervezésirendszer
egyikeleme.Arendszeralapelemeitésazokegymásraépülésétazalábbiábrafoglaljaössze
AtelepülésfejlesztésiésͲrendezésitervekrendszere
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSIKONCEPCIÓ

INTEGRÁLTTELEPÜLÉSͲ
FEJLESZTÉSISTATÉGIA
TELEPÜLÉSSZERKEZETITERV
PROGRAMOK

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
TANULMÁNYOK
AKCIÓ(TERÜLETI)TERVEK

SZABÁLYOZÁSITERV

Projektek, pályázatok
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A TERVEZÉS FOLYAMATA, CÉLJA
A stratégia elkészítését részletes helyzetfeltáró, helyzetelemzƅ és helyzetértékelƅ munkarészekbƅl
álló Megalapozó vizsgálat elƅzte meg. A város 2012Ͳben jóváhagyott IVSͲhez2010Ͳ11Ͳben részletes
vizsgálat készült, annak hosszú távú megállapításai továbbra is helytállók. A Megalapozó vizsgálat
számos az azóta közzétett 2011. évi népszámlálási adatokat elemezve és az idƅközben létrejött új
járási szintƾ közigazgatási rendszer figyelembevételével mutatja be Kisbér megváltozott térségi
szerepkörét, társadalmi és gazdasági helyzetét, településrendezési hátterét, a stratégiaͲalkotás
számára meghatározva a város és az egyes városrészek legfƅbb erƅsségeit, gyengeségeit, illetve a
külsƅkörnyezetvárosfejlesztésiszempontbólrelevánsjellemezƅit.E munkafáziseredményeitkülön
dokumentumbanösszegeztük.
A stratégiaͲalkotás fázis a megalapozó vizsgálaton és a településfejlesztési koncepción túl
nagymértékben támaszkodott a korábbi IVSͲben foglaltakra és megvalósításának tapasztalataira,
továbbáazegyébrelevánshelyikoncepciókraésprogramokra,köztükaGazdaságiCiklusprogramban
foglaltakra. A vizsgálat tárgyát képezte a stratégiában megfogalmazott fejlesztések összhangja a
hatályos Településszerkezeti Tervvel is. A programelemek szükség esetén a településrendezési
eszközök módosítását is eredményezhetik. Mindezek mellett a stratégiaͲ alkotás fontos inputját
jelenti a tervezési folyamatot kísérƅ partnerség; a helyi döntéshozók és véleményformálók, a
gazdaságiéscivilszféraszereplƅivéleményének,elképzeléseinekmegismerése.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a város középtávú fejlesztési irányait, célrendszerét, az
ezek elérése érdekében tervezett beavatkozásokat, továbbá a megvalósítás és nyomon követés
eszközeitésmódszereitrögzíti.Legfontosabbcélja,hogystratégiaitervezéseszközeivelsegítseelƅa
következƅ 7Ͳ8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A stratégia akkor válhat
eredményessé,ha:


annaksegítségévelavárosakitudjahasználnifejlƅdésipotenciálját;



acélokésazokmegvalósításaérdekébentervezetttevékenységek(projektek)döntƅrészben
meg is valósulnak a 2014Ͳ2020Ͳas idƅtávban, kihasználva az uniós támogatások adta
lehetƅségeket;



avárosbanafejlesztésektérbenésidƅbenegymássalösszehangoltanvalósulnakmeg;



azITSavárosfejlesztéskülönbözƅszereplƅiközöttikommunikációeszközévéválik;



az abban foglalt kiszámítható, világos célrendszer révén a közszféra mellett a magánszféra
fejlesztéseitisképesösztönözni.

A KSH Kisbér területén szegregált és szegregációval veszélyeztetett területet nem jelölt ki (lásd
bƅvebbenamegalapozódokumentációt).Ebbƅl,illetveavonatkozójogszabályokbólkövetkezƅenaz
ITSͲheznemkészülantiszegregációsprogram.UgyanakkorazITStöbb,aszegregálódásifolyamatok
megelƅzését és a hátrányos helyzetƾek, kirekesztéssel veszélyeztetettek befogadását, felzárkózását
elƅsegítƅ programelemet is tartalmaz, ezeket a megvalósítást szolgáló különféle programokba
integráltanterveziavárosmegvalósítani.
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1 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.1 JÖVėKÉP ÉS AZ ÁTFOGÓ CÉLOK AKTUALIZÁLÁSA
1.1.1

Indoklás

Kisbér 2012Ͳben fogadta el a következƅ 4Ͳ6 évre szóló Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, így az
abbanfoglaltjövƅképésátfogócélrendszerkomolyabbfelülvizsgálatanemcélszerƾésegyközéptávú
stratégiaalkotásnak nem is feladata. Az aktualizálás célja, hogy a jövƅkép közérthetƅ legyen, és
ezáltalVILÁGOSIRÁNYTMUTASSON:MERREKÍVÁNUNKHALADNI.
A megváltozott külsƅ körülmények – köztük a hatáskörök csökkenése a város számára olyan
legfontosabbkérdésekben,mintatérségiszerepazoktatásésazegészségügy,vagyakorábbiaknál
erƅteljesebbenamegyeijogúvárosokrafókuszálóországosstratégia–aztisszükségesséteszik,hogy
aRÓLUNKDÖNTÉSTHOZÓKszámáraisvilágossátegyük,MIBENVÁRJUKATÁMOGATÁSUKAT.
A vidéki kisvárosok és a velük együtt élƅ térségek kitettségének növekedése ugyanakkor kiemelten
fontossáteszi,hogyszorosabbrazárjuksorainkatmindazokkal,akiknyitottakakooperálásra,azonos
irányú céljaink összehangolására. Az aktualizált jövƅképpel és célrendszerrel egyúttal azt is meg
kívánjuk mutatni a külvilágnak, MIHEZ VÁRUNK PARTNEREKET, MELY TERÜLETEKEN LÁTUNK
LEHETSSÉGETASZOROSABBEGYÜTTMqKÖDÉSBEN.
1.1.2

Aktualizált jövĘkép és átfogó célok

A 2012Ͳben jóváhagyott IVS szerint a jövƅbeli fejlƅdés motorjai: a hagyományok, a mƾemléki
vagyon,akistérségicentrumésatájikörnyezet.Ezamegállapítástovábbraishelytálló.Ugyanakkor
fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy mint járásközpont, a „kistérségi centrum” szerep
dominánsabbá vált. A „fejlƅdés motorjai” listát szükséges kiegészíteni a városban élƅ emberekkel,
akiknek készségei, tudása, egészsége, kezdeményezƅ készsége nélkül nincs fejlƅdés és a városban
mƾködƅ közösségekkel, gazdálkodó, civil és intézményi szervezetekkel, melyek a fejlƅdést szolgáló
beavatkozások legfƅbb végrehajtói, döntéseik, hatékonyságuk és együttmƾködési készségük a
fejlƅdésalapvetƅfeltétele.Végülszükségesalistátanagytérségikapcsolatrendszerreliskiegészíteni,
ami Kisbér létrejöttét és jövƅjét is nagymértékben meghatározza. Ezekre építve egy olyan Kisbért
vizionálunk 2025Ͳre, amelyet a helyi társadalom, a járásban élƅk, a környezƅ nagyvárosokból és
távolabbról idelátogatók egyaránt magasra értékelnek, szerethetƅ, családiasͲbarátságos miliƅjƾ,
sokszínƾ kisvárosnak tartanak. Kisbér olyan város lesz, ahol mindazok, akik Magyarországon
kívánnak boldogulni, úgy érzik, hogy az ország más térségeivel összehasonlítva itt is van olyan
perspektíva,amiértérdemesmaradni,ajövƅbebefektetni.
1.1.2.1 Esélyt a munkának: képzettség, együttmĦködés, elérhetĘség, innováció
Kisbér és térsége ismertségének alapja mindent kétséget kizáróan a lóhoz kötƅdƅ termelƅͲ
tenyésztƅ, szolgáltató, oktatásiͲképzési és turisztikai kínálatok egyre bƅvülƅ palettája, mely
8
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ismertsééghez nagyban hozzájárul a járásonn belüli lovas vállalkozókkal, valamiint a térségiiͲmegyeiͲ
regionális együttm
mƾködésben felépítenddƅ Kisalföld
dͲBakonyalja
a lovas kklaszter vagy más
intézményesítettegyyüttmƾködéss.Akooperáációalapjaamunkamego
osztás.Emunnkamegosztá
ásban


Kisbér sajátt magát elsƅsorban, mint a lovvasterápia módszertanii központja kívánja
pozícionálni,, kihasználvva a város i kórház térségi reha
abilitációs sszerepét, a jelenleg
aalulhasznosíttottBattyhánykastélykíínáltalehetƅ
ƅségeket,valamintamƾ emléklovard
daszabad
kapacitásait;;



eemellett száámunkra létkérdés a ggimnáziumunkban rend
dkívül népszzerƾ, érettségit adó
lovászképzéssfennmarad
dása,megerƅƅsödéseatérrségilóͲalapúgazdaságm
megerƅsítése
e.

Ezencéljjainkmegvalósíthatóságáhozvárjuk azilletékese
ek:aKLIK,aGYEMSZIés aForsterKö
özpontés
másillettékesektámo
ogatását,közzremƾködéséét.


Kisbér – mint a BakonyaljaͲKisalfö ld Kapuja LEADER
L
Vidé
ékfejlesztési Egyesület le
egjobban
eelérhetƅ tellepülése, éss mint kezd eményezƅ –
– fontos szerepet vállaal a regioná
ális lovas
eegyüttmƾködési szervezzet (klaszter)) megszerve
ezésében és mƾködtetéssében, ugyanakkor e
ttéren különö
ösen számítt Bábolnávall, a másik nagyhagyomá
n
ányú dunánttúli lovas kö
özponttal
vvalóegyüttm
mƾködésreésmunkameggosztásra.




Mindezek allapja termésszetesen a j árás területén mƾködƅ mintegy féllszáz lótenyé
észtéssel,
lovagoltatással, lóverse
enyͲszervezééssel foglalkkozó vállalkkozás, akikknek megerrƅsödése,
jjövedelemteermelƅ és foglalkoztaató kapacitásának javvítása és aaz ƅket kiszolgáló
k
mezƅgazdaságiéskisiparostevékenyységekmegttelepedésénekͲmegerƅsöödésénekössztönzése
kiemeltcélunk.

A realitáás talaján maradva
m
ugya
anakkor látnnunk kell, hogy a „lóͲág
gazat” önmaagában – még ha az
ágazat ffoglalkoztatáásiͲjövedelem
mtermelési mutatói din
namikusan ja
avulnak is –– nem lesz képes a
várost,aatérségetéssnépességétteltartani.A
Aztisreálisan
nkelllátnunkk,hogyameeglévƅköntú
últovábbi
multinaccionális nagyyfoglalkoztattók beköltözzésére viszon
nylag kicsi az
a esélyünk, de egyͲegy speciális
ágazat érdeklƅdéséét a szakké
épzés jelennléte, a kedvezƅ közle
ekedésͲföldrrajzi pozíció
ó és az
adottsággainkon alapuló gazdasság mellettii markáns kiállásunk
k
együttesen
e
ffelkelthetik városunk
irányábaa. Ilyenek lehetnek több
bek között m
mezƅgazdasáági termelƅkk, állattenyéssztƅk, élelmiszeripari
vállalkozzók, funkcio
onális élelm
miszergyártóók, biomasssza feldolgo
ozáson alappuló új mƾanyagͲ,
m
csomago
olóanyagͲipaariésenergettikaitechnollógiák,egyéb
bmegújulóͲe
energetikaivvállalkozásokkstb.
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üléseivel,
A szakkképzés vonaatkozásában kulcskérdéés, hogy a térség szakképzést nyyújtó telepü
intézményeivel, a munkaerƅͲpi
m
aci központttal és más illetékesekkkel együtt m
megtaláljuk a helyes
válaszokkat az olyan kihívásokra,, mint az eggyes intézmé
ények képzé
ési kínálati ppalettájának kötelezƅ
beszƾkítése, a (helyyi) vállalkozá
ások és a köözintézményyek képzett munkaerƅ iiránti keresllete és a
fiatalok szakirányͲͲválasztása közötti sszakadék mélyülése,
m
a végzƅssök munka
aerƅͲpiaci
versenykképességéneek gyengesé
ége. A lako ssági igénye
ek alapján ideálisnak aazt tartanán
nk, ha a
városban
nfennmarad
dna,illetven
nyílnalehet ƅségminda
azipar,mind
damezƅgazzdaság,mind
dpediga
közintézzményi munkaerƅͲigényyeket kielégíítƅ szakmák képzésére. Nyitottak vaagyunk olyan újszerƾ
kísérleti megoldásokkban együttmƾködni, am
mi ezt a leh
hetƅséget biztosítja szám
munkra és térségünk
máshaso
onlóadottsáágúkisvárosa
aiszámáraiss(pl.szakmaitantárgyaktömbösítésee).
Számunkkrakiemeltffontosságú,h
hogyajárásbbanélƅ,illetvveavárosun
nkatkönnyennelérƅtelep
püléseken
élƅk közzül a lehetƅ
ƅ legtöbben városunkbaan tudjanak továbbtanu
ulni. Ehhez a megfelelƅ
ƅ képzési
paletta mellett szü
ükséges a város
v
elérhhetƅségének további ja
avítása, beleeértve a vá
árakozási
körülméényekmarkán
nsjavítását.
Aszakkéépzƅintézméényekközötttimunkameggosztásmegkköveteli,hog
gytávolabbróólistudjunk diákokat
fogadni, aminek felltétele a 21
1. századi köövetelménye
eket kielégítƅ és a fiataalok számárra vonzó,
otthont,közösségetésaziskolaieredményessségfeltételeitegyarántbiztosítóko llégium.
ƅsebb foglalkoztatást éss jövedelemttermelést
Mind a mezƅgazdasság, mind az ipar területtén a jelentƅ
biztosító
ó ágazatok dominanciájá
d
át szeretnén k látni 2025
5Ͳben. A Kisa
alföld és a BBakonyalja változatos
határtérsége különö
ösen jó lehetƅségeket kkínál mind az állattenyésztés, mind pedig a dombvidéki
(szƅlƅ, ggyümölcs, bodza…)
b
és a síkvidéki (szántóföldi zöldség, energetikai éés ipari haszznosítású
biomassza) termeszztésére és feldolgozásárra.  Ezen a téren különösen szám
mítunk a TOP kínálta
lehetƅséégekre(RELp
program,fogglalkoztatási paktumstb)).
AkövetkkezƅévtizedbenkeressükalehetƅséégeketolyanrégiͲúj–inn
novatív–ágaazatokletele
epítéséreͲ
fejlesztéésére, mint a
a haltenyészttés, illetve EEurópában exponenciális
e
san fejlƅdƅ m
megújuló en
nergetikai
masszával kivváltó, a vidé
ékfejlesztés számára is ígéretes
és a fossszilis alapanyagokat szzintén biom
lehetƅséégeket rejtƅ
ƅ (mƾanyagiipari, csomaagolóanyagͲipari) és te
ermészetesenn az élelmiszeripari
an egyrésztt a megyében mƾködƅ innovációra nyitott
ágazatokk területén. Ebben a vonatkozásb
v
mezƅgazzdasági és feldolgozóipa
f
ari vállalkozzásokkal, a megyénk területén is m
mƾködƅ Pha
armagora
klaszterrrel,felsƅoktaatásiintézmé
ényekkeléshharmadrészttahaltenyéssztésbennaggymúlttalre
endelkezƅ
testvérvárosunkkal,acsehországgiVodŸanyͲvvalszeretneegyüttmƾködni.
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hetĘség, közzösség, mĦ
ĦködĘképesség, vonzeerĘ
1.1.2.2 Otthonunkk Kisbér:élh
ozikannaktu
udomásulvéételeis,hogyyamunkaké
épeskorúlakkosságnagyo
obbrésze
Arealitáásokhoztarto
a környeezƅ nagyobb
b városokban
n találjon m egfelelƅ jöve
edelmet bizttosító munkkát. Mi, dönttéshozók,
azt szerretnénk, hoggy a másho
ol dolgozók ne csak ad
ddig maradja
anak Kisbéreen, amíg nincs más
lehetƅséégük,hanem
mminéltöbbe
entudatosannválasszák–
–azingázásnehézségeittisfelvállalva–,hogy
Kisbéren
n maradnak, itt alapítanak családot,, itt járatják gyerekeikett bölcsƅdébee, óvodába, iskolába,
középiskkolába, idƅs szüleiket bizztonságban ttudják, itt ve
eszik igénybe a szolgáltaatásokat, me
egtalálják
az igényyeiknek meggfelelƅ kikap
pcsolódási leehetƅségeke
et. Ehhez a jó közlekeddés, a vonzó városiͲ
lakókörn
nyezeti miliiƅ, a széle
eskörƾ szollgáltatási paletta,
p
a minƅségi ggyermekinté
ézmények
elengedh
hetetlenek.
A várossi környezet megkezdettt fejlesztésseinek folytaatása, a szo
olgáltatási ppaletta minƅ
ƅségének
fejlesztééseésszolgáltatásikínála
atipalettájánnakbƅvítése
enemcsupá
ánavárosba néskörnyékénélƅk,
vállalkozzókszámárabiztosítvonzzóbb,élhetƅƅbb,szerethe
etƅbb–azin
ngázókszámááraversenykképesebb
–életkörülményekett,hanemavvárosturiszti kaikínálatán
nakeladható
óságátisjavítítja,avonzerrƅkrévén
kitermelhetƅjövedeelmeknövelé
ésétiselƅseggíti.Kisbérn
nemkívána nagyokkalvversengeni,h
hanemaz
adottsággaiban rejlƅ
ƅ lehetƅsége
eket kívánjaa messzemenƅen kibontani: kisváárosságát, családiasͲ
c
barátsággosͲközvetlen
nmiliƅjét,vidékiségét,teelepüléséstájközvetlenségét.


Ez magáában foglaljja, hogy a városüzemeeltetés gondos gazdaként bánik aa város terrületével,
vagyonával, figyel, fejleszt, karbantart, cssökkenti a kiadásokat, ösztönzi, feelkarolja, tá
ámogatja,
ntézmények,,társadalmi szervezetekk,civilekkezd
deményezésseit,együttm
mƾködika
koordinááljaahelyiin
LEADER akciócsoporrttal a látoggatók vonzássa, a táj fen
nntartása és a fejlesztésse érdekébe
en. Sokat
tettünkaavárosüzem
meltetéshaté
ékonyságáérttamegelƅzƅ
ƅfejlesztésiciklusban,azzonbankere
esnikella
hatékonyságnöveléssénekésakiadásokcsökkkentésénektovábbilehe
etƅségeit.
Egyik fƅ irány az energetikai kia
adások mérsséklése, melyy irány teljesen összhanngban van azz Európai
nergiapolitikkai törekvésseivel, így ezen a té
éren akár komolyabb támogatássokkal is
Unió en
számolhatunk. Szüksséges ugyanakkor a szerrvezeti, a (té
érségi) együtttmƾködési llehetƅségek,, és az eͲ
ƅségeinek kihasználásábban a továábblépés le
ehetƅségeit vizsgálni. Keressük
kormányyzás lehetƅ
ugyanakkkor a hasznos munkát, tartós jöveddelmet biztosító szociáliss foglalkoztaatás kihívásainak és a
városͲtérségüzemelttetés,tájfenn
ntartáskihív ásainakintegráltmegold
dásait.Ezen atérenisszeretnénk
innovatívvmegoldáso
okatkeresniésmásoknakkmutatni.
2025Ͳre szeretnénk a megelƅzƅ
ƅ ciklus vároosközpont és
é a fejleszté
ését folytatnni, lehetƅlegg lezárni.
Ebben aaz összefügggésben nagyon számítunnk rá, hogy az elkerülƅ úttal kapcssolatos évtizedek óta
húzódó bizonytalansság végre megszƾnik,
m
m
mert csak ígyy tudunk központunkbann egy hosszabb távú
ƅ, átalakuló folyamatot elindítani. Célunk egy szolgáltatássokban gazddag, a kisvá
állalkozók
építkezƅ
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mƾködése révvén mind szzínesebb fƅuutca és rekrreációsͲturiszztikai közponnt kialakítássa, amely
együttm
nemcsakkahelyiközzösségekszámárakínáljaaamindennapiszükségletekésakikkapcsolódásiigények
magas sszintƾ kielégíítését, de azz idelátogatóók is jól érziik magukat, szívesen maaradnak, az átutazók
megpiheennek,többn
naposcsillagttúráikközpoontiállomásáánakválasztjá
ákKisbért.

Másik n
nagy elképzeelésünk, hoggy a város és térsége vizekben való
v
gazdagsságát sokka
al jobban
kihasznááljuk, miközb
ben a vízbƅsség okozta kkárokat, me
elyek a klíma
aváltozással egyre fenye
egetƅbbé
válnak, fenntartható
ó módon elhárítsuk.
e
A
Amennyiben az ehhez szükséges sszakmai és pénzügyi
támogattást megkapjuk – akkor lehetƅségett látunk egyy komplex kíísérleti prog ram megvalósítására
Bakonyssárkánnyal, LEADER akkciócsoporttaal, helyi vállalkozókka
v
al, horgászeegyesülettel,, vízügyi
ósággal, természetvédelemmel, civvilekkel, diáákokkal közzösen, melyy a veszélyeztetett
igazgató
településrészek men
ntesítésén tú
úl halgazdálkkodási, turissztikai eleme
eket is képe s integrálni, szociális
foglalkozztatástbizto
osítani,helyi éstérségiköözösségetko
ovácsolni,Kisbéréstérséégenevétazzeurópai
vidékfejllesztésbenissmerttétenn
ni.

1.2 KÖZÉPTÁVÚ
Ú CÉLOK
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Erƅforrásaink,jövƅképünkésátfogócéljainkalapjánfejlesztéseinketakövetkezƅötévbenafentikét
stratégiai cél és öt tematikus cél mentén tervezzük megvalósítani. Kisbér, ahogy neve is mutatja,
valóban kicsi, így a stratégiai célrendszer szintjén nem gondolkodunk területͲspecifikus célokban. A
város különféle területeinek sajátos fejlesztési lehetƅségei a megvalósítás, a programok szintjén
érvényesülnek.

1.3 A CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA
Célrendszerbelsƅkapcsolatrendszere
eręs
kapcsolat

TEMATIKUS CÉLOK
2020

gyenge
kapcsolat

KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ

ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020

közepes
kapcsolat

ESÉLYT A MUNKÁNAK
képzettség, együttmħködés,
elérhetęség, innováció
Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a
jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Járásközponti
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaságszervezés, mobilitás

OTTHONUNK KISBÉR
élhetęség, közösség,
mħködęképesség, vonzerę
Az ember a
jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal

Hagyományunk a jövĘnk:
lovas reneszánsz
Tájban a jövĘnk: a
jövedelem-termelés új
lehetĘségeinek nyomában
Járásközponti szerepünk:
szolgáltatás, gazdaságszervezés, mobilitás
Az ember a jövĘnk:
esély, tudás, egészség,
befogadás, szolidaritás
Örökségünk a jövĘnk:
gazdálkodás értékeinkkel,
erĘforrásainkkal


Tematikuscéljainkközöttiösszefüggéseksokrétƾek:
Mindenekelƅtt tartalmukat tekintve: mindegyik egyͲegy belsƅ erƅforrásunkban rejlƅ lehetƅség
kibontására épül. Azokra az erƅforrásokra, melyeket már a 2012Ͳben jóváhagyott IVSͲben is
azonosítottunk,ésazokra,melyekkelmostkiegészítettük.
Összefüggés azonosítható abban a tekintetben is, hogy egyes tematikus célok megvalósítása több
mástematikuscélmegvalósításáhozishozzájárul.Ezadódikegyrésztabból,hogycéljainknemegyͲ
egyágazatravonatkoznak,hanemintegráltak:célunkmindenesetben,hogylegyenperspektívánkés
hogyegyrekevésbélegyünkkitéveakülvilágszeszélyeinek.Egyenkéntésközösségkéntegyaránt.
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bból is, hogy egyes – aa fejlesztési gyakorlatba
an projekt sszinten meggjelenƅ –
Másrészt adódik ab
meltünk.Azeegyikalovasshagyományyainkkibontaakoztatása,a
amásika
tematikáákatstratégiaiszintreem
tájiadotttságainkraéépülƅinnováció–azújuutakkeresése
e.AterületͲͲésvidékfejl esztésgyako
orlatában
ezeket úgy hívjáák: zászlósh
hajó progrramok. Zásszlóshajó programjaink
p
kat a véggrehajtás
eszközreendszerérƅlsszólófejezetbenrészleteezzük.
Célrendszerrvárosrészirrelevanciája
eręs

közepess

KIISBÉR 2025 – A SZERETHE
ETĘ KISVÁROSS
PERS
SPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS
C
M
MILIĘ

ÁTFFOGÓ CÉL
2025
STRA
ATÉGIAI CÉL
2020
TEMATTIKUS CÉLOK
2020

gyeenge

Ɔ

ES
SÉLYT A MUNK
KÁNAK
képzzettség, együtttmħködés,
eléérhetęség, innnováció
Hagyományyunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánssz

Tájba n a
jövĘnnk:
a jövedeelemtermeléés új
lehetĘséggeinek
nyomáában

OTTHONUN
NK KISBÉR
élhetęség, közösség,
mħködęképessség, vonzerę
Járáásközponti
szzerepünk:
szoolgáltatás,
gaazdaságszzervezés,
mobilitás
m

Az ember a jövĘĘnk:
esély, tudás,,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Öröksségünk a
jövvĘnk:
gazdáálkodás
értékeinnkkel, erĘforrássainkkal

Városközppont
Délkeleti llakóterület
Nyugati laakóterület
Hánta
Külterület


Belterületivvárosrészekllehatárolása
a
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Amegvalósítástszolgálóbeavatkozások

2 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

2.1 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE
Astratégiamegvalósításánakeszközeitöbbfélerendszerbencsoportosíthatók:


területhez kötött fejlesztések (akcióterületi fejlesztés) vagy specifikus célcsoporthoz,
tematikáhozkötöttbeavatkozások;



beruházásjellegƾtevékenységekvagyegyébfejlesztések;



önkormányzati hatáskörben megvalósítható (ÖH) vagy önkormányzati hatáskörön kívüli
(ÖHK)beavatkozások;



nem beruházás esetén társadalomfejlesztés vagy szervezetͲ/mƾködésͲ/menedzsmentͲ
fejlesztésvagytervezés;



infrastruktúrafejlesztésesetén:vonalasvagypontszerƾfejlesztés;



önkormányzati hatáskörben történƅ megvalósítás esetén önállóan vagy partnerekkel
együttmƾködésbenvalósíthatómeg(ezenbelülönkormányzatipartnerek,államipartnerek,
illetvepiaciszereplƅ,egyházvagycivilszervezetapartner;önkormányzatihatáskörönkívül
önkormányzatiszereplƅ(pl.megye),államiszereplƅ,piaciszereplƅ,egyházvagycivilszféra.
Beavatkozásokcsoportosításatípusokszerint
MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI

önállóan
önkormányzati/
közintézményi
partner
állami/
közintézményi
partner
piaci vagy nonprofit partner

önkormányzati
szereplĘ
állami szereplĘ

piaci vagy nonprofit szereplĘ

önállóan
önkormányzati/
közintézményi
partner
állami/
közintézményi
partner
piaci vagy nonprofit partner

önkormányzati
szereplĘ
állami szereplĘ

piaci vagy nonprofit szereplĘ

önállóan
önkormányzati/
közintézményi
partner
állami/
közintézményi
partner
piaci vagy nonprofit partner
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önkormányzati
szereplĘ
állami szereplĘ

piaci vagy nonprofit szereplĘ

önállóan
önkormányzati/
közintézményi
partner
állami/
közintézményi
partner
piaci vagy nonprofit partner

tervezés

szervezet-mĦködés

ÖHK
társad. fejlesztés

ÖH

tervezés

pontszerĦ

ÖHK

vonalas

pontszerħ

vonalas

tervezés

társad. fejlesztés

ÖH

nem beruházás jellegħ
tevékenység
szervezet-mħködés

beruházás jellegħ
tevékenység

ÖHK

tervezés

szervezet-mħködés

ÖH
társad. fejlesztés

pontszerĦ

ÖHK

vonalas

pontszerħ

vonalas

ÖH

nem beruházás jellegħ
tevékenység

szervezet-mĦködés

beruházás jellegħ
tevékenység

akcióterületen kívüli,
tematikus vagy célcsoportra irányuló tevékenység

társad. fejlesztés

akcióterületi fejlesztés

önkormányzati
szereplĘ
állami szereplĘ

piaci vagy nonprofit szereplĘ

KisbérVárosIntegráltTelepülésffejlesztésiStrratégiája

Amegvvalósítástszoolgálóbeava
atkozások

2.2 AKCIÓTERÜ
ÜLETI FEJLESZTÉS – VÁROSKÖ
ÖZPONT REHABILITÁC
CIÓ II. ÜTEM
M
2.2.1

A
Az akcióterület kijelö
ölése, a korrábbi kijelö
ölés módos
sításának in
ndoklása

2.2.1.1 Kijelölés
Amegvaalósításeszkö
özeiközülké
étségtelenül azakcióterületprogramalegjelentƅƅsebb.Kisbérrszámára
márismerƅsezazesszköz,hiszen
na2012ͲbennjóváhagyotttIVSistarta
almazta.Azaakcióterületiprogram
térbenéésidƅbenrendszerbesze
erveziazadoottterületen
ntervezettfejlesztésekett.Azeszköz azegyes
projekteelemekszinergiájarévén érielakíváántfejlesztƅ hatást.Afejlesztésekeggymásraépü
ülnek,így
idƅbeliséégük is fontos tényezƅ lehet. A 20112. évi IVS két
k akcióterü
ületet jelölt ki, egy nagyobbat a
városközzpontban, míg
m egy kisebbet Hántánn. A városkö
özpontban néhány
n
projeektelem me
egvalósult
(egyesekk még az IV
VS jóváhagyása elƅtt), vvagy jelenle
eg megvalósíítás alatt álll, azonban az akkor
nevesíteett fejlesztéssek nagyobb
b része mégg most is a
a tervezettek között szeerepel. Idƅkközben a
területree irányuló feejlesztési szá
ándékok körre is bƅvült, így indoko
olt a program
m aktualizállása és a
terület határvonaláának felülvizsgálata. A Hántán je
elenleg tervvezett fejlessztések akccióterület
kijelölésétnemigényylik,ezértattovábbiakba negyakcióterülettelszámolunk.


A2012ͲͲbenjóváhaggyottIVSͲben
nkijelöltakciióterület
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Amegvvalósítástszoolgálóbeava
atkozások

erület módo
osításának iindoklása
2.2.1.2 Az akcióte
biokokmiatttindokoltaK
Kisbérközponntakcióterülethatáraina
akmódosítássa:
Azalább
Az AngolparkͲKastéélyparkͲNagyyͲtó parklánnc– Kisbér egyedülálló zöldfelületti értékegyü
üttese –
területén
n több olyaan fejlesztéss tervezett, melyeket a korábbi akcióterület
a
nem érint (Kastély
felújításaa és haszno
osítása, NagyyͲtó kotrásaa, környezettének rendezése, a parrkkal határoss pékház
hasznosíítása, stb). Ugyanakkor
U
határvonal átmetszi ezzt a csodálatos együttesst, aminek hatékony
h
fejlesztéésemegköveteli,hogyazegyͲegyrésszterületénm
megvalósulójelentƅskölttségƾberuházástegy
átfogókoncepciókid
dolgozásaelƅ
ƅzzemeg.
A81Ͳes fƅútelkerülƅ
ƅszakaszána
aktervezéséévelegyidejƾ
ƾlegindokolttajelenlegiáátkelésiszakkasznaka
városközzpont megújjításával egyyidejƾleg törrténƅ újratervezése. Szü
ükséges az aakcióterületi tervezés
keretébeenátgondoln
ni,mileszavvárosfƅutcáájánaksorsaazelkerülƅútmegépülésseután,hogyyanlehet
kihasznáálni a forgalomcsökkenéssel nyíló új lehetƅsé
éget, miközb
ben elkerülnni, hogy a jelenlegi
szolgáltaatások a forggalommal eggyütt elhagyyják a városkközpontot, kiürüljön
k
a vááros. A fƅuttca menti
vállalkozzásokkal közzös gondolkkodás, a köözös koncep
pció és a 2020Ͳig
2
meggvalósítható
ó elemek
kivitelezéseeredményekéntavá
állalkozókszzámáraafƅu
utcaazátmenƅforgalom
mnélkülisbiztosítjaa
ú
szükségees keresleteet. A KisbérrͲÁszár keréékpárút tervvezett felújíítása is inddokolja az útszakasz
részvéteelét a prograamban. Tová
ábbi indok aa jelenlegi piiac szerepén
nek újragonddolása, ami szintén a
jelenlegiitervezésiteerületenkívül,a81Ͳesfƅúútátkelésiszzakaszánhelyezkedikel. 
Javasolt végezetüla DeákFerenccutcavasút igtartószakkaszánakinte
egrálásaazaakcióterületb
be,ahola
vasútállo
omás és a temetƅ felé az út igeen leromlottt állapotú, ezért a keerékpározók számára
életveszéélyes közút, továbbá a zöldfelület m
megújítása az
a utca általl feltárt terüület periféria
a jellegét
valamelyyestoldaná,amiazegyre
einkábblecssúszóterülettfelértékelƅd
désétissegíttheti.
2.2.2

T
Településk
központ akcióterület b
bemutatása

2.2.2.1 Alapinform
mációk
Azakcióterülethatáraészakkele
etrƅlVásártéérutcaͲKomááromiutcasaroktól)induulvadélfelé: Vásártér
utca–Angolkert–Szabadságutcaitömbökh átsóhatára–
–Tópartutca–SzentJánnostér–Deá
ákFerenc
utca(közzterület)–D
DesseƅGyulautca–Iskol autca–Szécchenyiutca–
–KossuthLaajosutca–T
Téglagyári
út – Piactér – Kossu
uth Lajos uttca – Plébánnia templom
m mögötti kö
özterület – PPetƅfi Sándo
or utca –
Komárom
miutca.
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Akijelöltakcióterületnagyobbrészbenavárosközpontterületéntalálható,kisebbrészbenaDélkeleti
lakóterületvárosrésztisérinti.Kiterjedéseazújlehatárolással36hektárról52hektárranövekedett,a
rehabilitálhatóérintettzöldfelületakorábbikb.12hektárról20hektárraváltozott.Alehatárolásaz
akcióterületi tervezés keretében pontosítandó. Az akcióterületen található a város intézményeinek,
védettkulturálisörökségénekés„zöldͲkékinfrastruktúrájának”(zöldfelületek ésfelszínivizek) nagy
része. A területen a lakások becsült száma 160Ͳ170. Lakossága ennek megfelelƅen 300Ͳ400 fƅre
becsülhetƅ.Anagyintézménysƾrƾségnekéstérségiközlekedésicsomópontiszerepnekköszönhetƅen
ugyanakkor az itt naponta megforduló népesség becslés alapján legalább ötezer fƅ lehet. Az
akcióterületi tervezés során indokolt a számadatok pontosítása (pl. bejelentett lakók nyilvántartása
alapján).
A tervezett akcióterületi fejlesztés egy évtizedes fejlesztési folyamat folytatása és várhatóan 2020
után is még folytatódni fog. Az elmúlt évtizedben megvalósult, illetve 2015 végéig várhatóan
megvalósulófejlesztések:






megvalósultlegfontosabbfejlesztések2005Ͳ2014között:
–

NagyboldogasszonyRómaiKatolikusTemplomtetƅszerkezeténekfelújítása

–

Lovardafejlesztésénekelsƅüteme;

–

Kiskastélyfelújítás:HelytörténetiMúzeum,botanikuskert;

–

„MiniͲMagyarország”Makettpark;

–

A Kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlƅségéért program
keretébenmegújultakaziskolák;

–

MegépültaWassAlbertMƾvelƅdésiKözpontésVárosiKönyvtár;

–

Elkészült az Angolpark rekonstrukció I. üteme a játszótér kialakításával.


2015végéigvárhatóanmegvalósul:
–

aBatthyányͲkastélyésaMagyarKirályiLovardaMƾemlékegyüttesközti1071hrszͲú
közterület Széchenyi utca és a Wenckheim Béla lovasszobor közötti szakaszának
felújítása(térkövezés);

–

„MakoveczͲstílusú”autóbuszͲpályaudvar(projektgazdaKNYKKZrt);

–

81.sz.fƅút(KomáromiutcaͲKossuthLajosutca)ésa8218sz.összekötƅút(Széchenyi
utca)csomópontkörforgalmúátépítése.
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2.2.2.2 A tervezett akcióterület értékelése
ÉRTÉKEK, LEHETĘSÉGEK

KONFLIKTUSOK, KIHÍVÁSOK

A járási-térségi és városi vonzáskörĦ
közintézmények, hivatalok
dominanciája a területhasználaton
belül

egyes közszolgáltatások, hivatalok elhelyezési és/vagy mĦszaki problémái
(lásd járási hivatal, rendĘrség, munkaügyi központ) jelentĘs parkolási
probléma
a területen jelentĘs a buszforgalom, a meglévĘ állomás lepusztult, nem
felel meg a korszerĦ átszálló-eszközváltó pontokkal kapcsolatos
követelményeknek

iskolák nagy száma a terület és a
lakosság nagyságához képest

az oktatásra nincs ráhatása a településnek és az intézményeknek
a távolabbról érkezĘ gyerekek számára nincs kollégium
jelentĘs közlekedési veszélyforrások, különös tekintettel a kerékpározó
fiatalokra
sportolási, aktív kikapcsolódási feltételek hiányosak

a városban az ott élĘ lakosság
sokszorosát kitevĘ népesség fordul elĘ
hétköznapokon, jelentĘs potenciális
keresletet biztosítva a helyi
kereskedelemnek és szolgáltatásoknak

a városban igen jelentĘs az átmenĘ – regionális – forgalom, az átutazók
nagyobb része nem áll meg, de szennyezi a levegĘt, növeli a balesetek
kockázatát.
aki meg akar állni, az nehezen talál parkolót
kevesen használják a várost kevésbé terhelĘ kerékpárt
az utak jelentĘs része nagyon rossz mĦszaki állapotú
a folyamatos rezgés és légszennyezés tovább rontja a fĘút menti épületek
mĦszaki állapotát.
a nagy értékĦ épített, lovas és természeti örökség turisztikai vonzereje,
látogatottsága kicsi, a turizmus gazdasági teljesítménye csekély

mĦködĘ, igen jól megközelíthetĘ
helyszínen lévĘ helyi piac

alacsony vásárlói kereslet, helyi termékek alacsony hányada a kínálatban,
leromlott mĦszaki állapot, rossz felszereltség
a piac területének egy része Ászár közig. területéhez tartozik

országos jelentĘségĦ kulturális
örökség

állami tulajdonú létesítmények, az önkormányzat beleszólása a
hasznosításba korlátozott
az értékes ingatlanállomány alulhasznosított, fejlesztésre vár

nemzeti lovas múlt
egyik legjelentĘsebb örökségegyüttese a területen

jelentĘs verseny az állam által jobban preferált Bábolnával, a
kezelĘszervezet halogatja a megkezdett fejlesztések folytatatását, ami a
gazdaságos hasznosítást hátráltatja;
a létesítmény túl nagy a térségi lovas vállalkozások lehetĘségeihez képest

térségi jelentĘségĦ épített örökségi
elemek

mĦszakilag leromlott, alulhasznosított épületek, egyes épületek esetében a
folyamat rövidesen visszafordíthatatlanná válik

egyedülálló park- és felszíni
vízrendszer a város központjában

a zöldfelületek lepusztultak, használati értékük csekély, a Nagy-tó medre
nagyrészt feltöltĘdött,
a környezĘ lakóterületek egy része belvizes
a parkrendszer és a városközpont városszerkezeti-vizuális kapcsolatát
gátló kedvezĘtlen városépítészeti beavatkozások hagyatéka

évente többször jelentĘs nagyságú
látogatócsoportok a városban (iskolák,
testvérvárosok, zarándokok,
lovasversenyre érkezĘk stb)

Az alacsonyabb fizetĘképességĦ csoportok és egyéb látogatók
elszállásolása nem megoldott a városban. Az egyetlen hotel drága és
fizetĘképes kereslet hiánya miatt sokszor nem eléggé kihasznált.
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A
Az akcióterület fejles
sztés célja

AzakcióterületifejleesztésselKisb
bérönkormáányzatastrattégiaicélren
ndszermegvvalósításában
n,térben
ngolt, rendsszerbe szervvezett móddon kíván je
elentƅs elƅrelépést tennni. Az akcióterületi
összehan
fejlesztéés célja egyú
úttal, hogy a
a különféle szereplƅk által
á
terveze
ett fejlesztésseket összeh
hangolja,
ésaszinergiaakialakulásáátelƅsegítse..
ezáltalahatékonyságotnöveljeé


Az akció
óterületen koncentrálód
k
dó, az önkoormányzat vagy
v
más érdekeltek ááltal megfoggalmazott
fejlesztéésiszándékokkötjólkörülhatárolhatóóirányraͲtem
matikárafƾzzhetƅfel,ezeekjóltükrözzikahelyi
döntéshozókáltalfelvázoltirányyokat,amelyeekegyúttalaafentbemuttatottlehetƅƅségekkihaszználására
ésakonfliktusokkezzeléséreirányulnak.


Néhány fejlesztés eggyszerre töb
bb tematikáhhoz is kapcso
olható, illetvve számos feejlesztés a tematikus
beavatko
ozásokközéissorolható,,ezeketottiismegjeleníttjük.Atemattikákazaláb biak:





1.Kisbérépíítettörökségge



22.Kisbériparkrendszer



33.Kisbérisko
olaváros



44.Járásközpontiszerepek



55.Kerékpáro
osͲbarátváro
os
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Tervezett beavatkozások – indikatív projektlista
Indikatívprojektlistatematikuscsoportosításban
BEAVATKOZÁS-TÍPUS

1. KISBÉR ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE
1.1./2.1 Batthyány kastély és kertjének felújítása
és hasznosítása (lásd még „Kisbér parkrendszere
megújítása”, Lovas reneszánsz – tematikus
fejlesztések)

hatáskör

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner

Miniszterelnökség
Forster Központ

pontszerĦ

—

Kisbér önkormányzata
tervezett funkció
függvényében további
partner

MNV Zrt

pontszerĦ

—

Kisbér önkormányzata
Lovarda üzemeltetĘje

1.3. Pékház állagmegóvása és hasznosítása(lásd
még: Új utak a helyi gazdaságban: Inkubátorház
és inkubációs szervezet létrehozása)

önkormányzat

pontszerĦ

—

keresés alatt

1.4. Egykori plébánia megvásárlása és
hasznosítása

önkormányzat

pontszerĦ

—

keresés alatt

1.5. Római katolikus Nagyboldogasszony
templom felújítása

RK
egyházmegye

pontszerĦ

—

Kisbér önkormányzata
Római Katolikus Plébánia

1.6/4.1 Járási Hivatal beköltöztetése az egykori
ménistálló épületébe (Lásd még „Járásközponti
szerepek”)

Belügyminisztérium

pontszerĦ

—

Kisbér önkormányzata
Komárom-Esztergom
megyei Kormányhivatal

BakonyaljaKisalföld Kapuja
LEADER
Vidékfejlesztési
Egyesület

—

szervezet/
menedzsment

Kisbér önkormányzata

1.2. Lovarda II. és III. ütem(lásd még Lovas
reneszánsz – tematikus fejlesztések)

1.7. A települések és a térség profiljának,
valamint a helyi identitás erĘsítése a kulturális és
környezeti örökség megĘrzésén keresztül

1.8 Szent Jakab zarándokút és országos
kerékpáros Körútvonal
fogadóállomás,csatlakozás az országos
kéktúrához (lásd még tematikus programok:
turizmusfejlesztés)

Szent Jakab baráti Kör
Máriaút Egyesület
Római Katolikus Plébánia
Evolúció Kerékpáros Sport
Egyesület
Komárom-Esztergom
megyei természetbarát
Szövetség

önkormányzat


BEAVATKOZÁS-TÍPUS
2. KISBÉR PARKRENDSZERE

hatáskör

nem
beruházás

szereplę/partner

2.1./1.1. Batthyány kastély és kertjének felújítása
és hasznosítása (lásd még „Kisbér épített
öröksége”)

Miniszterelnökség
Forster Központ

pontszerĦ

—

Kisbér önkormányzata
tervezett funkció
függvényében további
partner

2.2. Angolpark funkcióbĘvítĘ felújítása, belvárosi
környezet javítása

önkormányzat

pontszerĦ

—

—

2.3./5.7.Kreszpark kialakítása a biztonságos
kerékpáros közlekedésre történĘ felkészülés
érdekében (lásd még „Kerékpáros-barát város”)

önkormányzat

pontszerĦ

—

Kisbéri RendĘrkapitányság

2.4. Lovas tér kialakítása (lásd még: Lovas
reneszánsz – tematikus fejlesztések)

önkormányzat

pontszerĦ

—

Kisbéri Lovas Egyesület

2.5. Áruház épületének lebontása, park
rekonstrukciója

önkormányzat

pontszerĦ

—

Kisbér és Vidéki ÁFÉSZ

2.6. Mini Magyarország Makettpark bĘvítése

önkormányzat

pontszerĦ

—

—
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BEAVATKOZÁS-TÍPUS
2. KISBÉR PARKRENDSZERE
2.7. Kisbéri-árok és a Nagy-tó kotrása, környezet
rendezése (lásd még Komplex tógazdálkodási
program – tematikus fejlesztések)
2.8. Szent János tér vízrendezéssel egyidejĦ
felértékelése, a környezĘ telkek
veszélyeztetettségének megszüntetése, a tér
közösségi szerepének erĘsítése(lásd még
Komplex tógazdálkodás – tematikus fejlesztések)

hatáskör

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner

önkormányzat

vonalas és
pontszerĦ

—

Kisbéri Horgászegyesület
Észak-Dunántúli Víz.Ig.

pontszerĦ

közösségi
tervezés
társadalomfejlesztés

civilszervezetek, oktatási
intézmények
Észak-Dunántúli Víz.Ig.
KörnyezĘ lakosság

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner
általános és középiskolák
Wass Albert MĦvelĘdési
Központ, Sportcsarnok
érintett civil szervezetek

önkormányzat


BEAVATKOZÁS-TÍPUS
3. KISBÉR ISKOLAVÁROS

hatáskör

3.1. Kisbér iskolaváros stratégia és program

önkormányzat

—

közösségi
tervezés

3.2. Kollégium (és ifjúsági szállás) kialakítása a
volt rendĘrségi épületében(lásd még:
Inkubátorház és inkubációs szervezet
létrehozása)

önkormányzat

pontszerĦ

—

KLIK Komárom-Esztergom
Megyei Tankerület

3.3. Járási tanuszoda építése

önkormányzat

pontszerĦ

—

KLIK Komárom-Esztergom
Megyei Tankerület

3.4. Tornacsarnok építés középiskolások részére

önkormányzat

pontszerĦ

—

KLIK Komárom-Esztergom
Megyei Tankerület

3.5. Sportcsarnok küzdĘterének korszerĦsítése

önkormányzat

pontszerĦ

—

Kisbér sportegyesületei
KLIK Komárom-Esztergom
Megyei Tankerület

3.6. Táncsics Mihály Gimnázium
lovászképzésének újraindítása (lásd még: Lovas
reneszánsz – tematikus fejlesztések)

önkormányzat

—

társadalom
fejlesztés

KLIK Komárom-Esztergom
Megyei Tankerület


BEAVATKOZÁS-TÍPUS
4. JÁRÁSKÖZPONTI SZEREPEK

hatáskör

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner

4.1/1.6. Kisbéri járási hivatal beköltöztetése az
egykori ménistálló épületébe(lásd még „Kisbér
épített öröksége”)

Belügyminisztérium

pontszerĦ

—

Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal

4.2. Kisbéri Munkaügyi Kirendeltség épületének
külsĘ-belsĘ felújítása, klímával való ellátása

KomáromEsztergom
megyei
Munkaügyi
Központ

pontszerĦ

—

Komárom-Esztergom
megyei Munkaügyi Központ
Kisbéri Kirendeltsége

4.3. Piac korszerĦsítése és helyi gazdaságban
betöltött szerepének megerĘsítése(Lásd még: új
utak a helyi gazdaságban, REL)

Kisbér és
Ászár
önkormányzatai

pontszerĦ

szervezetépítés

Piac üzemeltetĘje
LEADER HACS
Roma Nemzetiségi Önk.
(szociális gazdaság)

4.4. Autóbuszpályaudvar megépítése,
környezetének rendezése (amennyiben jelen
ciklusban nem valósulna meg, lásd még?
Kerékpáros-barát város)

KNYKK Zrt

pontszerĦ

—

Kisbér önkormányzata
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BEAVATKOZÁS-TÍPUS
4. JÁRÁSKÖZPONTI SZEREPEK
Lásd még: Új utak a gazdaságban tematikus
alprogram indikatív projektjeit

hatáskör

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner

—

—

—

—


BEAVATKOZÁS-TÍPUS
5. KERÉKPÁROSBARÁT VÁROS
5.1. Kerékpáros barát város stratégia kidolgozása
közösségi tervezéssel

hatáskör

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner

önkormányzat

—

közösségi
tervezés

Evolúció Kerékpáros Sport
Egyesület

5.2. 81-es fĘút átkelési szakasz gyalogos- és
kerékpáros-barát felújítása, meglévĘ kerékpárút
leromlott szakaszának felújítása, parkolás és
gyalogjárdák rendezése

önkormányzat

vonalas

—

Ászár
Magyar Közút Zrt. KEM
Igazgatóság
érintett üzlettulajdonosok

5.3. Deák Ferenc utca kerékpáros-barát és
közösségi közlekedési célú felújítása, zöldfelületi
rendezése, vízrendezése, buszöblök,buszvárók és
kapcsolódó kerékpártárolók kialakítása

önkormányzat

vonalas

—

Magyar Közút Zrt. KEM
Igazgatóság

5.4. Városközpont gyalogos- és kerékpáros-barát
fejlesztése – üzleteknél kerékpártárolók
kialakításával (Széchenyi utca)

önkormányzat

vonalas

—

Magyar Közút Zrt. KEM
Igazgatóság
érintett üzlettulajdonosok

5.5. Tervezett autóbusz-állomáshoz csatlakozóan
kerékpártárolás infrastruktúrájának kiépítése –
eszközváltó pont kialakítása(lásd még:
járásközponti szerepek)

önkormányzat

pontszerĦ

—

KNYKK Zrt

5.6. Közvilágítás energetikai célú fejlesztése (a
megújuló közterületeken, nem önálló projektként,
lásd még Tematikus programok:
településüzemeltetés)

önkormányzat

pontszerĦ

—

E.on

5.7./ 2.3 Kreszpark kialakítása a biztonságos
kerékpáros közlekedésre történĘ felkészülés
érdekében (lásd még „Kisbéri parkrendszer

önkormányzat

pontszerĦ

—

Kisbéri RendĘrkapitányság

A közterületeket érintƅ beavatkozások, így az zöldfelületi fejlesztések (Angolpark),
mƾemlékegyüttesek menti gyalogos tengelyek, közterületek, a fƅ közlekedési utak tengelyei
(szolgáltatásiéskereskedelmitengelyek)éscsomópontjánakegységesésösszehangoltfejlesztése(pl.
forgalomͲtechnikai fejlesztés) szükségessé teszi az önkormányzat által elfogadott közterületͲ
alakítási terv készítését. A közterület alakítási terv célja, hogy elƅsegítse a településszerkezetileg,
forgalomͲtechnikailag és településképi szempontból együtt kezelendƅ közterületek egységes és
összehangoltmódontörténƅkialakításátésfejlesztését.AközterületͲalakításitervnélküljelentƅsen
megnehezülavárosközpontegységestelepülésképiarculatánakmegteremtése.
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Amegvalósítástszolgálóbeavatkozások

Tervezett beavatkozások részben vagy egészben az akcióterületen kívül,
amelyek az akcióterület szempontjából kiemelt relevanciával bírnak

Közlekedésfejlesztés
Régóta tervezett a Kisbért és Ászárt északról elkerülƅ új 81Ͳes fƅúti szakasz kiépülése. Ez nagyon
jelentƅsváltozásthoznaazakcióterületen,hiszenazátmenƅ(teher)forgalomkikerülnéavárost,ami
a terhelés csökkenése szempontjából óriása megkönnyebbülést jelentene Kisbér számára,
ugyanakkor fontos az alapos felkészülés, megelƅzendƅ, hogy a kereskedelem és a szolgáltatások is
„kövessék”aforgalomáthelyezƅdését.Amegvalósításidƅpontjaugyanakkorkérdéses(a2014Ͳ2020
közötti közlekedési operatív program, az IKOP nem nevesíti), ezért a városközpont forgalomlassító
beavatkozásai még jó ideig relevánsak maradnak. Az akcióterület számára az is könnyebbséget
jelentene, ha a 13Ͳas fƅút megerƅsítése és kapacitásbƅvítése megtörténne, mert így a jelenlegi
átmenƅforgalomegyrészeazM1autópályátpreferálnáaSzékesfehérvárͲGyƅrközútikapcsolatban.
Sajnos ezt a beruházást sem tartalmazza IKOP, ugyanakkor a hazai forrásból történƅ megvalósítás
esélyétnöveli,hogyakomáromihídmegvalósításaviszonttervezettakövetkezƅ5évben,aminekaz
elérhetƅségébena13Ͳasfƅútkiemelkedƅszerepetjátszik.
A fentiek alapján az akcióterület tervezésekor olyan forgalomtechnikai, parkolási, kerékpározási
infrastruktúrában szükséges gondolkodni, amely a késƅbb megváltozó forgalmi rendbe is könnyen
beilleszthetƅ, továbbfejleszthetƅ. Ebben az esetben is különösen fontos, hogy az Önkormányzat
elkészíttesseéselfogadjaakorábbifejezetbenmárbemutatottközterületͲalakításitervet.

Intézményfejlesztés
A kisbéri rendƅrkapitányság tervezett átköltöztetése az egykori szakmunkásképzƅ épületébe és a
jelenleghasználtépületönkormányzatihasználatbaadásautánaztpéldáulkollégiumcéljáraátlehet
alakítani.

Tematikusprogramok
Atematikus(akcióterületenkívüli)programokmindegyikénekvanakcióterületivonatkozása,ezekrea
vonatkozóalfejezetekbenkitérünk.

2.3 TEMATIKUS (AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜLI) FEJLESZTÉSEK
2.3.1

Tematikus programok célja, áttekintése

Akcióterületen kívüli fejlesztések alatt azokat a fejlesztéseket érti a jogszabály,amelyeket nem a
területidimenzió,hanematematikaidimenziókötiössze.Efejlesztésekegyrészeakárérinthetiisaz
akcióterületet,amintazakcióterületifejlesztésekbemutatásasoránerretöbbhelyentörténtutalás
ésazegyestematikuscélokleírásakorisadottesetbenutalnifogunkazakcióterületidimenzióra.
Ezekatematikákavároskülönféleterületeinmegvalósuló,azonostematikájúfejlesztéseketszervezik
rendszerbeannakérdekében,hogyafejlesztésekközöttiszinergiaérvényesülnitudjon.Etematikák,
az akcióterületi fejlesztéshez hasonlóan, több cél megvalósítását is szolgálják illetve többféle
beavatkozásͲtípustismagukbanfoglalnak.
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Tematikusprogramokazalábbiak:


Lovasreneszánsz(zászlóshajóprogram)



Újutakahelyigazdaságban



VonzerƅͲésjövedelemtermelƅképességnöveléseaturizmusban



Gazdaságosság,minƅségésfenntarthatóságavárosüzemeltetésben



KisbérͲÁszáregyüttmƾködés.

2.3.2

Lovas reneszánsz

A tematikus program Kisbér stratégiai jelentƅségƾ zászlóshajó programja, mint ilyen egyszerre
specifikuscélis,miközbenmásspecifikuscélokmegvalósításáhozisjelentƅsmértékbenhozzájárul.
Abszurd helyzet, hogy az ország Kincsem nevet viselƅ Lovas Programjában Kisbér neve, csak mint
nemzetközi jelentƅségƾ lófajta neve szerepel, maga város, mƾemlék lovardája a kastéllyal alkotott
együttesselnemkapebbenszerepet,miközbenanégystratégiailétesítményközülkettƅBudapesten
található.Mintaprogramemlíti:„Avédettmagyarlófajtákközülakisbéri,afurioso–northstarésa
magyar hidegvérƾfajtáknak nincs állami fenntartása. Ezekbƅl a kisbéri és a furioso–northstar
rendelkezik az állami ménesekhez hasonló nagyságú és minƅségƾ lóállománnyal, magánménesi
szervezƅdésben” (KisbériͲfélvér Lótenyésztƅ Országos Egyesület). A Batthyány kastéllyal együtt a
Lovardapáratlanlehetƅségetnyúltanaalovasprogramcéljainakmegvalósítására.ALovardasorsa
szorosan összefügg az érettségit adó lovászképzés megszƾntetésével, amit – ez szintén páratlan az
országban – Bábolna és Kisbér közösen mƾködtetett, óriási sikerrel. Kisbér számára a kastély, a
lovarda, az érettségit adó lovászképzés és a kisbéri lófajta sorsa szorosan összefügg egymással,
ebben várja a Nemzeti Vagyonkezelƅ Zrt, a Forster Központ és a Nemzeti Lovasprogramért felelƅs
Kormánymegbízottegyüttmƾködését.
Kisbér a lóhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek fejlesztését(tenyésztésͲfedeztetés, bértartás,
lókiképzés, lovas szállás, lovasoktatás, lovastábor, lovasterápia, lovastúra, rendezvényhelyszín,
versenyszervezés)1fejlesztése kiemelt cél, hiszen ez az ágazat, amivel még mindig nemzetközi
ismertséggelbír,annakellenére,hogyaz1960Ͳasévekbenmegszƾntavárosbanazállamiménes.A
zászlóshajóprogramotindokoljaama(újra)mƾködƅmƾemléklovarda,ésabecslésekszerintlegalább
ötvenvállalkozásajárásterületén,amelynekjövedelemtermeléselegalábbrészbenalóhozkötƅdik.
AprogramtöbbszintenͲléptékbenbontjakialóͲalapúgazdaságbanrejlƅlehetƅséget:


helyi léptékben – ez a mƾemlékͲegyüttes fenntartható hasznosítására irányul, magában
foglalva a jelenlegi szolgáltatások bƅvítését, a Lovarda fejlesztés II. és III. ütemének
megvalósítását,aLovastérkialakítását;



térségi léptékben – Kisbér és Bábolna együttmƾködésére építve egyintézményesített
regionális lovas együttmƾködés(klaszter) felépítése a cél, amely a tenyésztés, a
versenyszervezés, a turisztikai és sport célú lovagoltatás és bértartás térségi felfuttatására,


1

http://lorenzo.lovam.hu/lovardak/ honlapon gyors áttekintést lehet kapni a lovas szolgáltatások rendkívül
gazdagkínálatáról.UgyanakkoregyetlenKomáromͲEsztergommegyeilovardanincsföntahonlapon!
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közös markketingre, a szolgáltatókkat hálózatb
ba szervezƅ lovastúraͲpprogramok, lovasútͲ
h
hálózat kialaakítására, szervezésére sstb. irányulh
hat. Ennek ré
észeként kieemelt cél a regionális
r
llovászképzéskülönfélesszintjeinekffejlesztése,m
melybenBábolnaaszakm
munkásképzé
ésioldalt,
ással,érettséégivelrende
elkezƅlovászzokképzéséttbiztosítja;
Kisbérpedigganyelvtudá


o
országos léptékben Kissbér össze kívánja kap
pcsolni regio
onális jelenttƅségƾ reha
abilitációs
kórházában felhalmozottttudástésttapasztalatotalovagolta
atásbanszerrzetttapaszttalatokkal
éés egy orszzágos hatókörƾ lovastterápiás mó
ódszertani központ
k
léttrehozásában
n, illetve
rregionálislo
ovasterápiásszolgáltató központkialakításábang
gondolkodik .


Kisbérlo
ovasreneszánszzászlóshajóprogram
mjateljesmérrtékbenilleszkedikaNem
mzetiLovasStratégia
céljaihozzmégakkorris,hamaga
aKisbérnem
mnevesített afontospro
ojektekközöttt.Meggyƅzƅdésünk,
hogy Kissbérnek ott a helye a le
egjelentƅsebbbek között, és reméljük, hogy errƅƅl sikerül az illetékes
döntéshozókat megggyƅzni. En
nnek alapveetƅ feltétele az együttmƾködési intézmény(klaszter)
égérdekeitkképviselni,m
minthaegyͲegylovász
felállítássa,amiszervvezetkéntsokkkaljobban tudjaatérsé
egyedülpróbálnaap
piaconszerepelni.
Tervezzettbeavatkozások
BEAVATTKOZÁS-TÍPU
US
LOVAS R
RENESZÁNSZ
Z

hatááskör

beruházás
b

nem
beruházás

Bakonyallja-Kisalföld
Kapuja LEADER
Vidékfeejlesztési
Egyyesület

—

szervezetépítés

—

özösségi
kö
te
ervezés

érinttett vállalkozók, egyesületek,
e
Kisbér önkormáányzata
Battthyány Kázmér Szakkórház
S
Tááncsics Mihály Gimnázium
G

Táncsiccs Mihály
Gimnáziuum Lovász
képpzése

—

társadalom
-fe
ejlesztés

KLIK
Kisbér Önkormáányzata

MN
NV Zrt.

pontszerĦ
p

—

Kisbér önkormáányzata
Lovarda üzemeeltetĘje

L.5. Nemzzeti Köznevelési és Egészségügyyi
Rehabilitáációs Módszertanni Oktatási és
Kreatív Loovasturisztikai Köözpont létrehozássa

Batthyánny Kázmér
Szakkkórház

pontszerĦ
p

—

Kisbér önkormáányzata
Lovarda üzemeeltetĘje

L6. Lovass régió stratégiában meghatározottt
további feejlesztések

Bakonyallja-Kisalföld
Kapuja LEADER
Vidékfeejlesztési
Egyyesület

—

érinttett vállalkozók, egyesületek,
e
Kisbér önkormáányzata
Battthyány Kázmér Szakkórház
S
Tááncsics Mihály Gimnázium
G

L.1 Intézm
ményesített regionális lovas
együttmĦkködés (klaszter) létrehozása
l
L2 Lovas régió fejlesztés stratégiai
s
program
m
L.3 Érettsségit adó lovászkéépzés újraindítássa,
továbbfejlesztése
L.4. Lovarrda II. és III. ütem
m (lásd még
Akcióterülleti fejlesztés)
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Új utak a helyi gazdaságban

A tematikus program szorosan kapcsolódik más, a gazdaságfejlesztést (is) szolgáló tematikus
programokhoz (Lovas reneszánsz; Erƅforrásunk a víz). Az „új utak a helyi gazdaságban” tematikus
program azokat a kevésbé egyértelmƾen azonosítható irányokat határozza meg, amely irányokban
mindenképpen lépéseket szükséges tenni a 2014Ͳben indult fejlesztési ciklusban, legalább az
elƅkészítésszintjén.Azújutakprogramirányai:


adottegyterület,deazönkormányzatmégkeresi,hogymitkezdjenvele(PajtaiͲdƾlƅ),milyen
módontudnáaterületleginkábbKisbérésajárásfejlƅdésétszolgálni



adottak új típusú európai uniós vagy hazai fejlesztési eszközök, amelyek alkalmazásának
lehetƅségét érdemes vizsgálni (pl. Rövid Ellátási Lánc – REL, inkubációs infrastruktúra és
szervezet,helyifoglalkoztatásipaktum);



adottakkonkrétkihívások,amiketkezelniszükséges,deazönkormányzatmégkeresi,milyen
kiutak lehetségesek (pl. a piac gyenge mƾködése, rossz mƾszaki állapota, csekély
hozzájárulása a helyi gazdasághoz; vagy képzetlen, kevéssé mobil aktív korú lakosság
arányánaknövekedése;



adottak olyan technológiai innovációk, melyek olyan új gazdasági tevékenységek
megjelenését segítik, és amelyek a vidéki népesség foglalkoztatásának növeléséhez
járulhatnak hozzá (például növény alapú mƾanyagok és másodlagos energiahordozók
gyártása,hulladékhasznosításstb);



továbbá keresni szükséges a táji adottságokat és a munkaerƅͲkapacitást jobban kihasználó
mezƅgazdasági tevékenységek, kapcsolódó, elsƅsorban élelmiszeripari tevékenységek
bƅvítésének lehetƅségét, az egyre népszerƾbbé váló funkcionális élelmiszergyártásba való
bekapcsolódásilehetƅséget.

AzÚjutakahelyigazdaságbanelnevezésƾprogramazalábbialprogramokatfoglaljamagában:


PajtaiͲdƾlƅhasznosítása



Erƅforrásunkavíz



RövidEllátásiLánc



Szociálisszövetkezet



Helyifoglalkoztatásipaktum



Erƅforrásunkazerdƅ



Inkubációsprogram



Partnerkéntazinnovációban

2.3.3.1 Pajtai-dĦlĘ hasznosítása
KisbérVárosKépviselƅͲtestülete2012Ͳbenközel25haͲnyigazdaságiterületetjelöltkiabelterülettƅl
délͲkelet irányban a Bakonysárkány felé vezetƅ út mentén. Térbeli pozícióját tekintve elƅnye, hogy
könnyen megközelíthetƅ a 81. sz. fƅútról, valamint közvetlen vasúti kapcsolattal is rendelkezik. A
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ƅ célja az önkormányzati tulajdonú iingatlanok átsorolásáva
á
l az volt, hoogy elƅsegítsse a helyi
város fƅ
vállalkozzók letelepeedését, és hogy javítssa a váross gazdasági potenciáljáát. Maga a
a terület
infrastru
ukturálisan nem
n
került kialakításra,
k
telekalakításs nem történt, sƅt a mƾƾvelésbƅl se
em került
kivonásrra.
PajtaͲdƾllƅ–településsszerkezetiteervirészleté
éslégifotó


Mivelatterületönkormányzatitu
ulajdonbanvvan,illetvenaagykiterjedé
ésƾnektekinnthetƅ,ezértnagyobb
a lehetƅ
ƅség a terü
ület többirán
nyú, akár eegymásra ép
pülƅ területhasználatra. Ezek a kö
övetkezƅk
lehetnekk:


Helyivállalko
ozásoksegíté
ése,belvárosst,lakóterüle
eteketzavarófunkciókk itelepítése;



SSzociálisszövvetkezetkerreténbelülfoolytatottterm
melés;



Közösségien
nergiatermellés.

Helyivvállalkozá
ásoksegítéése,zavar ófunkciók
kkitelepíttése
A város elsƅdleges célja
c
az volt,, hogy a hellyi vállalkozó
ókat segítse a magántuulajdonú terü
ületekkel
szemben
n könnyebbe
en megszere
ezhetƅ önkoormányzati tulajdonú
t
te
elkek kínálattával. Mivel a terület
jelenleg nem elƅkéészített, csakk jelentƅs aanyagi ráforrdítás esetén
n lehet ezt a területett a helyi
átenni,melyyreazönkorrmányzatnakkjelenlegninncsenfedeze
ete.Nem
vállalkozzásokrészéreealkalmassá
várható középͲ, vaggy hosszú távon sem, h ogy a terüle
etre a városson kívülrƅl érkezƅ válla
alkozások
ülnének,hiszzennagyon lassúamár meglévƅgazdaságiterületekbeteleepüléseis,va
alaminta
betelepü
Batthyán
nyͲpusztakiéépítettgazda
aságiterületeeinisvanmé
éghely.
Ugyanakkkoraváros belterületén
nfolyamatosskonfliktuso
okatokozasszállítmányoozásivállalko
ozókáltal
közterülleten parkolltatott buszok, teherauutók, kamion
nok. Jelenleg a városbaan nincs erre kijelölt
a lakóhelyéh
hez közel p róbálja meggoldani a prroblémát. Szzintén konfliktusként
parkoló, mindenki a
jelentkezzik, hogy a lakóterületek közé szorult gazdasági
g
területek váállalkozásai jelentƅs
(nehéz)ggépjármƾ fo
orgalmat éss zajt okozznak a beltterületen. A
A PajtaiͲdƾlƅƅ kisebb része (az
elhelyezendƅ jármƾ
ƾmennyiségtƅl függƅen 2Ͳ3 ha) allkalmas lehet egy ƅrzöött gépjárm
mƾ tároló
üzemelteetésére, gépjármƾvek,, munkagéépek bértárolására, de
d
itt ka phatnak helyet
h
a
településüzemeltetééshezkapcsolódógépjárm
mƾvekis.
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A fenti kérdésben – az anyagi lehetƅségek és folyamatok figyelembe vételével – kulcsfontosságú a
terület használatának ütemezése, tartalék területek fenntartása. Ehhez kapcsolódik, hogy a terület
hasznosításávalúgycélszerƾgazdálkodni,hogynagytávon(20Ͳ25év<)tartalékgazdaságiterületként
is mƾködhet a PajtaiͲdƾlƅ, és célja lehet a zavaró funkciók lakóterületekrƅl történƅ folyamatos
kitelepülésének.

Kertészetikultúráktermesztéseszociálisszövetkezetben
Avárosrészérƅlfelmerültazajavaslatis,hogyaterületegésze,vagyegyrészeaRomaNemzetiségi
Önkormányzat által kezdeményezett szociális szövetkezet számára, termelésre alkalmas terület
lehet (a szociális szövetkezet felépítését, mƾködését lásd késƅbb). A földekkel nem rendelkezƅ,
mélyszegénységben élƅ helyi lakosoknak lehetƅsége nyílhat a helyi gazdálkodásra, folyamatos
jövedelemtermelésre.
Ennek érdekében – a kötelezƅen elkészítendƅ üzleti terv megalapozásához is – célszerƾ részletes
vizsgálaton alapuló tervet készíteni. Ennek tartalmaznia kell a terület természeti adottságainak
vizsgálatát, meg kell határozniaterületenlegjobb eredménnyeltermeszthetƅgazdasági, kertészeti
kultúrák körét, a terület üzemeltetésének, fenntartásának szükséges eszközeit (pl. öntözési
lehetƅségek), az infrastruktúra igényt (üvegház/fóliasátor, tároló építmények stb.).Fel kell tárni
továbbá az egyre népszerƾbb ökológiai gazdálkodás, vagy a hagyományosabb, intenzív jellegƾ
termesztés megtérülési kérdéseit. Igen fontos a felvevƅpiac feltérképezése, a RELͲben,
együttmƾködésben rejlƅ lehetƅségek vizsgálata (lásd késƅbb). Amennyiben a termékfeldolgozás is
része a projektnek, úgy a helyszín kiválasztása kulcsfontosságú. A tárolásnak és feldolgozásnak
jellemzƅen jelentƅs közmƾ és építményigénye van, annak megvalósítása nem javasolt a PajtaiͲ
dƾlƅbenannakviszonylagmagasköltségemiatt.EbbenazesetbencélszerƾatermelésésatárolásͲ
feldolgozás helyszínének különválasztása, megfelelƅ használaton kívüli (lehetƅleg önkormányzati
tulajdonú)épülethasznosítása.
Atérségbenjelenlegnemjellemzƅsemagyümölcstermesztés,semakertészetitermelés,ugyanakkor
ez utóbbi – az elbeszélések alapján – jelentƅs volt a térségben. Ezt a hagyományt lehetne újra
feléleszteni a szociális szövetkezet kialakításával. Ennek mƾködésére célszerƾ összegyƾjteni a
tapasztalatokat. Hazánkban számos helyen indítottak be sikeresen mƾködƅ szövetkezetet. Ez a
tapasztalatszerzés alkalmas lehet arra, hogyan lehet a legegyszerƾbb és legolcsóbb technológiák
megválasztásával a legjobb eredményeket elérni (szakmai segítségben partnerek lehetnek a térségi
gazdák,szakiskolák,tudományegyetemek).

KözösségienergiaǦnapelempark
A globális éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében egyre nagyobb szükség van a
zöldenergiára történƅ átállásra ezzel csökkentve a szénͲdioxid kibocsátás mértékét. KomáromͲ
Esztergom megyének – kormányzati elƅírások szerint összesen 10,71 MW új megújuló
energiatermelési kapacitást kell létrehoznia. Ez lakosonként átlagosan 0,0344 kW többletkapacitást
jelent. Kisbérre vetítve ez 185 kW (0,2 MW) többletkapacitást jelent, ezt tehát a megye
mindenképpenelvárjaavárostól.APajtaiͲdƾlƅelhelyezkedéselehetƅségetbiztosítarra,hogyKisbér
(esetleges más településekkel közös) egy naperƅmƾ park létesítésével bekapcsolódjon megújuló
energiaforrásalapúelektromosenergiaellátásba.
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Magyarországon a különbözƅ projektekben hozzávetƅlegesen 1600 óra (h) napsütéssel szoktak
számolni, amikor az elƅállított teljesítményt kalkulálják (egyes helyeken kicsit több, máshol kicsit
kevesebb,azeltérésmindkétirányba25óra).Eztanévlegesmennyiségetanapsütésesórákszáma
jellemzƅenmeghaladja(atérségben2000Ͳ2200óra).
AminimáliselvárásteljesítéséhezKisbéren320MWh(320.000kWh)névlegesévesmegújulóenergiaͲ
teljesítményt kell elérni (illetve ennyivel a hagyományost kiváltani) és ezzel 64Ͳ65 tonnával
csökkenthetƅ a város CO2 kibocsátása. A kisbéri önkormányzat fogyasztása ezt vélhetƅen
meghaladja.Jópéldaa2576lakosúÚjszilvás,aholegy2hektáronfelépített400kWteljesítményƾ,
napkövetƅ, fotovoltatikus villamosenergiaͲtermelƅ rendszer évi teljesítménye 630.000 kWh. A
naperƅmƾteljesítményelefediatelepülésönkormányzatánakésintézményeinek,valamintÚjszilvás
közvilágításának teljes áramellátási igényét, miközben a hƅenergiaͲellátást korábban kiépített
geotermikusrendszerekkelbiztosítják.Azújszilvásiberuházásbruttó620millióFtvolt2011Ͳben.Ha
Kisbér – elsƅ ütemként – a számára elƅírt minimumot teljesíti akkor a hasonló rendszer esetén kb.
300Ͳ350millióFtͲosbruttóberuházástjelent.2
Napelempark támogatását a Top bizonyos feltételekhez köti, ez természetesen tisztázandó a
döntéshozást megelƅzƅen. Értelemszerƾen vizsgálandó, hogy az épületenkénti megoldás költségͲ
haszon elemzés alapján nem hoz e jobb eredményt, tudva azt, hogy az nem kínál megoldást a
közvilágításra, továbbá a néhány éven belül várhatóan robbanásszerƾen elterjedƅ elektromos
töltƅállomásokellátásiigényére(lásdmégtelepülésüzemeltetésfejezet).
A hazánkban jelenleg megvásárolható rendszereket tekintve 1 haͲon évi 4Ͳ500 MWh is
megtermelhetƅazadottterületjellemzƅitƅlésazidƅjárástólfüggƅen.ANyugatͲEurópaitrendekazt
mutatják,hogyazenergiatermelésésfelhasználásfokozatosandecentralizálódik,azenergiarendszer
aközösségienergiafelétolódikel.Amennyibennapelemparklétesítéséthatározzaelaváros,akkor
célszerƾ a kiserƅmƾ elsƅ elemeit úgy elhelyezni, hogy az késƅbb bƅvíthetƅ legyen a település nagy
távú igényeitƅl függƅen (pl. közösségi energia kialakítása, lakossági és kereskedelmi fogyasztók
bevonása).Atervkészítésesoráncélszerƾbevonniahelyiszolgáltatót,különösenahálózatratörténƅ
csatlakozás lehetƅségeinek vizsgálata érdekében. Elsƅ lépésben az intézmények és/vagy a
közvilágítás energiaigényét célszerƾ biztosítani, mely a 2014Ͳes fogyasztást tekintve3 kb. 2Ͳ3 haͲnyi
napelemparklétrehozásátigényli.
AmennyibenKisbéraPajtaiͲdƾlƅ24haͲosterületénazelƅzƅekbenbemutatottfejlesztéseketegymás
mellett kívánja elhelyezni, úgy célszerƾ ezeket térben összehangolni és a teljes területre telepítési
tanulmánytervetkészíteni,melymegalapozzaatelepülésrendezésitervszükségesmódosítását.
2.3.3.2 ErĘforrásunk a víz
A Bakonyalja térsége és ezen belül Kisbéri járás felszíni vizekben bƅvelkedik. A területen már jóval
korábbanfelismertékennekjelentƅségét,ezértszámosmesterségestavathoztaklétre.Atematikus
programcéljaahelyiadottságokraalapozottgazdálkodás(halgazdálkodás),ésaturizmusfejlesztése,
melyösszhangbanvanakörnyezetállapotánakjavításáhozfƾzƅdƅigényekkelésérdekekkel.

2

http://www.ujszilvas.hu/ujszilvas/?q=taxonomy/term/35
 2014Ͳben a közvilágítás energiafogyasztása közel 200.000 kWh, az önkormányzati intézményeké közel
650.000kWhvolt.
3
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özigazgatási területénszzámosállóvízztalálható,m
melyekhasznosítása(illeetveannakm
mértéke),
Kisbérkö
valamintt állapota veegyes képett mutat, ezéért célszerƾ a lehetsége
es hasznosíttások, tevéke
enységek
összhanggját megterremteni. A tavak elhelyyezkedését, környezeti jellemzƅit tekintve leh
het azok
fejlesztéésiirányaitm
meghatározni.
A Hántaai halastavakk természete
es környezette, annak táájképi látván
nya, az ökolóógiai hálózatthoz való
közvetleenkapcsolód
dásaelsƅsorb
banaminƅsségirekreáciióstevékeny
ységek,turissztikaiszolgá
áltatások
ndokolttá. Itt
I a minƅsségi horgászzturizmus és
é az ökotuurizmus alap
pjait kell
fejlesztéését teszi in
megtereemteni, ennek megfelelƅen támoggatni kell a part menti területek kulturált kiépítését,
ligetesítéését, a turizmushoz
t
 kapcsoló dó létesítm
mények elhelyezéséneek lehetƅsségét a
településrendezési eszközök
e
me
egfelelƅ móódosításával, valamint a terület és a táj kapcssolatának
erƅsítéséét(ökológiaihálózat).
A Zöldm
malmiͲtó fejlesztése a ta
artósan munnkanélküliek problémájá
át oldhatja m
meg. A Pajta
aiͲdƾlƅbe
tervezettszociálisszzövetkezettevékenységgeikiegészíth
hetƅatavon
nkialakíthattóhalgazdálk
kodással.
A tevékkenység bein
ndításához célszerƾ a neves egye
etemek szakkmai segítséégét kérni. Erre két
lehetƅséég is adódikk: Kisbér te
estvérvárosáában, VodŸa
anyban mƾködƅ DélͲCCsehországi Egyetem
Halászatti és Hidro
obiológiai Kutató Intéézettel, vaggy a Szentt István EEgyetemen mƾködƅ
Halgazdáálkodási Tan
nszékkel felvvenni a kapccsolatot. Itt jegyezzük
j
meg, hogy a ttanszék hoztta létre a
Magyar Halgazdálkodási TechnológiaiͲfeejlesztési Platformot korábbi uniós támogatások
felhasználásával, melynek
m
célja a halász ati ágazat teljes term
méklánc szerreplƅinek bevonása,
b
párbeszéédre ösztön
nzése, a terület
t
pro blémáinak, ötleteinek, igényeinekk és kíván
nságainak
feltérkép
pezése volt, valamint hogy
h
választt adjon a ku
utatásͲfejlesztésͲinnováccióͲoktatás területén
t
felmerülltkérdésekree,javaslatokra.Azegyet emmelközö
öskísérletihalgazdálkoddásifejleszté
ésttervez
atérségbenaSOLUM
MRt.
Amagán
nkézbenlévƅ
ƅtavakonjelenleghalga zdálkodástffolytatnak.A
Atérségbenm
mégnemala
akultkia
halászatttal összefüggƅ helyi termékfeldoolgozás. Cé
élszerƾ a térségben
t
tevékenyked
dƅ helyi
gazdálko
odókkal összzefogva enne
ek alapját m
megteremten
ni, a helyi specifikus teermékek bevvezetését
megfonttolni.


Az akció
óterületen taalálható NaggyͲtó és körrnyezetének fejlesztési javaslatával
j
kapcsolatba
an lásd a
korábbi fejezetet. A
A tematikus programon belül lehet megoldani a többlet viizek miatt je
elentkezƅ
njainak renddszeresen elƅforduló
belvizes problémákat is, ezen belül a Szzent János tér ingatlan
elöntéseeitmegfelelƅ
ƅmederrendezéssel,zápoortározóléte
esítésével.
A tavak,, vízfolyásokk, záportáro
ozók többcé lú hasznosíttásánál meg
g kell vizsgáálni az öntözési célú
vízkivéteelek lehetƅséégét is, mely elƅsegíti aa térség alkaalmazkodásá
át a globális éghajlatválttozáshoz.
Ehhezellƅszörfelkelllmérniazöntözésicélú igényeketiss,mertamezƅgazdasági területekön
ntözésea
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emzƅ. Mive l a vízfolyások mentén
n, elsƅsorbann halgazdálkodás és
térségbeen eddig neem volt jelle
horgászaat részére, számos vízkivétel van jelen, mellyek üzembiztos mƾköddése megkö
öveteli a
megfelelƅ vízszintet és vízutá
ánpótlást, eezért a tovvábbi vízkivé
ételek leheetƅségeinek további
ükség a vízffolyások fel sƅ szakaszá
án, a KisbériͲeret, a Cooncót és me
ellékágait
vizsgálattára van szü
érintƅen
n.  A tórendszer komple
ex fejlesztésééhez szorosaan kapcsolód
dik, hogy a ffejlesztendƅ
ƅ tavakat,
tározókaat megfelelƅen kell üzemeltetni,
ü
a kapcsolódó mƾtárg
gyakat fel kell újítani, illetve
folyamattosankarban
nkelltartani.


A fejleszztéseknek a
a lehetƅsége
ekhez mérteen hozzá ke
ell járulniuk a vízfolyássok menti ökológiai
ö
folyosókk erƅsödésé
éhez, valamint 2021Ͳig a felszíni vizek
v
ökológ
giai és mennnyiségi álla
apotának
javulásáához. Ehhez szükséges a
a Víz Keretirrányelv keretén belül ké
észült, vízgazzdálkodási alegységi
a
tervekbeen meghatáározott felszzíni vizek haasználatáhozz kapcsolódó jó gyakorrlatok bevezetésére,
alkalmazzására (pl. a jó halgazdálkodási, horrgászati gyakkorlat, jó tele
epülési vízgaazdálkodási gyakorlat
g
stb.),aleehetƅségekh
hezképestapartmentivvédƅsávokad
dotttájhaszn
nálathozillesszkedƅfejlessztésének
minél tö
öbb eszközzzel történƅ ösztönzésérre. A törekvvések nagy távon pozittív hatásúakk mind a
település környezetáállapotára, mind
m
a tájra és végsƅ so
oron a helyi gazdaságra (turizmus) is.
i Éppen
ezért en
nnek megvalósulása nem csak köz érdek, hane
em a termé
észeti adottsságok hasznosítására
alapozóvállalkozáso
okérdekeis.
ÉRTTÉKEK, LEHET
TĘSÉGEK

KONFLIKTUS
SOK, KIHÍVÁSO
OK

Vízvisszatartás lehetĘsége tavakban,
tározókban

A globbális éghajlatvááltozás folyamattos alkalmazkoodást követel meeg. Ki kell
eegyensúlyozni a víztöbblet, va
alamint a vízhiánnyos idĘszakokkat a
m
mezĘgazdasági termelés, halga
azdálkodás folyyamatos fenntaartása
érdekkében, valamintt meg kell oldan
ni az árvizekbĘll eredĘ károk elhárítását
(pl. Szen
nt János tér).
Am
meglévĘ tavak tööbbsége, valam
mint a vízfolyásook medre sok üledéket
ü
taartalmaz, a zsilipek nem mĦköddnek.

Taavak gazdálkoddási célú
hassznosításának erĘsítése
e

A halggazdálkodás és az ehhez kötĘd
dĘ termékfeldoolgozás az adotttságokhoz
képest nem jelenik meg hangsúlyosan a térsségben. CélszerĦ a
gazzdálkodók összzefogása, a halg
gazdálkodás kuutatási eredménnyeinek
fo lyamatos felhassználása egyetemek bevonásáával (VodĖany,, SZIE
Gö
ödöllĘ)

Rekreeációban, turizm
musban rejlĘ
lehetĘségeek

Az állóóvizekben rejlĘ hasznosítási le
ehetĘségek ninccsenek kellĘ méélységben
kihaszználva. A szüksséges infrastrukktúra nincsen ki építve, a tavak többsége
felisza
apolódhat.

Ökológiaai hálózat, jó köörnyezetállapot
kialakulásaa

Az ökkológiai hálózatt több helyen je
elenleg hiányossnak tekinthetĘ (fĘként a
ttelepülési szakaaszokon), a vízzfolyások mentéén ezek kialakulása
elĘseggíthetĘ, mely hoosszú távon javvítja a térség teermészeti, környyezeti, táji
állapootát, mely turisztikailag vonzóbbá teszi a teleppülést, jó hatásssal lehet a
gazdá
álkodásra.

34


KisbérVárosIntegráltTelepülésffejlesztésiStrratégiája

Amegvvalósítástszoolgálóbeava
atkozások

bifejlesztésekindokoltak:
Azalább


Minƅségi horgászturizm
h
mus feltéteeleinek megteremtése a hántai tavakon(lá
ásd még
EEgyüttmƾködésterületeiitematikuspprogram)



A
A Hántai, Zö
öldmalmiͲtó, a NagyͲtó éés a KisbériͲͲér mederrendezése ((láásd még Akccióterületi
ffejlesztés);



ZZáportározóéskapcsolódóelvezetƅ rendszereké
építése(lásdmégAkcióteerületifejleszztés);



Halgazdálkod
dás fejleszttése a ZölldmalmiͲtavo
on a hátrá
ányos helyzzetƾek meggsegítése
éérdekében(lá
ásdmégÚju
utakahelyiggazdaságban
ntematikusp
program–Sz
Szociálisszövvetkezet);



Halgazdálkod
dás bekapcssolása a RELLͲbe (lásd még
m Új utak a helyi gazzdaságban tematikus
t
p
program–Rö
övidellátásilánc).

2.3.3.3 Rövid Ellá
átási Lánc
A rövid ellátási láncc (REL) kiala
akítása azt sszolgálja, hogy egy adottt térség (fƅƅleg kisͲ)term
melƅit és
felhasználóit (feldolgozók, üzem
mi konyhák, vendéglƅk, lakosság) összekapcsolj
ö
ja. A helyi termelƅk
elƅnyei, hogy terméékeik iránti nƅ a keres let, míg a keresleti
k
old
dalon elƅny, hogy a terrmesztésͲ
tenyészttés körülmén
nyei ellenƅrizhetƅk, a t urisztikai szo
olgáltatók szzámára a heelyi termék vonzerƅͲ
növelƅtényezƅlehett.
A RELͲleel szembeni aggály gyakran, hogy a közbeszerrzési kötelezzettséggel szzembe megy. Ezt az
aggályt eloszlatja, hogy magga az Eurrópai Unió kezdeményyezte a RREL alkalma
azását a
vidékfejllesztésben.


A rövid ellátási láncban részttvevƅ term elƅk jellemzƅen a leg
gkisebbek (eegyéni, vagyy mikroͲ
g
és nem járattosak az összetett
vállalkozzások), így érdekérvényesítƅ képpességük gyenge
együttm
mƾködési rendszerek használatába
h
n, ezért fontos, hogyy legyen eelkülönített kerettel
ma fókuszáltt tematikus alprogram a fejlesztésüükre. A rövid
d ellátási
rendelkeezƅ, közérthetƅ, problém
lánc neo
oͲtradicionállis, azaz mo
odern (pl. oonͲline értékkesítés, közö
össég támoggatta mezƅggazdaság)
formáinaak elterjedtssége elmara
ad a nyugattͲeurópaitól, a tradicion
nális, azaz hhagyományoss formák
(piacok, útszéli áru
usítás) elterjedtek, ugyaanakkor jele
entƅs humánerƅforrásͲ és eszközfe
ejlesztést
igényeln
nénekabizto
onságosésjö
övedelmezƅ mƾködéshezz.Arövidellátásiláncokfogyasztóiigényeket
kielégítƅ
ƅfejlesztéséh
heznincselégfelkészültéésmegfelelƅ
ƅeszközökke
elellátottszeervezƅésterrmelƅ.
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bek között az
a ellátási lá
ánc szereplƅƅinek horizo
ontális és ve
ertikális együüttmƾködését segítƅ
Cél több
szervezeetlétrehozássa,arövidellátásiláncokkésahelyi piacoklétrehozásaésfeejlesztése,va
alaminta
rövid elllátási lánco
ok és helyi piacok fejllesztésével kapcsolatos, helyi vonnatkozású promóciós
tevékenyységekfelép
pítéseésmƾködtetése.A
ARELmagáb
banfoglalszervezetiháttteret,infrastruktúrát
(pl.hƾtƅ
ƅraktár,piac,,közintézmé
ényiüzemik onyhákfejle
esztéseaRELLtermékekffogadásifeltételeinek
biztosítáása érdekébeen), online nyilvántartás
n
si, értékesíté
ési és promóciós felülettet, márkavédjegyet,
stb.
A REL jó
ól tudja szo
olgálni a halgazdálkodáss felfuttatássát is (lásd „Erƅforrásu nk a víz” tematikus
program
m), de szereepet kaphatt a közösséégi energiare
endszerben is (biomasssza beszállíttás helyi
kiserƅmƾ
ƾszámára). ARELͲnekfo
ontosbeszál lítójalehetaaszociálisszzövetkezet,m
melynekilyenmódon
azelsƅdlegesfelvevƅ
ƅpiacaiisleh
hetatermékeeiknek.
További lehetƅség a
a Kisbéri Erdészet terülltén mƾködƅ
ƅ vadászterü
ület becsatoolása a RELͲbe, ilyen
irányú n
nyitottságot a Vértes Erdƅ Zrt. aa megyei tervezés sorrán megfogaalmazott (lá
ásd még
Foglalko
oztatásipaktum).
A REL sszervezet fon
ntos szerepe
et kaphat aa helyi piac fellendítésé
ében, vonzóóvá tételébe
en, helyi
gazdaságghoz való korábbinál
k
erƅteljesebb
e
b hozzájárullásában. A gazdák szám
mára tovább
bképzést,
határon átívelƅ prrogramokba való bekaapcsolódás révén nem
mzetközi ta pasztalatokh
hoz való
hozzájuttástisbiztosíthat.Aszerrvezetihátte retbiztosíth
hatjaaLEADE
ERHACSmuunkaszerveze
ete,deaz
uniós ttámogatásokk lehetƅségget biztosíttanak egy kizárólag erre fókusszáló munkkacsoport
létrehozására,akáraaLEADERmu
unkaszervezeetrészeként,,akárazonkkívül.
A REL legfontosabb bázisa a helyi piacc, amelynekk infrastruk
ktúrája, mƾƾködtetése egyaránt
megújítáásraͲfejlesztésre szorul. Ebben a voonatkozásban mielƅbb meg
m kell kezzdeni a tárgyyalásokat
Ászárral és az üzem
meltetƅvel.  A piac jelennlegi helye több
t
szempo
ontból is elƅƅnyös, áthelyezése –
legalább
bis a korábban tervezettt helyszínre – semmiké
éppen nem lenne elƅnyöös, túl azon
n, hogy a
realitásaa a szétapró
ózott magán
ntulajdon miiatt csekély. A problém
mák (piac naapon parkolá
ás, közút
zsúfoltsáága, alulhaszznosítottság,, a helyi gazzdaság szem
mpontjából kedvezƅtlen
k
kínálati stru
uktúra) a
meglévƅ
ƅhelyszínenlehettelepülésrendezésiiésgazdasággfejlesztésie
eszközökkelkkezelni.
A REL léétrehozásánaak pontos szzabályai, felttételei a Vid
dékfejlesztési Program bbrüsszeli jóváhagyása
után lesznek véglegesek. Jelen tudásunk sz erint bizonyyos infrastrukturális fejleesztések (beleértve a
RELlogisztikaaifejlesztésé
ét,közintézm
ményekkonyyháitstb.)
helyipiaacfejlesztéséét,barnamezzƅsterületR
aTerülettͲésTelepülésfejlesztésiOperatívprrogrambóllehetmajdtám
mogatni.
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s
t
2.3.3.4 Szociális szövetkeze
Szociális gazdaság: A szociális gazdaságot olyan vállaalkozások éss szervezeteek alkotják, amelyek
erekvalós
gazdasággiéstársadaalmiszerepettvállalnaka társadalomkülönbözƅsszektoraibannésazembe
szükségleteikre reaggálnak. Úgy végeznek üüzleti tevéke
enységet, ho
ogy összehaangolják az általános
ényt és a demokkratikus mƾködést
m
társadalmi érdekeeket, a gazdasági teljesítmé
(www.so
ocialeconomy.eu.org).


Szociálisszövetkezet alapításáho
oz hét fƅ sszükséges, akik
a
azonos számú, vaggyis egy szavazattal
rendelkeeznek, és mint jogi szem
mély az önk ormányzat is
i tagja lehe
et a „közösséégi vállalkozzásnak”.A
szövetkeezet tagjai lehetnek munkanélküli
m
iek és közö
össégi munkások, akik tagi munkkaviszony
keretébeen, tagi meggállapodássa
al dolgozhattnak. A mun
nkavállalók fizetséget
f
neemcsak pénzben, de
terményyben is kaph
hatnak. A szociális szöveetkezet alapításához üzleti tervet keell kidolgozn
ni, ennek
egyik sarokpontja leehet a RELͲb
ben való részzvétel. Szociális szövetke
ezet nem cssupán mezƅggazdasági
paritevékenyységreislétrrejöhet.
tevékenyységre,deip
A szöveetkezetekrƅl szóló 2006. évi X. törrvény 2013. május 3Ͳtó
ól lehetƅségg biztosít arrra, hogy
meghatáározotteseteekbenönmagábanmáraatagságijogviszonyiselégségeslegyyenaszövetkezetben
a munkaavégzéshez, a szövetkezzet közös ga zdasági tevé
ékenységébe
en való részvvételhez. Azz említett
idƅpontttól az iskolaaszövetkezettnek nem m
minƅsülƅ szo
ociális szöve
etkezetek essetében a személyes
közremƾ
ƾködéssajátosformájaleheta közööstermelésbenvaló,tagságiviszonyoonalapulókközvetlen
n: tagi mu nkavégzés). Tagi munkkavégzésre irányuló joggviszonyt
közremƾ
ƾködés (a továbbiakba
t
kizárólagg a foglalkozztatás elƅseggítésérƅl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 11991. évi IV. törvény
szerint rregisztrált állláskeresƅ, illletve a közffoglalkoztatáási jogviszon
nyban lévƅ sszemély léte
esíthet és
tarthatffenn.Amenn
nyibenatagimunkavégzzésijogviszonybanlévƅttagmunkavéégzésreirányulómás
jogviszon
nytlétesítvaagytartfenn,emásjogv iszonyaalatttatagimunkkavégzésijoggviszonyszün
netel.
Jelenleg többmint1
1500bejegyzettszociális szövetkezetvanMagyarrországon,teehátvannakbƅvenjó
tapasztaalatok ilyen szervezetek mƾködésébben. Komáro
omͲEsztergo
om megyébeen több sze
ervezet is
segítiaz ilyenjellegƾ
ƾkezdeményyezésekmeggvalósulását,,pályázatifo
orráshozvalóóhozzájutássát,üzleti
tervénekkkidolgozásáát:


O
OFAHálózattKözépͲDuná
ántúlikirenddeltsége–Kö
özépͲDunántúlRegionálissIroda(Veszprém);



KomáromͲEssztergomMe
egyeiIparszöövetség(KISZZÖV);



NESsTEurop
peNonprofitKft.

Kisbéren
n elsƅsorban
n a korábbi zártkertekkben nƅ a hátrányos helyzetƾ
h
muunkanélküli lakosság,
számukrratöbbfélem
módonnyújthataszociállisszövetkezzetaszegényységbƅlvalókitörésilehe
etƅséget,
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determészetesenmindenajogszabályokszerintjogosultlakosszámárabiztosítanikellataggáválás
lehetƅségét. Míg a zártkertekben élƅk a saját területükön történƅ gazdálkodást megtanulva
kapcsolódhatnak be, azok, akiknek nincsen területük, önkormányzati területen (lásd pl. PajtaͲdƾlƅ)
vagy a szövetkezet által bérelt mezƅgazdasági területen végezhetnek növénytermesztƅͲ
állattenyésztƅ tevékenységet. Lehetƅség van továbbá arra is, hogy szociális szövetkezet feldolgozó
ipari (helyi élelmiszer, egyéb helyi termékek),varrodai, javítószolgáltatási, hulladékhasznosítási stb
tevékenységre jöjjön létre, ehhez elsƅsorban üresen álló vagy alulhasznosított önkormányzati
tulajdonú ingatlan hasznosításával van lehetƅség. Ez utóbbinak kialakítása a TerületiͲ és
Településfejlesztési Operatív programból támogatható (gazdasági infrastruktúrafejlesztés szociális
szövetkezetszámára,lásdméginkubációstevékenységésinfrastruktúra).
AszervezetiháttérlétrehozásánakviszontaVidékfejlesztésiProgramvagyaGazdaságfejlesztésiͲés
Innovációs Operatív Program lehet a forrása. Kisbér adottságaihoz jó illeszthetƅ egy
erdƅgazdálkodásra és fafeldolgozásra specializálódó szociális szövetkezet létrehozása (Kisbéri
Erdészet szakmai támogatásával). Kisbéri szakképzés palettájának és ipari hagyományainak
kihasználásáraavarrodai,vagykisebbfémhulladékokújrahasznosításárairányulótevékenységekhez
istalálhatóhelybenszakmaitámogatás.
Továbbilehetƅségetlátunkarra,hogyszociálisszövetkezetkeretébenaháziidƅsgondozást,átmeneti
betegápolástszervezzünk,ennekazonbantöbbfeltételeisvan:atagoknakalapszintƾképzésbenkell
részt venniük, továbbá szükséges, hogy legyen fogadókészség és bizalom a potenciális gondozottak
részérƅl, végül kérdéses ennek finanszírozhatósága, amiben biztos, hogy valamilyen szinten a
gondozottaknakvagyhozzátartozóiknakisbekellszállniuk,mégharészbenönkormányzatiforrások
rendelkezésreisállnak.
A szociális szövetkezet lehet az ún. tájgondnokság létrehozásának szervezeti kerete is (lásd még
„Erƅforrásunk az erdƅ” alprogram). A tájgondnokság a város, a földtulajdonosok/bérlƅk és az
Erdészet összefogásával mƾködhet, az erdƅfenntartás mellett dƾlƅutak, vízfolyások karbantartását,
dƾlƅutakfásítását,tavaképítését,nagyobbfenntartásimunkálataitstbvégezheti,szakszerƾirányítás
mellett.AzErdészettelvalóegyüttmƾködésrévéngazdaságosanbiztosíthatókaszükségesgépek,az
épületinfrastruktúraésazirodaiháttér.
2.3.3.5 Helyi foglalkoztatási paktum
A területͲ és Településfejlesztési Operatív Program keretében minden megyének kötelezƅ lesz
megyei foglalkoztatási paktumot elindítani, mƾködtetni, továbbá helyi paktumokat támogatni.
Kisbér,ajárásésaBakonyaljaͲKisalföldKapujaLEADERszámáraegyarántkiemeltfontosságú,hogya
foglakoztatásipaktummalminélkomplexebberedményeketlehessenelérni.Ennekfeltétele,hogya
paktum olyan ágazatokban növelje a foglalkoztatást, amely ágazat megerƅsítése a térség célja. A
foglalkoztatásipaktummalkapcsolatosszabályokmostalakulnak,deaztmármostlehettudni,hogya
munkaügyi központoknak fontos szerepe lesz a paktumok kialakításában és mƾködtetésében. A
konkrét projektek kidolgozása és a helyi sajátos gazdaságfejlesztési és foglalkoztatásͲbƅvítési célok
összehangolása érdekében a Munkaügyi Központ munkatársaival együtt mielƅbb el kell kezdeni az
együttmƾködést.
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unk az erdĘ
Ę
2.3.3.6 ErĘforrásu
ƅ Zrt. Kisbérri Erdészeténnek központtja. Az erdésszet által kezzelt terület nagysága
Kisbér a Vértes Erdƅ
ntƅengazdálkodásirenddeltetésƾ.A részvénytárrsaság20077Ͳ2017üzemtervezési
7.440haa,amelydön
cikluskeezdetén,akö
örnyékbelifö
öldtulajdonossoktámogatásával,anag
gybériésafeeketevízierd
dƅtömböt
magába foglaló,min
ntegy4ezerhektárosvaddászterülete
etalakítottkiKisbértƅldéélre,amelye
etazótaa
4
Kisbéri Erdészet kezel .Kiemelt lehetƅségeet látunk a Vértes Erdƅ
ƅ Zrt. Kisbééri Erdészeté
ével való
együttm
mƾködésben,többterülettenis:


sszociális szö
övetkezet: erdƅfenntarrtásͲ és tájjfenntartás (tájgondnokkság), fafeld
dolgozás,
biomassza alapú mássodlagos ennergiahordozók elƅállíttása, szociáális tƾzifaͲttermelés,
óscélúfoglalkoztatás;
rehabilitáció



RövidEllátássiLánc (REL)): vadhúsbeevezetésea közétkezteté
ésbe,vadhússfeldolgozáss,sajátos
helyigasztro
onómiaiterm
mékekbevezeetéseaszálláásszolgáltató
óknálésvenddéglátóknál;



tturizmusfejleesztés:vadásszturizmus,öökoturizmus,horgászturizmus,zaránndokturizmuss.



881Ͳes fƅút menti Tölggyestelep éss a kapcso
olódó önkorrmányzati inngatlanok erdészetiͲ
e
vvadgazdálko
odásicélúhassznosítása.

Az Erdésszettervezi a
a 81Ͳes fƅútról jól megkközelíthetƅ egykori
e
honvvédségi terüület – Tölgye
estelep –
erdészetti hasznosítását. Ehhezz mindenekeelƅtt a volt honvédsé
égi terület tulajdonviszonyainak
rendezésse szükséges. A Tölgyesstelep szomsszédságában
n az önkormányzatnak hhárom ingatllana van,
melyekh
hasznosításááraaVértesiErdészetié sFaipariZrtͲvelmárjele
enlegisfolyttatunktárgyyalásokat.
Az Erdésszet az önko
ormányzati ingatlanok m
mellett az azok közé ékelƅdött terüleetek haszno
osítását is
tervezi. Az ingattlanokon a
a vadászatthoz, vadáászturizmush
hoz kívánnnak szálláshelyeket,
konferen
nciatermet, szolgálati la
akást és a vvadászathoz kapcsolódó melléképüleeteket (pl.: hƾtƅház)
kialakítani. A Tölggyestelep hasznosítása
h
akár kapcsolódhat is ehhez aaz elképzelléshez,de
lehetséggesnek tartu
unk az erd
dészethez m
más módon
n kapcsolód
dó gazdasá gi – pl. faipari
f
–
tevékenyységeketis, haazokava
adászturisztikkaihasznosíttássalösszha
angbahozhaatók,esetlegaterület
egyrészéénerdeikalaandparkkiala
akítását.
megyei fejle
A megyeei tervezés során
s
a Vérttes Rt. igazgaatója többszzör jelezte szándékát a m
esztésben
való eggyüttmƾködéésre. Továb
bbi együttm
mƾködés leh
hetƅsége kíínálkozik szzociális szövetkezeti
keretébeen (lásd szociális szövettkezet proje kt), kezdƅ vállalkozások
v
k támogatásáával (lásd in
nkubációs
projekt),,megújulóenergiahasznosításterén..




4

http://veerteserdo.hu//szervezetiͲeggysegek/kisbe riͲerdeszet/
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2.3.3.7 Inkubációs program


Egy több lábon álló projektet tervezünk, amely filozófiájában némiképp eltér az
inkubátorházakrólalkotottszokásosképtƅl:



Az egyik újdonság, hogy az inkubátorházzal szeretnénk az ITS keretében induló
szervezeteknekhelyetbiztosítani,ezzelközöttükaszinergia,kapcsolatépítés,együttmƾködés
lehetƅségét biztosítani (REL menedzsment, szociális szövetkezet, lovasok együttmƾködési
szervezete,magaazinkubációsszervezet);



A másik, hogy a gimnáziummal és szakiskolával együttmƾködve szeretnénk az iskolák által
arra alkalmasnak talált végzett diákoknak, néhány fƅs diákcsoportoknak illetve járásunkban
élƅ,demásholvégzettdiákoknakegymentorprogramotindítani„vállalkozzitthon”címmel,
amelymikrohitelkonstrukcióval,tanácsadássalésazinkubátorházbanbiztosítotthelyiséggel
segíti a fiatalokat önálló mikrovállalkozás elindításában (varrónƅ, bútorasztalos,
kerékpárjavító,kézmƾveskisiparosstb.);



Azigényektƅlfüggƅenaziparosjellegvagyazalkotóházjellegerƅsíthetƅ,deakettƅegyüttis
jól megfér, ugyanakkor kerülendƅ a fƅ profilként kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások
betelepedése,ezekszámáraafƅutcáningatlanoksoraállrendelkezésre.



Amennyiben igényvanrá,azinkubációsszervezetolyankülsƅtelephelyetislétrehozna(pl.
PajtaiͲdƾlƅ), ahol környezeti hatás, vagy jelentƅs szabad tér igény miatt a városban nem
mƾködtethetƅtevékenységekiselindíthatóklennének;



Az inkubátorház olyan közös helyiséget (helyiségeket) is magában foglalna, ahol a házban
mƾködƅ vállalkozások találkozhatnak, a külvilágnak bemutatkozhatnak, továbbá
rendezvényekszámárabérbeadható,ígyaházköltségeinekegyrészeebbƅlisfedezhetƅ.A
miliƅhöz illƅ kisebb vendéglátó egység kialakítása lehetƅséget ad a külvilág és az házat
használókközöttitalálkozásra;



Azinkubációsszervezet–külsƅmentorokkalegyolyanüzletitervetdolgozki,amibiztosítja,
hogy a projektidƅszakot követƅen, az eredeti filozófia megƅrzése mellett, a ház
fenntarthatóan tudjon mƾködni, folyamatos külsƅ forrásbevitel nélkül. Az inkubátorház
pályázatitanácsadóközpontkéntismƾködhet.



Az inkubátorházat mindenképpen meglévƅ ingatlanban tervezzük elhelyezni. A megfelelƅ
épületkiválasztásaaprogramkidolgozásátkövetƅentörténhetmeg.

Kedvezƅ alternatíva a pékház ilyen célra történƅ hasznosítása, de jó lehetƅség a majdani
kollégiummal egy épületben történƅ elhelyezés. A pékház esetében legjelentƅsebb elƅny, hogy
megmenthetƅ az igen értékes pusztuló épület. Vizsgálható, hogy a tetƅtérben egyͲkét turistaház
igényszintƾ vendégszoba elhelyezésével (kiegészítƅ funkcióként) lehetͲe a ház költségvetési
egyensúlyának bevételi mérlegét javítani (amennyiben a támogatási konstrukció lehetƅvé teszi). Az
inkubátorház jól illik a pékház eredeti funkciójához. Az épület állapota nagyon sürgƅs beavatkozást
kíván, ugyanakkor gazdasági infrastruktúra számára a legkönnyebben lehet a 2014Ͳ2020 közötti
költségvetési ciklusban forráshoz jutni (turisztikai célú fejlesztésekre sokkal nagyobb a
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ƾrƾzƅhatáskkéntafelújíttottpékház, városképiérrtékévelésaabennemeggvalósuló
verseny))5.Továbbgyƾ
innovatívvprogrammaljelentƅsen
nnövelhetiaatérségturissztikaivonzerejét.


Akollégiiumbantörtéénƅelhelyezzésazigényeekváltozásáh
hozvalóruga
almasalkalm
mazkodásleh
hetƅségét
biztosítjaa, továbbá a diákok és a fiatal vvállalkozók közötti
k
term
mékeny kapccsolat kialakkulásának
lehetƅséégét teremti meg. Hátrá
ánya, hogy a kollégium megvalósíthatósága tööbb külsƅ szereplƅtƅl
függ,am
mikésleltetheetiamegvaló
ósítást.
2.3.3.8 Partnerké
ént az innovációban

Együtttmöködés innovatív partnere kkel–Kissbér,mintkísérletipprojektterrület
Miközbeen a vidéki települések ritkán szokktak megjele
enni, mint az
a innovációó motorjai, szerepük
nagymérrtékbenfelértékelƅdik,a
amikorazinnnovációkísérrletifázisbakkerül.AzeuróópaiHORIZO
ONT2020
elnevezéésƾ innovációs program
m 22 straté giai irányáb
ból legalább 10 tartalm
maz olyan elemeket,
e
amelyekkhez Kisbér mintaterületként szollgálhat. Eze
ek az alábbiak: mezƅͲͲ és erdƅggazdaság,
vízgazdáálkodás,bioͲaalapúiparágak,biotechnnológia,enerrgia,környezetésklímavváltozás,élelmiszerés
egészségges táplálkozzás, egészség, nyersanyaagok, kisͲ éss középvállallkozások, tárrsadalom éss szociális
fejlƅdés..
A mintatterületté válás számos pozitív
p
hatásssal jár a településre: olyan új móddszerek, tech
hnológiák
jelennekk meg a teleepülésen, am
miben a vároos akár a világon egyedülálló. A proojekt munkát biztosít
egyescéélcsoportokn
nak,aprojekttteamigénybbevesziate
elepülésésaturizmusszoolgáltatásait,aváros,
a térségg neve megjjelenik nemzetközi pub likációkban, stb. A kísé
érlet befejezzésével a léttrehozott
infrastru
uktúraittmaarad,kedvezzƅesetbenaazadottinno
ovatívterületengazdasáágilaghaszno
osul,akár
helyivállalkozókrévéén.Segítiatovábbi(nem
mzetközi)kap
pcsolatépítésst,hálózatéppítést.


égesmielƅbbbfelvenniakkapcsolatot:
Akövetkkezƅpartnerekkelszüksé


PharmAgoraainnovációs klaszter,FO
ORESTPapírK
Kft,SOLUMRt(Klaszter KomáromͲEssztergom
megyeitagjaai);



PannonEgyeetemMérnökiKar,illetveeGazdaságtu
udományiKa
ar;



5

2015februárjábanazzönkormányzzatnyert700eezerFttámoggatástazépületpusztulásnaakmegállításá
ára.Eztaz
ek átmeneti elhárításáraa: dúcolásra, tetƅgerinc javítására, pótlására,
összeget a pusztulás veszélyéne
vízelvezettésrekölti.
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Nyugat Maggyarországi Egyetem dooktori iskoláii (Roth Gyula Erdészeti és Vadgazd
dálkodási
TTudományokk Doktori Iskola, Kitaibeel Pál Környe
ezettudományi Doktori Iskola, Czirá
áki József
Faanyagtudo
omány és Technológiáák Doktori Iskola, Szé
échenyi Istvván GazdállkodásͲés
SSzervezéstud
dományiDokktoriIskola, WittmannA
AntalNövényyͲ,ÁllatͲésÉÉlelmiszerͲtu
udományi
DoktoriIskola);



SSzent István
n Egyetem, különös teekintettel: Halgazdálkod
H
dási Tanszékk, de bárm
mely más
ttanszéke,inttézeteszóbajöhet;



DélͲCsehorszzágiEgyetem
mHalászatiéésHalbiológiaaiKutatóIntézete;



máseurópaiiegyetemek,kutatóhely ek,melyekkelavárosbá
ármilyenkappcsolattalren
ndelkezik
((példáulvolttkisbérilako
osrévén).

Ilyen jellegƾ kísérletti projekt me
egszerzése aa város szám
mára idƅigén
nyes feladat,, hiszen nem
m csak az
aktív pro
omóció szükkséges, hane
em az is, hoggy az érintettt kutatóhelyyek hozzájusssanak a H2020 vagy
más K+FF forrásokho
oz. A kezdeti kapcsolat építések ere
edményei alapján érdem
mes egy többnyelvƾ
promóciós anyagott összeállítani, azt a H2020 euró
ópai felelƅss szerveinekk, hazai és külföldi
kutatóheelyeknek meegküldeni, to
ovábbá a léétrehozott kaapcsolatokatt folyamatossan melegen
n tartani.
Ilyen leh
het például innovációs promóciós
p
n apok szerve
ezése Kisbére
en, ahová a partnerekett a város
meghívjaa,felkéri,ho
ogymutassákbeazokat amegkezde
ettésterveze
ettprojektjeeiket,amikbe
enKisbér
és térséége partner lehet, mintt kísérleti pprojektterüle
et. Ugyanakkkor Kisbér bbemutatja azokat
a
az
ötleteit, projektjeit, kezdeménye
ezéseit,aminnekK+Falap
púmegerƅsíttéseameghhívottakszám
máraisúj
het. Az 1Ͳ2 évente meggtartandó –
– a város akktuális adotttságaihoz
kutatási eredményeekhez vezeth
igazodó léptékƾ – változó tematikájú reendezvényekk továbbgyƾ
ƾrƾzƅ hatásaa a turizmusban is
hetƅvéválik.
érzékelh

Innová
ációaszakkképzésbeen
Amint az akcióterülleti fejleszté
és részét képpezƅ Kisbér iskolaváros programunnk is mutatja, Kisbér
számára oktatási in
ntézményei kiemelkedƅ  jelentƅségggel bírnak. Tekintettel arra, hogy a város
hatáskörreebbenavvonatkozásba
anminimáliss,aszakképzé
éstovábbfejlesztésetekiintetébenazzilletékes
minisztéériumokkal, a térségi szakképzƅ
s
inntézményekkel, a Kere
eskedelmi éss Iparkamarával, az
Agrárkam
marával, a GYEMSZIͲve
el (egészséggügyi és szo
ociális területen) el keell indítani a közös
gondolko
odást.Acélegyolyanrendszerkialakkítása,aholaadiákoknaklehetƅségükkvanalakóh
helyükhöz
lehetƅ leegközelebb olyan szakm
mák elsajátítáására, amire
e az adott té
érségben vann kereslet és
é tudnak
gyakorlaatihelyeketb
biztosítani.


Meg kell keresni azokat
a
a sajjátos „vidékki” megoldásokat, amik lehetƅvé tteszik, hogy egyͲegy
déki kisváross minél széleesebb kínálaatot biztosítsson a szakm
mai tárgyak területén.
intézmény illetve vid
Miközbeen a közismeereti tárgyakkat, vállalkozzási ismerete
eket közösen tanulhatjáák, iskolai szabadidƅs
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mok közösen szervezhetƅ
ƅk, a szakmaai tárgyak tö
ömbösítéséve
el („epochákk”) biztosítha
ató, hogy
program
többokttatásiintézm
ménybenugyyanazokaszaaktanároktu
udnakoktatn
ni,tehátnem
magyerekekutaznak,
hanemaazoktatók.EEmellettadiákokiskolánnbelüli,szakkmahatároko
onátívelƅvaagyéppenségggeltöbb
iskolaazzonosszakmáttanulódiá
ákjainakésttanítótanárjainakegyütttmƾködéséveelmegvalósu
ulóközös
projekteekben vehetnek részt, növelve
n
ezzeel mobilitási készségüke
et, nyitottsággukat, mind szakmai
mindpedigfizikaitekintetben.


A szakképzésfejleszttés másik iránya a kreeativitás erƅ
ƅsítése, külö
önös tekinteettel a piacii „niche”
megtalálásatekintettében.Ebben
navonatkozzásbanahulladékͲkinyerésésújrahaasznosítás,a
aszerelƅ,
javító,áttépítƅ,mindenhezértƅ„„ezermestereek”maújraegyrekelend
dƅbbek.Ateechnológiákvváltozása
ma olyaan ütemƾ, hogy
h
sokkal inkább a fiiatalok nyito
ottságát és készségeit, tanulási seb
bességét,
ügyességgétszükségeesfejleszteni,mintkonkrréttechnológgiákat,eszkö
özhasználato kat.
Kisbér önkormányzzata kezdem
ményezi és támogatássát adja olyan projekktkezdeményyezéshez,
egvalósítható
ó. A projekkt elsƅ fáziisában a
amelyneek keretébeen egy ilyen kísérleti projekt me
projektteeam és munkaszervezet felállítása (kormányzaati, önkormá
ányzati parttnerek, intézzmények)
projektggazda kijelöléése, a proje
ektgenerálás és elƅkészíttés valósulhat meg, eztt követheti a
a projekt
elindítássa, melynek sikeressége hosszú 5Ͳ1 0 éves projektidƅszakott feltételez. Egy ilyen kísérlet új
perspekttívát, kihíváást, emberi kapcsolatookat jelent oktatóknakk, intézménnyeknek. A projekt
forrásain
nakbƅvítéséhezhatáron átnyúlóforrráslehetƅséggeketiskeressnikell.


Akezdem
ményezésfeeltételemind
denekelƅtt,hhogyKisbérsszakközépiskkolájántúltaaláljunklegalábbmég
egy,ideáálisesetbenkétolyanközelikisvárostt,illetveinté
ézményt(sza
akképzéstny újtótanárokkszámára
vállalhattó utazási távolság)
t
megye
m
határron belül vagy
v
azon túl, amelyeeket a proffiltisztítás
hátrányo
osanérintéssegyüttmƾkö
ödnénekegyyilyentársad
dalmiinnovációskísérletbben.
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Tervezettbeavatkozások
BEAVATKOZÁS-TÍPUS
ÚJ UTAK A HELYI GAZDASÁGBAN

G1.Pajtai-dĦlĘ hasznosítása

G2. ErĘforrásunk a víz (lásd még: Akcióterületi
fejlesztés, továbbá EgyüttmĦködések területei
tematikus alprogramok)

G3.Rövid Ellátási Lánc(lásd még: ErĘforrásunk a
víz: halgazdálkodás; Akcióterületi
beavatkozások,járásközponti szerepek: helyi piac
megújítása)

G4. Szociális Szövetkezet

G5. Helyi foglalkoztatási paktum

G6. Inkubációs program (lehetĘség szerint a
pékházban másodsorban a tervezett
kollégiummal közös épületben, amennyiben elfér,
vagy más alulhasznosított belvárosi ingatlanban)

hatáskör

önkormányzat

Városigazgatóság/
önkormányzat/
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat/
REL szervezet

BakonyaljaKisalföld Kapuja
LEADER
Vidékfejlesztési
Egyesület

Városi
Önkormányzat/
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat

KomáromEsztergom
megye
Önkormányzata?

önkormányzat
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beruházás

pontszerĦ

pontszerĦ
vonalas

több
pontszerĦ

nem
beruházás

szereplę/partner

társadalomfejlesztés
szervezetfejlesztés

hasznosítás jellegétĘl
függĘen
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat?
energiaszolgáltató?
helyi szállítmányozói
vállalkozói kör stb

tervezés
szervezetfejlesztés,
menedzsment

Horgászegyesületek
illetékes vízügyi
igazgatóság, illetékes
vízügyi hatóság, érintett
földek tulajdonosai
Dél-Csehországi Egyetem
Halászati és Halbiológiai
Kutató Intézete, vagy
Szent István Egyetem
Halgazdálkodási Tanszék,
helyi gazdálkodók,
SOLUM ZRt.

szervezetfejlesztés,
menedzsment

Piac üzemeltetĘje
térségi mezĘgazdasági
vállalkozások
térségi élelmiszergyártó
vagy csomagoló
kisvállalkozások
saját fĘzĘkonyhával
rendelkezĘ intézmények,
vállalkozások
térségi szállítmányozási
vállalkozások

több
pontszerĦ

szervezetfejlesztés,
menedzsment

—

társadalomfejlesztés
szervezetépítés

pontszerĦ

társadalomfejlesztés
szervezetépítés

Kisbér önkormányzata
Bakonyalja-Kisalföld
Kapuja LEADER
Vidékfejlesztési Egyesület

OFA Hálózat KözépDunántúli kirendeltsége
KISZÖV
NESsT Europe
Nonprofit Kft.
Kisbér önkormányzata
érintett vállalkozások
képzĘhelyek
Észak-Dunántúli Víz.Ig.
Kisbéri Bánki-Táncsics
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola
létrejövĘ szociális
szövetkezet
létrejövĘ lovas
együttmĦködési szervezet
(klaszter) és mások
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BEAVATKOZÁS-TÍPUS
ÚJ UTAK A HELYI GAZDASÁGBAN

G7. ErĘforrásunk az erdĘ (helyi
gazdaságfejlesztés a Vértes ErdĘ Zrt.Kisbéri
Erdészetének közremĦködésével, lehetĘség
szerint a honvédségi terület hasznosításával)

G8. Partnerként az innovációban

hatáskör

önkormányzat/
Vértes ErdĘ ZrtKisbéri
Erdészet

önkormányzat

beruházás

egy v. több
pontszerĦ

több
pontszerĦ

nem
beruházás

szereplę/partner

tervezés,
szervezetfejlesztés,
menedzsment

Munkaügyi központ
Bánki Donát szakiskola
Roma Nemzetiségi
önkormányzat
konyhával rendelkezĘ
közintézmények és
vállalkozások

társadalomfejlesztés
szervezetépítés

PharmAgora Klaszter és
Komárom-Esztergom
megyei tagjai
egyetemek, kutatóhelyek
érintett önkormányzatok
és intézmények
illetékes állami
szervezetek, kamarák


2.3.4

VonzerĘ- és jövedelemtermelĘ képesség növelése a turizmusban

A helyzetfeltárás rámutatott, hogy Kisbér turisztikai fejlesztései csekély növekedést produkáltak a
városéstérségejövedelemtermelƅképességében.Alátogatókszámanemkielégítƅ.Azelmúltévek
projektjeiaztmutatják,hogyKisbérelsƅsorbanlovasmúltjáraésavárosközpontépítettörökségére
fókuszált, miközben a turizmus más lehetséges területei háttérbe szorultak. A város lovas
hagyománya minden kétséget kizáróan a turizmusfejlesztés zászlóshajója, az ebben rejlƅ
lehetƅségeketjelentƅsmértékbentovábbkellerƅsíteni.Kisbéradottságaitésaközeljövƅfejlesztési
lehetƅségeit is szem elƅtt tartva ugyanakkor a szakértƅk arra a következtetésre jutottak, hogy a
vonzerƅfejlesztésfókuszát–alovasmúlthozkapcsolódómƾemlékͲegyüttesentúl–atermészetiͲtáji
adottságoklehetƅségeinekkihasználásairányábakelleltolni.
A ló/vad/hal/táj/mƾemlékͲegyüttes azok a stratégiai erƅforrások, pillérei, amelyekre –
összehangoltan–építveKisbéréstérségeajelenlegilátogatottságsokszorosátelérheti.Aturizmus
vonatkozásában Kisbér eddig kiaknázatlan lehetƅsége a vadászat és jelentƅs fejlesztési lehetƅség
rejlik a horgászatban(lásd „Új utak a helyi gazdaságban” program „Erƅforrásunk a víz” alprogram),
valamintakapcsolódófalusiͲilletveökoturizmusban.Ezekolyanterületek,amelyekbenHántavan
kiemelkedƅen kedvezƅ pozícióban. Ebben az alprogramban is a Vértes Erdƅ Zrt. Kisbéri Erdészete
lehet az elsƅdleges partner, emellett a vadásztársaságok, a horgászegyesületek és a LEADER HACS
partnersége magától értetƅdik. A turizmus ezen ágazatainak jövedelemtermelƅ képessége és a
jövedelemtermelƅ, munkahelyteremtƅ képesség növelésének lehetƅségei feltáratlanok, így ezen
területek fejlesztése komoly elƅtanulmányokat és tervezést igényel. Megfelelƅ beavatkozásokkal a
turisztika e szegmensei jelentƅs fizetƅképességƾ látogatókat hozhat a városba és térségébe,
várhatóanjobbeséllyel,mintpl.aMiniMagyarországMakettPark,amialapvetƅenegykiegészítƅ,de
semmiképpennemelsƅdlegesvonzerƅ.
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Ezenszeegmensekmarkánsfejlessztéseszolgáálalapulazú
ún.célcsopo
ortͲvezéreltttöbbletkínállatoknak:
zarándokturizmus, terápia és wellness turizzmus, kastélyyturizmus (F
Forster együ ttmƾködése esetén),
csapatép
pítƅͲéstréningturizmus,,kerékpárossturizmus,cssaládirendezvényturizm
mus,valaminttazerdei
iskolaͲiskkolaiturizmu
usilletveeze
ekvalamelykkombinációjaa.
A turizm
musfejlesztés harmadik stratégiai elleme az inffrastruktúraffejlesztés, küülönös tekin
ntettel a
szállásheelyͲfejlesztésekreakülönféleszegmennsekben.Hiányzikatérségbenazalaccsonyfizetƅképességƾ
csoporto
ok fogadásárra alkalmas turistaͲigénys
t
szintƾ szállásshelykínálat, ugyanakkor a lóra, vadá
ászatra és
minƅségi horgászatraa épülƅ turizzmus a maggasabb fizetƅ
ƅképességƾ vendégkörbe
v
en is teremtthet új, a
meglévƅnél kedvezzƅbb elhelyyezkedésƾ és miliƅjƾ (történelm
mi vagy teermészeti környezet)
szállásheelyigényt.HiányzikatérségbenazigényyesfalusiszáállásͲésvendégasztalͲkínáálat,amiakerékpárosͲ
turizmussalapvetƅfeltételeakeré
ékpárͲinfrastrruktúrántúlm
menƅen.AnyyugatͲeurópaaituristákkö
özülsokan
különöseen kedvelik az
a igényeseb
bb, lakókocsi helyekkel ellátott,
e
jól fe
elszerelt kem
mpingeket, melynek
m
a
térségho
orgásztavaiésajóelérhettƅségkülönössenkedvezƅfeltételeketkkínálnak.


A magassabb kategóriájú szállásh
helyek fejlessztését érdemes elsƅsorban a piaci szereplƅkre bízni, az
alacsonyyabbszegmeensbeneztellsƅsorbanannonͲprofitszzfératudjam
megvalósítan i.Tudnikellazonban,
hogy a várható küllsƅ támogatás e tekinteetben minim
mális lesz a következƅ ciklusban, leginkább
ogatásokkallehetszámo lni.
visszatérrítendƅtámo
A negyeedik pillér a hatékony TDM és turissztikai markketing, mely területen a  BakonyaljaͲKisalföld
Kapuja LLEADER Vidéékfejlesztési Egyesület ttervez lépése
eket. A térség elemi érddeke, hogy egyetlen
közös TTDM szervezzet jöjjön lé
étre, markááns arculatta
al, összehan
ngolt fejleszztési stratéggiával és
marketin
nggel.
Az ötödik pillér a térségi
t
háló
ózatokba törrténƅ bekap
pcsolódás: magától
m
érteetƅdik a BakonyaljaͲ
Kisalföld
dKapujaLEADERVidékfejlesztésiEgyyesülettelvalóegyüttmƾkködés,tágabbbkörben:Komárom,
Pannonh
halma, Gyƅrr, Mór váro
osok, a Szeent Jakab Baráti
B
Kör, a régió lovvas szerveze
etei.  Az
együttm
mƾködés nem
m csak azt jelentheti, hogy a kisbéri
k
kínálatok kiegésszítik a „prémium”
elt szerep, hanem azt is, hogy Kisbér olyann csomagokkat kínál
vonzerƅket, ami egy alárende
alacsonyyabb fizetƅkképességƾ csoportoknakk, amiben Kisbér
K
adja a teljes elllátást, egyͲͲegy nap
kikapcso
olódást,esettleggyermek
kmegƅrzésiéés–szórakozztatásilehettƅséget,míg1Ͳ1naposkkisbuszos,
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autóbuszos városlátogatásokat kínál. Ilyen módon Kisbér – megfelelƅ szervezéssel – a környezƅ
városokprémiumkínálataibóljelentƅsenprofitálhat.
Turisztikaistratégiaalapjai
CÉLCSOPORTͲSPECIFIKUSKÍNÁLATOK
terápiaéswellnessturizmus,kastélyturizmus,csapatépítƅ
tréningésüzletirendezvényturizmus,
TURISZTIKAI
családiéscsaládirendezvényturizmus,
INFRASTRUKTÚRAͲ
erdeiiskolaiͲiskolaiturizmus
FEJLESZTÉS
turista
kategória(iskolai,
zarándok)

TÁJ,TERMÉSZET
szelídͲ,ökoͲ,falusi
turizmus



VAD
többfélecélcsoport
fogadására
vadászat,
alkalmaskemping gasztronómia
falusiszálláshelyés
vendégasztal
prémium(kastély)




HAL

LOVAS
HAGYOMÁNY

horgászat,
gasztronómia

MqEMLÉKEGYÜTTES
kultúra,hagyományok



HÁLÓZATFEJLESZTÉS
SzentJakabzarándokútvonal,OrszágosKerékpáros
Körtúra,lovasrégió,Kapcsolódásazországoskéktúrára

TURISZTIKAI
DESZTINÁCIÓ
MENEDZSMENT
szervezetépítés,
stratégia,
program,
cselekvésiterv
promócióͲ
marketing
interaktívonline
felület
csillagtúra
csomagok
együttmƾködések


Tervezettbeavatkozások
VONZERĘ- ÉS JÖVEDELEMTERMELĘ
KÉPESSÉG NÖVELÉSE A TURIZMUSBAN

T1. Térségi TDM létrehozása, térségi turisztikai
stratégia, program és cselekvési tervének
kidolgozása, beleértve a turisztikai marketing és
desztináció-menedzsment eszközeinek részletes
kidolgozását (lásd még Akcióterületi fejlesztés; Új
utak a helyi gazdaságban)

T2. Hánta komplex vadász, horgász, öko- és
falusi turisztikai fejlesztése

BEAVATKOZÁS-TÍPUS
hatáskör

BakonyaljaKisalföld Kapuja
LEADER
Vidékfejlesztési
Egyesület

önkormányzat
potenciális
szolgáltatók
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nem
beruházás

szereplę/partner

pontszerĦ

—

érintett települési
önkormányzatok
turisztikai szolgáltatók
kulturális-muzeális
intézmények
borászok, KomáromEsztergom megye
önkormányzata
Komárom város
önkormányzata
Pannonhalma
Mór
Evolúció Kerékpáros
Sport Egyesület

pontszerĦ,
vonalas

tervezés
szervezetfejlesztés
menedzsment

beruházás

Vértes ErdĘ Zrt. Kisbéri
Erdészet
Vadásztársaságok
Horgászegyesületek
Evolúció Kerékpáros
Sport Egyesület
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BEAVATKOZÁS-TÍPUS
hatáskör

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner
Pannonhalma
Szent Jakab zarándokút
Baráti Köre
Evolúció Kerékpáros
Sport Egyesület
Komárom-Esztergom
Megyei Természetbarát
Szövetség

T3. Kisbér felfĦzése a Szent Jakab zarándokútra,
az Országos Kerékpáros Körtúrára és az
országos Kéktúra útvonalra

önkormányzat

vonalas

közösségi
tervezés
szervezetépítés
menedzsment

T4. Kisbér szálláskapacitásának fejlesztésének
ösztönzése a hiányzó szegmensekben

önkormányzat
piaci szereplĘk
Forster központ
MNV Zrt

pontszerĦ

—

—

—

közösségi
tervezés
szervezetépítés
menedzsment

térségi önkormányzatok
szolgáltatók
muzeális-kulturális,
szabadidĘs intézmények
egyházak
borászok,
vadásztársaságok,
horgászegyesületek, ….
Pannonhalma, GyĘr,
Pápa
Komárom, Mór,
Székesfehérvár, Tata,
Bábolna, Oroszlány,
Bakony kirándulófalvai
—

T5. Bakonyalja-Kisalföld Kapuja LEADER
Vidékfejlesztési Egyesület komplex turisztikai
promóciója, interaktív on-line felület

BakonyaljaKisalföld Kapuja
LEADER
Vidékfejlesztési
Egyesület

T6. Térségi együttmĦködési hálózatok felépítése,
közös promóciós projektek, Kisbér mint
csillagtúra-központ

önkormányzat
BakonyaljaKisalföld Kapuja
LEADER
Vidékfejlesztési
Egyesület

—

közösségi
tervezés
szervezetépítés
menedzsment

—

—

—

T7. Lásd még: Akcióterületi fejlesztés, Lovas
reneszánsz, Új utak a helyi gazdaságban.


2.3.5

Gazdaságosság, minĘség és fenntarthatóság a városüzemeltetésben

2.3.5.1 Közintézmény-hálózat minĘségi fejlesztése
Miközben a kisvárosoknak egyre kisebb a hatáskörük az oktatás és a hatásósági munka területén,
nƅttafelelƅsségükakorainevelés,azidƅsgondozásésaszociálisproblémákkezeléseterén,továbbá
az egészségügyi alapellátásban. A kormányzat a gyermekintézmények fejlesztését nem csupán a
közvetlenül érintett célcsoportok érdekében támogatja, de az aktív korúak munkába állását segítƅ
közvetett eszköznek is tekinti. Sajátos módon ebbƅl a szempontból kevesebb figyelmet kap az
idƅskorúak gondozása, noha a statisztikák alapján egyre inkább olyan jövƅképpel kell számolnunk,
amikor az egyre több gondozásra szoruló idƅs ember gondozása is gátolhat aktív korúakat abban,
hogyképzettségüknekésambícióiknakmegfelelƅállástvállaljanak.
Kisbéren a jelen ciklusban elsƅsorban meglévƅ intézményeink minƅségi fejlesztésére fókuszálunk,
kapacitásbƅvítésremégnincsszükség,deademográfiaitrendektükrébenfelkellrákészülnünk,hogy
beláthatóidƅnbelülmindalegkisebbeket,mindazidƅseketszolgálóintézményiͲinfrastrukturálisés/
vagyhumánkapacitásbƅvítéséreszükséglehet.Többintézménykorábbanmárbƅvítésrekerült.
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A jövƅbeli kapacitásbƅvítés lehetƅségét elsƅsorban a meglévƅ intézmények, másodsorban az
elhelyezkedés és mƾszaki adottság alapján alkalmas alulhasznosított ingatlanok vonatkozásában
érdemesvizsgálni.
Az elmúlt ciklusban jelentƅs fejlesztéseket hajtottunk végre az iskoláinkban, részben megújult a
központbanlévƅóvoda,Hántánorvosirendelƅépült.Korábbiterveinkközülmegvalósításravármég
ahántaigyerekekszámáratervezettújóvoda.
2.3.5.2 Energiagazdálkodás racionalizálása
Az Európai Unió cselekvési terve a 4. helyen tartalmazza az alacsony szénͲdioxid kibocsátással járó
gazdaságra történƅ áttérést. A megújuló energia termelése és felhasználása és az
energiahatékonyság javítása fokozatosan kell, hogy teret nyerjen az emberek életében, nagy távot
tekintveezértgondosankellelƅkészíteniésmegtervezniarendszert.ErrealkalmasaFenntartható
Energia(Stratégiaiés)CselekvésiTerv(SustainableEnergyActionPlan=SEAP),melymeghatározzaa
szükséges beavatkozások körét az épített környezetben (felújítás, szigetelés stb.), a városi
infrastruktúrában (pl. közvilágítás, intézmények), valamint a lakosság és helyi civil társadalom
bevonásának módját. A terv meghatározza továbbá a település adottságai alapján szóba jöhetƅ
energiaforrásokat, az energiatermelƅ létesítmények elhelyezését, a szükséges kiépítendƅ
létesítményekkörét,azenergiabetáplálásánakmódjátstb.Atervstratégiaitervnekistekinthetƅ,
hiszenelƅremeghatározottenergetikaimodell(pl.költségoptimalizálásvagyún.„nulláhozközelítƅ”
fogyasztás) szerint határozza meg a szükséges beavatkozásokat. A döntést a 2015 februárjában
kormányhatározattaljóváhagyottNemzetiÉpületenergetikaiStratégianagymértékbenmegkönnyíti
azzal,hogypontosmutatókat,fajlagosköltségekettartalmaz.
A terv fontosságát jelzi, hogy annak elkészítésére a TOPͲban pályázati forrást biztosítottak.
Amennyibenilyenirányúprojektkiírásmegjelenik,célszerƾalehetƅségetazonnalkihasználni,hiszen
csak ennek a tervnek a rendelkezésre állása esetén lehet megújuló energiával, energiahatékonyság
növelésével összefüggƅ fejlesztéseket kellƅen alátámasztani, a leghatékonyabb megoldásokat
kiválasztani.Atervelkészítésekülönösenfontosavárosáltaleltervezettközvilágításkorszerƾsítése
miattis.
A TOPͲból finanszírozható Fenntartható Energia Stratégiai és Cselekvési Terv (SEAP) alapján
eldönthetƅ, hogy egy adott közösség miképpen valósítja meg területén az energiahatékonyság
növelését,továbbáamegújulóenergiatermeléstésfelhasználást.Amennyibenatervalapjánjavasolt
(elektromosenergiaellátáscéljára)napelemkiserƅmƾelhelyezése,akkorerrecélszerƾfigyelembe
venni a PajtaiͲdƾlƅ területét. A hƅenergiát biztosító megújuló kapacitást Kisbéren célszerƾ
épületenként biztosítani, az energiahatékonyságot, az épületgépészeti berendezéseket és a
megújulóͲerƅforrásalkalmazásátszolgálótechnológiárólegyprojektkeretébengondolkodni.Azoknál
az épületeknél, amelyeknél egyéb okból felújítás napirenden van, ott célszerƾ az egyéb célú és az
energetikaifelújítástegyprojektkeretébenelvégezni.
Kisbér közigazgatási területén nagy eséllyel elsƅsorban a napenergia hasznosítás jöhet szóba (a
szélenergiakevésbéatájképvédelmiterületekmiatt).Napelemparkelhelyezéseesetén,mintterület
szóba jöhet az önkormányzati tulajdonban lévƅ PajtaiͲdƾlƅ gyengébb termékenységgel rendelkezƅ
területei(Lásdbƅvebbenaz„újutakahelyigazdaságban”címƾtematikusprogramot).
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Kisbér közigazgatási területén jelentƅs nagyságú erdƅterületek találhatók, így SEAP keretében
célszerƾvizsgálnibiomasszakiserƅmƾelhelyezéséneklétjogosultságátis.Akiserƅmƾelhelyezésére
szinténalkalmaslehetaPajtaiͲdƾlƅterülete.
2.3.5.3 Vízrendezés
A városüzemeltetés egyik fokozódó kihívását integrált tervezés alapján, a tavakhoz kapcsolódó
gazdasági és turisztikai fejlesztésekkel, valamint a kapcsolódó (városi) zöldfelületek rendezésével,
fenntartásához szükséges vízpótlási infrastruktúra kiépítésével összehangoltan tervezzük
megvalósítani.Ennektovábbirészleteitaz„Újirányokahelyigazdaságban”program„Erƅforrásunka
víz”alprogramleírásatartalmazza.
2.3.5.4 Településrendezési eszközök készítése településcsoportos keretben
A településrendezésre vonatkozó jogszabályok szerint Kisbér településszerkezeti terve és helyi
építési szabályzata az 2018. december 31Ͳig alkalmazható Országos Településrendezési és Építési
Követelmények2012.augusztus6Ͳánhatálybanlévƅkövetelményeialapján.Eztkövetƅencsakazúj
jogszabályokon alapuló tervek használhatók, így az új településrendezési eszközök elƅkészítését a
közeljövƅbenmegkellkezdeni.
Az új településrendezési eszközöket és a hosszú távú településfejlesztési koncepciót célszerƾ
településcsoportos keretben, önkormányzati társulásban kidolgozni, melyre a vonatkozó
jogszabályok is lehetƅséget adnak. A településcsoportos keret a települések közös gondolkodására
ösztönöz, illetve erƅsíti a járási települések együttmƾködését az élet minden területén. Ez
összhangbanvanafokozatosanteretnyerƅközöstervezésselis,apartnerségerƅsödésével.Aközös
rendezési terv készítés jóval túlmutat önmagán: a tervezésben részt vevƅ települések vezetƅi
megismerik és egyeztethetik egymás érdekeit, igényeit, fejlesztési elképzeléseit, sƅt ösztönözheti
közös projektek megvalósulását is. A fejlesztési elképzelések térbeli (és ennek következményeként
idƅbeni) összehangolása, a területek közös szabályozása jótékonyan hat arra, hogy a fejlesztések
hatásaiegymásraépüljenek,illetveegymásterƅsítsékaz életminden területén(gazdaságfejlesztés,
lakóterület fejlesztés, tájfejlesztés stb.). Így az hosszú illetve nagy távon közvetve hozzá járul a
térségtelepüléseineknövekedéséhez.
Elƅnye, hogy költséghatékony, elkészítése várhatóan alacsonyabb költségƾ, mintha a települések
különͲkülönkészítenékatervet,valamintatervbenszereplƅelképzelésekmegalapozottságaaközös
gondolkodás, térbeli összehangolás végett jóval megalapozottabbnak tekinthetƅ. Nagyságrendekkel
javul a településrendezési eszközök alkalmazhatósága. Az általában elszigetelten keletkezƅ, eltérƅ
tervezƅkközremƾködésévelkészülƅtervekhezképestatelepüléscsoportostervhasonlószerkezettel,
szabályozással rendelkezƅ elemei jelentƅsen megkönnyítik az alkalmazók (befektetƅk,
építéshatóság,államigazgatásiszervekstb.)munkáját.
Amennyiben a településrendezési eszközök térinformatikai rendszerben készülnek amellett, hogy
lényegesen javítja a településcsoport EͲügyintézését, a településcsoport, és a járás fontos
arculatformáló elemévé léphet elƅ. A térinformatikai rendszer tovább bƅvíthetƅ, beépíthetƅk a
szolgáltatásokkal, kereskedelemmel, turisztikával, épített örökséggel, vagy éppen eseményekkel,
rendezvényekkel összefüggƅ térképes információk, tájékoztatók stb., melyek növelik a térség
ismertségét,aKisbérésjárásánakvonzerejét.
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üléscsoport méretét, bevonandó ttelepülések számát célsszerƾ telepüülésrendezƅ tervezƅk
A telepü
bevonássával meghaatározni. A településccsoportba minimum
m
a várossal közvetlenül határos
településeketcélszerƾbevonni,deakörnyeezetiadottsággokat,településközikappcsolatokattekintvee
ervelkészülttéveléselfoogadásávalK
Kisbéréstérségelehetaazelsƅazorrszágban,
körkibƅvíthetƅ.Ate
ahol korrszerƾ, az újj jogszabályi követelméényeken nyu
ugvó településcsoportoss rendezési eszközök
lesznekhatályban20
019Ͳtƅl.


Települééscsoportos településsze
erkezeti terrv – részlett (Forrás: Térségi
T
szinttƾ településstervezés
továbbfeejlesztésec.kutatómunkka,VárosͲTeaampannonKft.,2014.)
2.3.5.5 Kisbér-Ásszár együttm
mĦködés

Infrasttruktúra,iintézményyek,szolgááltatások
Kisbér éés Ászár beelterületei történeti
t
addottságai ré
évén összen
nƅttek, 19777Ͳtƅl 2002Ͳig közös
önkormáányzatot alkkottak (Etévvel is). Egyees területeke
en elkerülhe
etetlen az eegyüttmƾköd
dés, más
területekkenelƅnyöslehet.


A
Ahol elkerüllhetetlen:a tervezett
t
elkkerülƅ út, a Kossuth Lajos utcai keré
rékpárút, vízrendezés
különösen Ászár
Á
belterrületi vízrenndezési problémái vonatkozásábann és a közigazgatási
határonátnyyúlópiactér.



A
Ahol elƅnyö
ös: gazdasággi terület kíínálat, külterület (tájren
ndezés, ebb en a vonatkozásban
nagyobb terrülettel való közös terveezés segíthetti elƅ a tájja
al és a terméészeti erƅforrásokkal
vvaló fenntartható gazd
dálkodás meegalapozásátt), a gazdasságfejlesztéss egyes szegmensei,
közszolgáltattások,szabadidƅ,kultúraa,sportterületén.



A
Aholleginkáábbhajlandó
óságmutatkkozik:kerékp
párút,szabad
didƅ,kultúraa,sportésa turizmus
vvonatkozásáában.

Egyes, járási szinten szervezettt közszolgá ltatások ese
etében Kisbér szolgáltaató szerepe magától
értetƅdik. Nem ilyyen egyértelmƾ a helyyzet példáu
ul az iskolák tekintetéében, ahol bizonyos
megszorrításokkal még
m
mindig érvényesít hetƅ a szaabad iskolavválasztás leehetƅsége. A
A térség
népességmegtartó képessége szempontjábból nyilvánvvalóan az az
a elƅnyös stratégia, ha
h a két
települéés iskolái (illetve a környezƅ falvak iskolái) közzötti kapcsolatot az egésszséges verssengésen
túl alap
pvetƅen a munkamegos
m
sztás és errre építve járási szinten a minél szzínesebb, ga
azdagabb
oktatásikínálathatáározzameg. FontoskezddeményezésevoltÁszárnakanépfƅƅiskola,amit érdemes
és fonto
os fenntartaani, tovább mƾködtetn i és közös lehetƅségekket kihasznáálni (pl. a közösségi
k
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dhetetlenkapacitásépíté sterén).Attérségikohézióerƅsítéséébenfontos szerepet
tervezésshezelenged
játszhatn
nakaközöskkulturálispro
ojektek,sporrtrendezvényyek.
A jövƅorientáltság magában
m
foglalja, hogy a tantárgyyi versenyek
k mellett eggyre nagyob
bb súllyal
jelenjenek meg a közös
k
tantárgyi szakiránnyú projekte
ek is, amelye
ek a valódi társadalmiͲggazdasági
problém
mákra, kérdéésekre reagá
álnak, feladdatokat oldaanak meg (pl. gyereke k bevonása a helyi
értéklelttárak fejlesztésébe, idƅssek életminƅƅségének fe
ejlesztése, ökológiai parrkok, vizes élƅhelyek
é
kialakítása, közleked
dési konfliktu
usok leltárbaa vétele, akaadálymentesítés elmaraddásai stb). Ezekben a
projekteekbenahelyiiiskolákerde
eiiskolákkal együttdolgo
ozhatnak.

Kultúr a,turizmu
us,hagyom
mányokm
möködtetésseǦmegújítása
Nagy fo
ontosságú, hogy
h
az együttmƾködéssben mindké
ét település kifejezésre tudja jutta
atni saját
identitássát, ugyanakkor legyen
nek közös identitáserƅ
ƅsítƅ szegme
ensek. Míg Kisbér arcculatában
kiemelkeedƅszerepettjátsziklóta
artásͲlótenyéésztéshagyo
ománya,add
digÁszár–éésEte(rendsszerváltás
elƅtt sziintén Kisbérr része volt) – a szƅlƅ –és borterm
melésben lá
át (múltat) éés jövƅt. A borvidék
nevében
n kétségtelenül Ászár je
elenik meg és Ászáron van olyan borász, ameelyik mint vállalkozó
v
nagyobb
bmennyiségb
benállítelƅésértékesít bort.Ászárn
nagymúltúF
Fellnerpincééjeésasporttszerƾség
is azt kívvánja, hogy Kisbér e terrületen Ászá rra bízza a vezetƅ
v
szere
epet. Jelentƅƅs eredményy a közös
szüretifeesztiválokhaagyományánakfelélesztéése.
Szükségees ugyanakkkor felhívni a
a figyelmet arra, hogy az
a ászári Fellner pince eeredetileg sörháznak
épült (Feellner Jakab,, 1760Ͳ69), ahogy
a
az egyykori kisbérii pékház is. Mivel a boráászat ezen a
a vidéken
visszaszo
orulóbanvan
n,viszonta kézmƾvessöörökiránteggyrenƅake
ereslet,felveethetƅ,mint múltban
gyökerezzƅújirányakézmƾvessörökhagyom
mányánakújjraépítéseis.


Az ágazaat jelentƅs hƅenergia iggénye megkkívánja, hogyy egy esetle
eges irányú beruházás megújuló
m
energiafforrásokra alapozva törtténjen és azz esetleges környezeti
k
hatások miatt
tt valamely elhagyott
e
major, külterületi gazdasági
g
te
erület (pl. volt élesztƅ
ƅgyár vagy ecetgyár) leehet a technológiai
ArégiͲújágazzatmelléugyyanakkora„legendát”isfelkellépíteeni.
folyamattokbázisa.A





52


KisbérVárosIntegráltTelepülésfejlesztésiStratégiája

Amegvalósítástszolgálóbeavatkozások

Tervezettbeavatkozások
GAZDASÁGOSSÁG, MINĘSÉG ÉS
FENNTARTHATÓSÁG A
VÁROSÜZEMELTETÉSBEN

BEAVATKOZÁS-TÍPUS
hatáskör

beruházás

nem
beruházás

szereplę/partner

Ü1. Központi energiahatékonysági korszerĦsítése
és megújuló energiahasznosítás Kisbér
fenntartható energetikai cselekvési tervével
(SEAP) összhangban

önkormányzat

pontszerĦ

—

Gyöngyszem óvoda

Ü2. Óvoda építése Hánta településrészen, „0
közeli primerenergia felhasználással és megújuló
energiahasznosítás Kisbér fenntartható
energetikai cselekvési tervével (SEAP)
összhangban

önkormányzat

pontszerĦ

—

Gyöngyszem óvoda

Ü3. IdĘsek otthona korszerĦsítése,
energiahatékonysági fejlesztése, és megújuló
energiahasznosítás Kisbér fenntartható
energetikai cselekvési tervével (SEAP)
összhangban

önkormányzat

pontszerĦ

—

ėszi Napfény idĘsek
otthona

Ü4. RendĘrkapitányság számára új telephely
biztosítása, városközponti telephely
felszabadítása kollégium céljára

KomáromEsztergom
megyei
RendĘrkapitány
ság Kisbéri
kirendeltség

pontszerĦ

—

Kisbér önkormányzata

elektromos energia- és
gázszolgáltató
Vértes ErdĘ Zrt. Kisbéri
Erdészet
létrejötte esetén szociális
szövetkezet
Roma nemzetiségi
Önkormányzat

Ü4. Kisbér fenntartható energetikai stratégiájának
és cselekvési tervének (Sustainable Energy
Action Plan-SEAP)) kidolgozása
(TOP önálló projektként támogatja!!)

önkormányzat

—

közösségi
tervezés
szervezetépítés
menedzsment

Ü5. SEAP szerinti projektek megvalósítása(lásd
még akcióterület – Kerékpáros-barát város,
Közvilágítás energiatakarékos megújítása)

Kisbér Városigazgatóság

—

—

elektromos energia- és
gázszolgáltató
E.on

közösségi
tervezés
menedzsment

ÉDUVÍZIG, vízitársulatok,
érintett tulajdonosok,
továbbá az ErĘforrásunk a
víz alprogram
stakeholderei, a
vízkárokkal érintett
lakosság

—

Közösségi
tervezés

szomszédos
önkormányzatok
Komárom-Esztergom
megyei Kormányhivatal
ÉDUVÍZIG
Vértes ErdĘ Rt

pontszerĦ
vonalas

Közösségi
tervezés
szervezetépítés
menedzsment

további szomszédos
települések, kiemelten Ete

Ü6. Vízrendezési konfliktusok térségi szinten
összehangolt kezelése (lásd még Új utak a helyi
gazdaságban program ErĘforrásunk a víz
alprogram)

Ü7. Kisbér településrendezési eszközeinek
jogszabály szerinti felülvizsgálata, térinformatikai
rendszer felépítése (2018. végéig)

Ü8. Kisbér-Ászár együttmĦködés

Kisbér és
Bakonysárkány
önkormányzata

Kisbér
önkormányzata

Kisbér és Ászár
önkormányzatai
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2.4 VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERV ÉS ÜTEMEZÉS
A 2. fejezetben bemutatott településfejlesztési akciók indikatív jellegƾ költségbecslését és
ütemezésétamellékelttáblázatmutatja.
Megállapítható, hogy az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye nagy
valószínƾséggeljelentƅsenmeghaladjaatervezésiidƅszakbanreálisanbevonhatóforrásokmértékét.
Mivelazelérhetƅforrásoknagyságrendjeésösszetételesemismert,azITSténylegesenvégrehajtásra
kerülƅbeavatkozásaisemazonosíthatóak.Azelérhetƅforrásokhozkapcsolódófeltételekfolyamatos
figyelése, lehetƅség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kiválasztása az ITS
menedzselésénekrészétképezi.
Atáblázattartalmazzaaprojekteklehetségesütemezését.Azütemezéscsaktájékoztatójellegƾnek
tekinthetƅ,hiszennagyonfüggapályázatokkiírásánakidƅpontjától,valamintavárosrendelkezésére
álló önrész mértékétƅl. Az ütemezés során figyelembe vettük, hogy az elsƅ idƅszakban a projektek
elƅkészítésére,valamintatervekelkészítésérekellahangsúlythelyezni.ALovardaII.ésIIIütemével
kapcsolatbanjelenlegkérdéses,hogykipályázhat,hiszenaII.ütemeseténavárosavagyonkezelƅ,a
III.ütemeseténviszontingyeneshasználatijogavanavárosnak.Jelenhelyzetbenúgytekintjük,hogy
aprojektnemavárossajátfejlesztése.
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össégi tervezés

fliktuskezelés,
össégfejlesztés

ezés, egyesület/

ram): Lovas reneszánsz

tanuszoda

Nemzeti

klaszter

szakképzés

össégi programok

c

kastély

ház, plébánia

osközpont rehabilitáció II. ütem

klaszter

REL

szakképzés

lovarda (?)

szakképzés

Járási
kormányhivatal

Járási
kormányhivatal

határon
átívelĘ
„Mozgásban
az ifjúság”

határon
átívelĘ
„Mozgásban
az ifjúság”

2016

A Kisbér parkrendszere a járásközponti
szerepek fejlesztésének keretein belül
szerepel (1.4 sor)

-

MILLIÓ Ft

1200

250+10100*

100

Carpathia Nemzeti Kreatív

Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése,
bĘvítése

2015 II. fele

TOP 3.1.1. kiírás és projektadatlapok alapján 2020

2300

250

2016

BarnamezĘs területen tanuszoda építése
(600 millió Ft), tornacsarnok (600 millió Ft),
piac felújítás (50 millió Ft) , közterületek
megújítása (950 millió Ft (TOP 2.1.2 Zöld
város)) + 100 millió Ft VP REL szervezet
részben projektadatlapok, részben korábbi
pályázati kiírások alapján

Több lépcsĘben kerül kialakításra: az
alapítást követĘen tervezés, majd a
fejlesztések, képzések, infrastruktúra
kialakítása (2008. évi Pólus klaszterkönyv
alapján kalkulálva)

-

Több projekt a költségvetési ciklus alatt;
Projektadatlapok alapján

750

2018

750+2500*

MILLIÓ Ft
Battyhány kastély ebbĘl 2500 millió Ft a
Carpathia Nemzeti Kreatív
GazdaságfejlesztĘ és Innovációs Kft. (Fóris
Zoltán számításai alapján). A pékház (600
millió Ft) és plébánia felújítása (150 millió Ft)
projektadatlapok alapján. A lovarda
felújításának költségét a Lovas Reneszánsz
csomag tartalmazza

5000+2500*

2016

2016-2017

2021-2022

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2019-2020

ezés

TDM

delemtermelę képesség növelése a turizmusban

50

150

Helyi és térségi turisztikai desztinációs
menedzsment szervezetek létrehozása és
fejlesztése KDOP-2.2.1/A-11, KDOP-2.2.1/D11 pályázati kiírás alapján - térségi TDM-bĘl
kiindulva, amely a lovasturizmusra specális
szervezeti egységet hoz létre

220 MILLIÓ Ft

-

határon
átívelĘ,
H2020

Az összeg csak kapcsolatépítést, közös
programokat tartalmaz, a H2020 projekt
költségét nem

ezés, rendezvény

600

2016

Vértes ErdĘ Zrt

Tölgyestelep fejlesztése, TOP 1.1.1, VP,
GINOP, EFOP

astruktúra

-

TOP 5.1.2 +paktum inkubátor

150

-

50

-

A piac megújítás részeként hĦtĘház és
csomagoló, biomassza szárító, irodai
infrastruktúra stb. létrehozása kapcsolódik.
Létrehozást követĘen lehet mĦködési
támogatásokra pályázni. VP, MAHOP forrás
infrastruktúra fejlesztéseket nem tartalmaz.
Atipikus foglalkoztatási formák támogatása
TÁMOP-2.4.3.B-2-11/1 kiírás alapján

2016

TOP max pályázható (ennél valójában jóval
többre lenne szükség), ehhez jönnek hozzá
a MAHOP pályázható összegei, amik nem
ismertek

ntor tevékenység,
zés, toborzás,
szerĦsítés

-

A fejlesztés várható költségét az 5.6 sor
tartalmazza.

n.a.

500

-

1850 MILLIÓ Ft

Carpathia Nemzeti Kreatív
GazdaságfejlesztĘ és Innovációs Kft. (Fóris
Zoltán számításai alapján

astruktúra

naperĘmĦ

8500*

A költséget a 2.6 sor fejlesztése tartalmazza. n.a.

400

innováció

Battyhyány
kastély
(Forster)

Duna
Stratégia,
Norvég Alap,
Svájci Alap,
Central
Europe
Program,
H2020, KITA

-

léptékĦ infra

astruktúra

utak a helyi gazdaságban

kórház
részeként

kórház
részeként

2016

2016-2017

2017-2018

2017-2018

2017

2019-2020

2017-2018

-

n.a.

n.a.

TDM,
Natúrpark
turisztikai
fejlesztések

minęség és fenntarthatóság a város-üzemeltetésben

össégi tervezés

össégi tervezés

Forster-kastély

visszatérítendĘ

bejárható
Magyarország

zarándok+

szálláshely-fejl

REL/Natúrpark–
helyi termékek

falusi szállás

Pons Danubii

piaci szereplĘ

PonsDanubii

PonsDanubii

-

Turizmusonline.hu által ismertetett hasonló
célú-nagyságrendĦ fejlesztések pályázati
támogatása

-

-

MILLIÓ Ft
Hasonló jellegĦ projektek alapján

Projektadatlap alapján

lásd közintézmények összesen SEAP
alapján

Hasonló projektek alapján

Pályázati kiírás

2050+500*
30

40

-

500*

5

2017

n.a.

-

Turizmusonline.hu által ismertetett hasonló
célú-nagyságrendĦ fejlesztések pályázati
támogatása

-

n.a.

-

-

Battyhány kastély felújítását az 1.
pojektcsomag tartalmazza

3-4 csillagos lakókocsi-kemping kialakítása
Hántán

A költség nem tartalmazza a plébánia épület
szálláshely-fejlesztését.

-

5

30

-

30

55

50

n.a.

2018

2018

2016

2016

n.a.

2019

2019

2019

A 5%)
isbér)
sbér önrész

c/turizmus/kerékpárút

össégi tervezés

elkerülĘ út

borászat/kézmĦves
sör
elĘállítása/Fellner
pince felújítása

eönkormányzat

10

25

-

A beruházások máshol elszámolásra
kerültek, kivéve Fellener pince, melynek
költségkalkulációja részletes mĦemléki
felmérés alapján becsülhetĘ. Nem kisbéri
projekt

9 370
469
1 339
67

MILLIÓ Ft
MILLIÓ Ft
MILLIÓ Ft
MILLIÓ Ft

22 470 MILLIÓ Ft

2017-2018

közösségi tervezési módszerek (közös
struktúraterv térséggel TOP 5.3
támogatással 5 millió); településrendezési
eszközök megújítása két település közösen,
esetleg Etével is: 15-20 millió; 2-3 település
térinformatikai rendszer felépítése 5 millió

2019-2020
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3 A STRATÉGIA KÜLSĝ ÉS BELSĝ ÖSSZEFÜGGÉSEI

3.1 KÜLSė ÖSSZEFÜGGÉSEK
3.1.1

EU 2020 stratégia 11 tematikus céljával való összhang
KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ

ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020
TEMATIKUS CÉLOK
2020
TERVEZETT
BEAVATKOZÁSOK

ESÉLYT A MUNKÁNAK
képzettség, együttmħködés,
elérhetęség, innováció
Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a
jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Járásközponti
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaságszervezés,
mobilitás

1. A kutatás, a
technológiai fejlesztés és
az innováció megerĘsítése
2. Az IKT-hoz való
hozzáférés elĘsegítése és
e technológiák
használatának és
minĘségének fokozása
3. A KKV-k versenyképességének fokozása
4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaságra való áttérés
támogatása minden
ágazatban
5. Az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás,
valamint a kockázatok
megelĘzésének és
kezelésének elĘsegítése
6. Környezetvédelem és
az erĘforrások
hatékonyságának
elĘsegítése
7. A fenntartható
közlekedés elĘsegítése és
a kulcsfontosságú hálózati
infrastruktúrák
8. A foglalkoztatás és a
munkavállalói mobilitás
ösztönzése
9. A társadalmi befogadás
elĘmozdítása és a
szegénység elleni
küzdelem
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OTTHONUNK KISBÉR
élhetęség, közösség,
mħködęképesség, vonzerę
Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal

KisbérIntegráltTelepülésfejlesztésiStratégiája

KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ

ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020
TEMATIKUS CÉLOK
2020
TERVEZETT
BEAVATKOZÁSOK

Astratégiakülsƅésbelsƅösszefüggései

ESÉLYT A MUNKÁNAK
képzettség, együttmħködés,
elérhetęség, innováció
Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a
jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

OTTHONUNK KISBÉR
élhetęség, közösség,
mħködęképesség, vonzerę
Járásközponti
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal

10. Beruházás az
oktatásba, készségekbe
és az egész életen át tartó
tanulásba
11. Az intézményi
kapacitások és a
közigazgatás
hatékonyságának
fokozása

3.1.2

Országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval (OFTK), és országos
területrendezési tervvel (OTrT) való összhang vizsgálata

OFTKǦvalvalóösszhangvizsgálata
A2014ͲbenOFTKnégyátfogócélonkeresztül13specifikuscélthatározottmeg.Ezekkelaspecifikus
célokkalvalóösszhangotazalábbitáblázatmutatjabeáttekintƅformában.
KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ

ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020

ESÉLYT A MUNKÁNAK
képzettség, együttmħködés,
elérhetęség, innováció

TEMATIKUS CÉLOK 2020

Értékteremtę
foglalkoztatást
biztosító gazdasági
fejlędés

Versenyképes, innovatív
hálózati gazdaság

Népesedési fordulat,
egészséges és
megújuló társadalom

OFTK 2030 CÉLRENDSZERE
(átfogó cél/speciális cél)

Gyógyító Magyarország,
egészséges társadalomés sportgazdaság

Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Életképes vidék,
egészséges
élelmiszertermelés és
ellátás

Kreatív
tudástársadalom,
piacképes készségek,
K+F+I
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élhetęség, közösség,
mħködęképesség, vonzerę
Járásközponti
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a
jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel,
erĘforrásainkkal
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KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ

ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020

ESÉLYT A MUNKÁNAK
képzettség, együttmħködés,
elérhetęség, innováció

TEMATIKUS CÉLOK 2020
OFTK 2030 CÉLRENDSZERE
(átfogó cél/speciális cél)

Astratégiakülsƅésbelsƅösszefüggései

Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Értéktudatos és
szolidáris, öngondoskodó társadalom,
romaintegráció

Természeti eręforrásaink
fenntartható használata,
értékeink megęrzése és
környeztetünk védelme

Jó állam: szolgáltató
állam és biztonság

Stratégiai erĘforrások
megĘrzése, fenntartható
használata és
környezetünk védelme

Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet

Az ország
makroregionális
szerepének erĘsítése
Többközpontú
térszerkezetet biztosító
városhálózat
Vidéki térségek
népességmegtartó
képességének növelése
KiemelkedĘ táji értékĦ
térségek fejlesztése
Területi különbségek
csökkentése, térségi
felzárkóztatás és
gazdaságösztönzés
Összekapcsolt terek: az
elérhetĘség és a
mobilitás biztosítása
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élhetęség, közösség,
mħködęképesség, vonzerę
Járásközponti
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a
jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel,
erĘforrásainkkal
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OTrTǦvelvalóösszhangvizsgálata
Az OTrT legutóbbi módosítását 2013 decemberében hajtották végre. Az OTrT elƅírásai ideális
esetbenamegyeiterületrendezésitervekenkeresztülérvényesül.AnnakmódosításaitaKomáromͲ
Esztergom megyei területrendezési terven 2015. december 31Ͳig kellene átvezetni, de forráshiány
miatt ez biztosan nem fog megtörténni. Az OTrT és az ITS eltérƅ mƾfajából és a jelentƅs
léptékkülönbségbƅl adódóan csak nagyon korlátozottan (mƾszaki infrastruktúrával való összhang,
egyesországosövezetek)vizsgálhatóazösszhang.AzOTrTátmenetirendelkezéseitfigyelembevéve
megállapítható, hogy Kisbér fejlesztési igényei összhangban vannak az OTrTͲvel. Az OTrT
tartalmazzaazta81.sz.fƅútielkerülƅt,melynektávlati(2020utáni)létesítéseutaláskéntmegjelenik
az ITSͲben. Az „Erƅforrásunk a víz” tematikus programban részletesen bemutatott javaslatok
hozzájárulnak az OTrTͲben szereplƅ ökológiai hálózattal, valamint a tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendƅ területek övezetével kapcsolatos szabályok érvényesüléséhez. Semelyik
fejlesztés nem akadályozza az ország szerkezeti tervén szereplƅ országos mƾszaki infrastruktúraͲ
hálózatmƾködését,atervezettelemeklétesítését.
3.1.3

Megyei területrendezési terv; területfejlesztési koncepció és területfejlesztési
program

3.1.3.1 Megyei területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program
KomáromͲEsztergommegyeháromátfogócélmenténszervezijövƅrevonatkozóvízióját:


Városhálózaticsomópont:XXI.századiurbanizálttáj;



Dunamentitérségstruktúraváltása;



Vidékitájakújegyensúlya

Az átfogó célok vállaltan területi kötƅdésƾek, tükrözve a megye sokféleségét, egyúttal pedig
elkötelezettségétaterületiszemléletmarkánsérvényesítésemellett.Kisbérfejlesztéseiteljeskörƾen
a„Vidékitájakújegyensúlya”átfogócélmegvalósításátszolgálják.
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Komárom
mͲEsztergom megyetérszzerkezetiösszzefüggései


Amegyestratégiaaiprogramjá
ávalvalóösszhang
KIISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHE
ETĘ KISVÁROSS
PERS
SPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS
C
M
MILIĘ

ÁTFFOGÓ CÉL
2025
STRA
ATÉGIAI CÉL
2020
TEMATTIKUS CÉLOK
2020
MEGYE
EI STRATÉGIAII
C
CÉLOK

ES
SÉLYT A MUNK
KÁNAK
képzzettség, együtttmħködés,
eléérhetęség, innnováció
Hagyományyunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánssz

Tájba n a
jövĘnnk:
a jövedeelemtermeléés új
lehetĘséggeinek
nyomáában

Járáásközponti
szzerepünk:
szoolgáltatás,
gaazdaságszzervezés,
mobilitás
m

I. A MEGY
YEI GAZDASÁG
NEMZETK
KÖZI ÉS
MAKROTTÉRSÉGI
BEÁGYAZZÓDÁSÁNAK
MEGERė
ėSÍTÉSE
2. MEGYE
EI TURISZTIKAI
PROGRA
AM
3. STABILL,
VERSENY
YKÉPES,
DIVERZIFFIKÁLÓDÓ
GAZDASÁ
ÁG
4. FOKOZZÓDÓ
TÁRSADA
ALMI
AKTIVITÁ
ÁS, BEFOGADÁS
S
ÉS KREA
ATIVITÁS
5. BIZTON
NSÁGOS
KÖRNYEZET,
ULÓ TÁJAK
GYÓGYU
6. OTTHO
ON A XXI.
SZÁZADB
BAN
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Kisb
bérstruktúraterve(kísérleetiprojekt,2
2013,VárosͲT
TeampannonnKft)


3.1.3.2 Megyei Integrált Terü
ületi Program
mmal való összhang
ö
Az1702//2014(XII.3))kormányha
atározat2.m
mellékletealapjánameg
gyetervezéssijogkörében
nkészülƅ
megyeisszintƾfejleszztésiprogram
m,azIntegr áltTerületi Program(ITP
P)aTerületͲͲésTerületffejlesztési
Operatívv Program keretében tervezett
t
m
megyei fejlessztések meg
gvalósításánaak feltételre
endszerét
rögzíti.A
AzIntegráltTTerületiProggram2.0vál tozataamegyeiközgyƾllés3/2014(003.07.)határozatával
elfogado
ott Megyei Területfejlesz
T
ztési Konceppció, valamin
nt az annak végrehajtássát szolgáló, 92/2014
(08.28)h
határozatávaaljóváhagyotttMegyeiTeerületfejleszttésiProgramAkciótervekkéntértelme
ezhetƅ.
AzAkció
ótervvégrehajtásánakkizárólagosfoorrásaaKorm
mányhatározzatszerinti225,94mrdfo
orint,ami
magába foglalja az európai uniós forrásoknnak a Terüle
etͲ és Településfejlesztéési Operatív Program
(továbbiakban TOP) keretében felhasználha
f
ató részét, a nemzeti ön
nrészt és a pprojektgazdá
ák (a TOP
esetében
n nagyobbrészt önkorm
mányzatok) által biztosítandó önré
észt (amennnyiben a támogatási
intenzitááskevesebb,mint100%).
l áll, kizáróólag a TOP forrására tervez,
AzITP in
ntézkedési csomagokbó
c
t
így az ágazati operatív
program
mok forrásairra semmilyen hatást neem gyakorol.. Az éves fe
ejlesztési kerretekre megghirdetett
felhíváso
okra benyújtott kérelm
mekbƅl, a teerületi kiválaasztási krité
ériumrendszeerrel kerüln
nek majd
kiválaszttásra a támo
ogatott proje
ektek, figyeleemmel a me
egye által meghatározottt forrás felh
használási
módokraa (azon belü
ül kiemelt cé
élterületek, célok, célcso
oportok). A költségvetéssi ciklus idƅszakában
folyamattosanlehet, sƅtkellisprojekteketeelƅkészíteni, hiszenazévvenkéntifelhhívásokraújrraésújra
belehettnyújtaniújaabbésújabb
b,megfelelƅ készültségi állapotbajutóprojektekket.AzITPͲnekaTOP
intézked
désenkénti fo
orráskeretekket és hozzáájuk kapcsolódó output és/vagy ereedményindikkátorokat
kellmegghatározni.
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A hatásköröket és a megye mozgásterét a 272/2014 (XI.5) kormányrendelet szabályozza. Az
eljárásrend három fƅ szereplƅje a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság, az Irányító Hatóság,
valamintamegye.

KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ

ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020
TEMATIKUS CÉLOK
2020
MEGYEI STRATÉGIAI
CÉLOK

ESÉLYT A MUNKÁNAK
képzettség, együttmħködés,
elérhetęség, innováció
Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a
jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

OTTHONUNK KISBÉR
élhetęség, közösség,
mħködęképesség, vonzerę
Járásközponti
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal

I. ERėS
MAKROTÉRSÉGI
POZÍCIÓKKAL
RENDELKEZė, STABIL,
DIVERZIFIKÁLÓ
GAZDASÁG
2. MEGYEI TURISZTIKAI
PROGRAM
3. FENNTARTHATÓ
MĥKÖDÉSRE ÉS
RUGALMAS
ALKALMAZKODÁSRA
KÉPES
TÉRSÉGEK ÉS
TELEPÜLÉSEK
4. FOKOZÓDÓ
TÁRSADALMI
AKTIVITÁS, BEFOGADÁS
ÉS KREATIVITÁS


AmegyeiITPtöbbTOPintézkedésvonatkozásábanún.védettkeretekethozottlétreaközségekésa
vidéki térségek kisvárosai számára. Ilyenek a vízrendezés, a városrehabilitáció, az
energiahatékonyság. A foglalkoztatási paktumra szánható keretbƅl kifejezetten a Kisbéri kistérség
számárabiztosítottvédettkeret.Avédettkeretugyanakkorfelelƅsségis:hanemindulelalekötésea
következƅ évtƅl, akkor a megye felül fogja vizsgálni ezt a döntést, mert nem kívánja kockáztatni a
megyeikeretmegrövidítését,amiakkorkövetkezikbe,haamegyea2017Ͳigbetervezettlekötéseket
nemtudjateljesíteni.
3.1.3.3 Megyei területrendezési terv
A KomáromͲEsztergom megyei területrendezési terv legutóbb 2011 végén módosult, az új OTrT
alapjánaszükségesfelülvizsgálatbiztosannemfogmegtörténni ezévvégéig.ÍgyazOTrTátmeneti
rendelkezéseit vesszük figyelembe. A megyei tervekre is igaz az a megállapítás, hogy csak nagyon
korlátozottan vizsgálható az ITS és MTrT közötti összhang. A térségi területfelhasználások
lehatárolását a településszerkezeti tervben kellett elvégezni. A PajtaiͲdƾlƅ területe nincs települési
térségben (jelenleg mezƅgazdasági térség), de erre nincs is szükség, hiszen az OTrT szerinti 85%Ͳos
65


KisbérIntegráltTelepülésfejlesztésiStratégiája

Astratégiakülsƅésbelsƅösszefüggései

kellƅ eltérést tesz lehetƅvé a településrendezési tervek készítésénél. Ebbƅl következƅen a tervben
szereplƅ célrendszer és program összhangban van a térségi területfelhasználásokkal, a meglévƅ
térségi mƾszaki infrastruktúra elemek mƾködését, tervezettek megvalósulását nem gátolják.
KiemelendƅaPajtaiͲdƾlƅ,melynekterületétérintiatervezettKisbérͲ(Zirc)120kVͲostérségiellátását
biztosítóelosztóvezeték.Azújtelepülésrendezésieszközökkészítésekormegkellvizsgálni,hogya
PajtaiͲdƾlƅben szóba jöhetƅ fejlesztések és a vezeték területbiztosítása hogyan biztosítható. Ha
szükséges, akkor a tervezés során élni kell a jogszabály által adott +/Ͳ 5%Ͳos eltérési lehetƅséggel,
vagyterületrendezésitervkészítésesoránkellazösszhangotbiztosítani.
A záportározó tervezésekor célszerƾ külön figyelni arra, hogy amennyiben annak kapacitása
meghaladja az1millióm3Ͳt,úgyaztcsakakkorlehetmegvalósítani,haatározószerepelazMTrTͲ
ben,vagyhaterületrendezésihatóságieljáráskeretébenmegtörténikazbeillesztés.Ugyanezigaza
javasoltközösségienergiatermelésreis:amennyibenamajdani(napelemvagybiomassza)kiserƅmƾ
kapacitásameghaladjaaz5MWͲot,úgyazt–minttérségimƾszakiinfrastrukturáliselemet–szintén
bekellilleszteniamegyeiterületrendezésitervbe.
AcélrendszerésaprogramelemeiösszhangbanvannakaKisbértérintƅtérségiövezetekkel,ígyaz
ökológiai folyosó övezetével, tájképvédelmi övezetekkel, a kiváló termƅhelyi adottságú erdƅterület
övezetével, az erƅdtelepítésre alkalmas terület övezetével, az ásványi nyersanyagͲgazdálkodási
területövezetével,valamintaföldtaniveszélyforrásövezetével.
3.1.4

Településfejlesztési és -rendezési eszközök

3.1.4.1 Településfejlesztési koncepció
Kisbér2010Ͳbenfogadtaela2010Ͳ2020idƅszakraszólótelepülésfejlesztésikoncepcióját.Ajövƅkép
fƅ irányait az ITS tartja, ugyanakkor a koncepció minden területet egyenlƅ súllyal szerepeltetƅ
struktúrájával szemben markáns csapásirányokat jelöl ki (lovas reneszánsz, vidékfejlesztési
innovációk becsatornázása a város gazdaságába, erƅforrásͲalapú fejlesztések, hátrányos helyzetƾek
esélyeinek javítása, akcióterület fejlesztés), illetve a beavatkozások terén több újszerƾ
kezdeményezéssel él, amelyek következetes megvalósíthatósága kiemelheti Kisbért a sok hasonló
adottságú,fejlesztésieszközökethasználóvidékikisvárosközül.Akoncepcióvalösszhangbanvanaz
együttmƾködésekéshálózatépítésekkiemelkedƅszerepe–deastratégiamƾfajáratekintettelazITSͲ
benezekazegyüttmƾködések,hálózatépítésekkonkrétszervezetekrevonatkoznak.
3.1.4.2 Településrendezési eszközök
A településrendezési eszközök 2011 óta vannak hatályban Kisbéren. A településrendezési tervekre
vonatkozó jogszabályok szerint Kisbér településrendezési eszközei 2018 decemberéig
alkalmazhatók.Ezértakövetkezƅévekbenelkellkészíteniazújtelepülésrendezésikövetelményeken
alapulótelepülésrendezésieszközöket.Ezigenfontos,hogybizonyosfejlesztésekzökkenƅmentesen
végrehajthatóklegyenek2019.január1Ͳjétkövetƅenis.
A program mélységét tekintve elsƅsorban a településszerkezeti tervvel történhet az összhang
vizsgálat. A TFR rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a stratégia készítése a településszerkezeti terv
figyelembe vételével történik. Nem véletlen, hogy a jogszabály nem összhangot rögzít, mint a
településfejlesztési koncepció esetén. Oka, hogy ezen a szinten konkretizálódnak az elvárt
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beavatkozások, melyek szükségszerƾen a településrendezési eszközök (területfelhasználás)
változásához is vezethetnek. A stratégiai program egyes elemeinek településrendezési eszközökkel
valóösszhangját,illetveamódosításszükségességétakövetkezƅpontokbangyƾjtöttükössze.
x

Az akcióterületen tervezett fejlesztések javarészt összhangban vannak a kijelölt
területfelhasználásokkal(vegyesterületekkijelölése,zöldfelületirendszerfejlesztése).Apiac
mƾködését, fejlesztését a kereskedelmiͲszolgáltató gazdasági terület kijelölése nem gátolja,
deterületétakövetkezƅfelülvizsgálatkorcélszerƾkülönlegesterületbesorolni.Azászáriés
kisbéripiacterületekszabályozásánakösszhangjaérdekébenaterületreközösszabályozási
tervet célszerƾ készíteni, mely az elfogadást követƅen beépül mindkét település hatályos
tervébe.ADeákFerencutcábankerékpárútépítésétnemakadályozzaatelepülésszerkezeti
terv,deatervkészítéssoráncélszerƾa„kerékpárút”szerkezetielemetazutcavonalábanis
feltüntetni.
Alovastérfejlesztésévelkapcsolatbankiemeljük,hogyhaaznemjárjelentƅsépületigénnyel,
úgy a zöldterület kijelölés fejlesztéseknek megfelel. Amennyiben az érintett telek 3%Ͳát
meghaladó építési igény jelentkezik, úgy célszerƾ a területet különleges beépítésre szánt
területbe sorolni. Lehetƅség szerint ezt kerülni kell, mert a biológiai aktivitás értékének
fenntartásaérdekébenatelepülésközigazgatásiterületéntovábbierdƅͲ,vagyzöldterületkell
kijelölni, továbbá településszerkezetileg is hátrányos az összefüggƅ parkterület további
csökkentése.
Célszerƾ már most el kezdeni a közterületͲalakítási terv készítését az angolparkra, a
mƾemlékegyüttesekkörüliközterületekreésafƅközlekedésiutakra,hiszenahelyiépítési
szabályzatban szereplƅ elƅírások, szabályozási tervi elemek ennek ismeretében
pontosíthatók.
Atanuszodaéssportcsarnokmegépítésénekpontoshelyétƅlfüggƅenlehetmegállapítani,
hogy szükség vanͲe a településszerkezet módosításához. Annyi megállapítható, hogy az
akcióterületenjavarésztvegyesterületfelhasználáskerültkijelölésre,ígynagyvalószínƾséggel
módosításranemleszszükség.

x

A Hántai tavak mellett kijelölt üdülƅházas üdülƅterület besorolás összhangban van a
minƅségi horgászturizmus, az ökoturizmus kialakításával. Amennyiben több funkció
elhelyezésével komplexebb szolgáltatást kívánna elhelyezni a befektetƅ, úgy a speciális
elvárások érvényesítése érdekében szükség lehet a terület különleges területbe történƅ
átsorolására.

x

Azáportározócsakkonkréttervekismeretébenjelölhetƅki,ezértcélszerƾannaktervezését
mielƅbb megkezdeni. Amennyiben a záportározó használata csak idƅszakos, úgy a
településrendezési eszközökben többszintƾ területfelhasználás kijelölése javasolt (pl.
korlátozottmezƅgazdaságiterület/vízgazdálkodásiterület).

x

A ZöldmalmiͲtó halgazdálkodási célú hasznosításához mindenképpen felül kell vizsgálni a
jelenlegi zöldterületi és hétvégi házas üdülƅterület kijelölését. Javasoljuk, hogy
településrendezési terv készítése során szabályozási eszközökkel is biztosítva legyen a tó
körüljárhatóságaadomborzatisajátosságoktólfüggƅen.

x

A PajtaiͲdƾlƅ jelenlegi kereskedelmiͲszolgáltató gazdasági területi besorolása összhangban
van a város kiinduló, eredeti elképzelésével. Amennyiben a stratégiában szereplƅ szociális
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szövetkezet, gépjármƾtároló,vagyközösségienergiavalamelyikénekelhelyezéséreishelyet
kíván biztosítani az önkormányzat, akkor azt megelƅzƅen – a késƅbbi településrendezési
döntés megalapozásához – telepítési tanulmányterv készítése szükséges. A telepítési
tanulmányterv megalapozásához ugyanakkor szükség lehet a már elkészült SEAP
dokumentumra, valamint a szociális szövetkezet kialakítását megalapozó elƅzetes
tanulmányra.
A stratégiai program tartalmazza a több település közös településrendezési tervének készítésének
lehetƅségét (településcsoportos tervezés). Erre a jogszabályok lehetƅséget adnak, ezért célszerƾ
ennekalehetƅségétismegvizsgálniazújtelepülésrendezésieszközökkészítésénekindításaelƅtt.
3.1.5

Egyéb tervdokumentumokkal való összhang

Kisbérnemrendelkezikgazdasági,környezetvédelmiprogrammalilletvemáságazatiprogrammal.
A „más környezetvédelmi tervekkel” kapcsolatban célszerƾ kiemelni a vízgyƾjtƅ területre készült
CuhaiͲBakonyͲér és Concó vízgyƾjtƅͲgazdálkodási tervet (VGT). A VGT több olyan intézkedést is
tartalmaz, amely a vízfolyások jó ökológiai és mennyiségi állapotának 2021Ͳig történƅ elérése
érdekébenszükséges.Ezekakövetkezƅk:
x

Mƾvelésimódés/vagymƾvelésiágváltássíkvidékenbelvízͲésnitrátͲérzékenyterületeken;

x

MederrehabilitációdombvidékikisͲésközepesvízfolyásokon,fenntartással;

x

Duzzasztók üzemeltetése az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság
figyelembevételével(szükségszerintaduzzasztásmegszüntetése);

x

Hallépcsƅ,megkerülƅcsatornaépítése;

x

SzennyvíztisztításmegoldásaaSzennyvízProgramszerint(újszennyvíztisztítóépítéseés/vagy
meglévƅ bƅvítése és korszerƾsítése, szennyvíz iszap kezelés vagy természetközeli
szennyvíztisztítás
megvalósítása)
A
BakonysárkányͲVérteskethelyͲKisbér
közös
szennyvízcsatornaprojektkeretébenidénelkészülaszennyvíztisztítótelepbƅvítése

x

Jómezƅgazdaságigyakorlatalkalmazása;

x

Hiányzóvédƅsávkialakításaamezƅgazdaságiterületekésamederközött;

x

KommunálisszennyvíztisztítókkorszerƾsítéseaNemzetiSzennyvízProgramszerint;

x

Fenékküszöbök,fenékgátakátjárhatóvátétele;

x

Ökológiaivízkészletmeghatározása,tavaknáltovábbengedettvízszükségessége;

x

Vízjogiengedélyekfelülvizsgálatavízkészletekszempontjából;

x

Tározókmegfelelƅüzemeltetése,jóhorgászatigyakorlatalkalmazása.

A vízfolyásokat, állóvizeket érintƅ fejlesztési programcsomagot az „Erƅforrásunk a víz” tematikus
program tartalmazza. Az intézkedéseket a tavakkal és vízfolyásokkal kapcsolatos fejlesztések során
érvényesíteni kell, mert a jó ökológiai és mennyiségi állapot elérése közös érdek. Bizonyos
intézkedések (pl. Szennyvíz program) más állami beavatkozásokon keresztül valósulnak meg. A
programazérintettfejlesztésijavaslatokesetébenkiemeliarészvízgyƾjtƅrevonatkozólegfontosabb
VGTintézkedéseket,ígyatematikusprogramösszhangbanvanaVGTͲvel.
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3.2 A STRATÉG
GIA BELSė ÖSSZEFÜG
GGÉSEI
3.2.1

A célok és a program
mok közöttii összefügg
gés bemuta
atása

Azalább
biakbanösszeefoglaljukaccélrendszert ésamegvalósítástszolg
gálóprogram
mokat.

A fenti ábra a strattégiai célok és a prograamok közötti összefügg
gést mutatjaa, figyelembe
e véve a
program
mok keretében tervezzett beavattkozásokat. A programokon beelül megvalósítandó
alprograamok, intézkedések éss a célok közötti össszefüggéseke
et az aláb bi táblázato
okban –
program
monkéntcsop
portosítva–mutatjukbe .
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1.program:VárosͲközpontrehabilitációII.ütem(akcióterületifejlesztés)
eręs
kapcsolat
ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020
TEMATIKUS CÉLOK
2020
AKCIÓTERÜLETI
FEJLESZTÉSI
TEMATIKÁK

közepes
gyenge
kapcsolat
kapcsolat
KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ
ESÉLYT A MUNKÁNAK
OTTHONUNK KISBÉR
képzettség, együttmħködés,
élhetęség, közösség,
elérhetęség, innováció
mħködęképesség, vonzerę

Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a
jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Járásközponti
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal

Kisbér épített öröksége
Kisbér parkrendszere
Kisbér iskolaváros
Járásközponti szerepek
Kerékpáros-barát város

2.program:Lovasreneszánsz(zászlóshajósprogram)
eręs
kapcsolat
ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020
TEMATIKUS CÉLOK
2020
TERVEZETT
BEAVATKOZÁSOK

közepes
gyenge
kapcsolat
kapcsolat
KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ
ESÉLYT A MUNKÁNAK
OTTHONUNK KISBÉR
képzettség, együttmħködés,
élhetęség, közösség,
mħködęképesség, vonzerę
elérhetęség, innováció

Hagyományunk a Tájban a jövĘnk:
Járásközpont
jövĘnk:
a jövedelemszerepünk:szolgáltat
lovas reneszánsz
termelés új
ás, gazdaságlehetĘségeinek szervezés, mobilitás
nyomában

Intézményesített regionális
lovas együttmĦködés
(klaszter) létrehozása
Lovas régió fejlesztés
stratégiai program
Érettségit adó lovászképzés
újraindítása,
továbbfejlesztése
Lovarda II. és III. ütem
Lovasterápiás Szolgáltató
Központ kialakítása
Országos Lovasterápiás
Módszertani Központ
létrehozása
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Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk: gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal
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3.program:Újutakahelyigazdaságban(8alprogram)
eręs
kapcsolat

közepes
gyenge
kapcsolat
kapcsolat
KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ
ESÉLYT A MUNKÁNAK
OTTHONUNK KISBÉR
képzettség, együttmħködés,
élhetęség, közösség,
elérhetęség, innováció
mħködęképesség, vonzerę

ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020
TEMATIKUS CÉLOK
2020
TERVEZETT
BEAVATKOZÁSOK

Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a
jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Járásközpont
szerepünk:szolgálta
tás, gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal

Pajtai-dĦlĘ hasznosítása
ErĘforrásunk a víz
Rövid Ellátási Lánc
Szociális szövetkezet
Helyi foglalkoztatási
paktum
Inkubációs program
ErĘforrásunk az erdĘ
Partnerként az
innovációban

4.program:VonzerƅͲésjövedelemͲtermelƅképességnöveléseaturizmusban
TEMATIKUS CÉLOK 2020
TERVEZETT
BEAVATKOZÁSOK

Hagyományunk a
jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Térségi TDM létrehozása,
térségi turisztikai stratégia,
program és cselekvési
tervének kidolgozása
Hánta komplex vadász,
horgász, öko- és falusi
turisztikai fejlesztése
Kisbér felfĦzése a Szent Jakab
zarándokútra, az országos
kerékpáros körútra és
rákapcsolódás az országos
kéktúra útvonalra
Kisbér szálláskapacitásának
fejlesztésének ösztönzése a
hiányzó szegmensekben
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja
LEADER Vidékfejlesztési
Egyesület komplex turisztikai
promóciója, interaktív on-line
felület
Térségi együttmĦködési
hálózatok felépítése, közös
promóciós projektek
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Járásközpont
szerepünk:szolgál
tatás, gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel,
erĘforrásainkkal
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5.alprogram:Gazdaságosság,minƅségésfennͲtarthatóságavárosüzemeltetésben
eręs
kapcsolat
ÁTFOGÓ CÉL
2025
STRATÉGIAI CÉL
2020
TEMATIKUS CÉLOK
2020
TERVEZETT
BEAVATKOZÁSOK

közepes
gyenge
kapcsolat
kapcsolat
KISBÉR 2025Ɔ – A SZERETHETĘ KISVÁROS
PERSPEKTÍVA, SOKSZÍNĦSÉG, CSALÁDIAS MILIĘ
ESÉLYT A MUNKÁNAK
OTTHONUNK KISBÉR
képzettség, együttmħködés,
élhetęség, közösség,
elérhetęség, innováció
mħködęképesség, vonzerę

Hagyományunk
a jövĘnk:
lovas
reneszánsz

Tájban a
jövĘnk:
a jövedelemtermelés új
lehetĘségeinek
nyomában

Járásközpont
szerepünk:szolgálta
tás, gazdaságszervezés,
mobilitás

Az ember a jövĘnk:
esély, tudás,
egészség,
befogadás,
szolidaritás

Örökségünk a
jövĘnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, erĘforrásainkkal

Ü1. Központi óvoda
energiahatékonysági
fejlesztése
Ü2. Klímabarát óvoda
építése Hánta
településrészen
Ü3. IdĘsek otthona
korszerĦsítése,
energiahatékonysági
fejlesztése
Ü4. RendĘrkapitányság
számára új telephely
biztosítása, városközponti
telephely felszabadítása
kollégium céljára
Ü5. Kisbér fenntartható
energetikai stratégiájának
és cselekvési tervének
kidolgozása
Ü6. SEAP szerinti
projektek megvalósítása
Ü6. Vízrendezési
konfliktusok térségi szinten
összehangolt kezelése
Ü7. Kisbér
településrendezési
eszközeinek jogszabály
szerinti felülvizsgálata,
térinformatikai rendszer
felépítése (2018-ig)
Ü8. Kisbér-Ászár
együttmĦködés


3.2.2

A stratégiai célok megvalósulásának hozzájárulása a konfliktusok kezeléséhez
és az adottságok kihasználásához

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a stratégia céljai milyen problémák kezelését és mely
adottságokkihasználásátszolgálják.
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Összefüggésekacélok,akonfliktusokésazadottságokközött
Hagyományunk a
jövęnk:
lovas reneszánsz

Tájban a jövęnk:
a jövedelem-termelés
új lehetęségeinek
nyomában

Járásközpont
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaság-szervezés,
mobilitás

Az ember a jövęnk:
esély, tudás, egészség,
befogadás, szolidaritás

Örökségünk a jövęnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, eręforrásainkkal

KONFLIKTUSOK, KIHÍVÁSOK
a lovas vállalkozások
jövedelemtermelĘ és
foglalkoztatási
kapacitása alacsony

gazdasági területek
iránt nincs kereslet,
befektetĘi tĘke nem
jön a térségbe, a helyi
vállalkozók
tĘkeszegények, nem
bĘvülnek

a városközpontban
jelentĘs közlekedési
és parkolási
konfliktusok,
közlekedési eredetĦ
környezetterhelés,
sok helyen leromlottak
az utak

csökkenĘ népesség
mellett a
munkanélküliek,
alacsony
képzettségĦek,
segítségre szorulók
növekvĘ aránya

a klímaváltozással nĘ
a település kitettsége
a vízháztartás
szeszélyeinek

A „Kisbér” név
nemzetközi
ismertsége ellenére a
város alig profitál
lovas
hagyományaiból, a
város kimaradt a
Nemzeti Lovas
Stratégiából

bel- és külterületen
sok a felhagyott, nem,
vagy alul-hasznosított
(barnamezĘs)
gazdasági terület,
major, épület,
lakóingatlan

a humán
infrastruktúra
területén fejlesztési
elmaradások
a leromlott
intézmények
üzemelési és
karbantartási
költségei évrĘl évre
nĘnek

az oktatási reform
következtében szĦk a
képezhetĘ szakmák
kínálata a városban

értékes mĦemlékeink,
építészeti értékeink
üteresen állnak,
pusztulnak

a lovasmúlthoz kötĘdĘ
mĦemlékek
kihasználtsága
alacsony, egy részük
még felújításra,
hasznosításra vár

a táji-természeti
változatosságban rejlĘ
gazdasági
lehetĘségek (tavak,
erdĘ, szĘlĘkataszteri
területek)
kihasználatlanok, a
mezĘgazdaság jórészt
monokulturális

Kisbér
gazdaságszervezĘ és
munkaerĘ-piaci
központ szerepe igen
gyenge
a helyi munkaerĘ
nagyobb részt ingázik,

hiányoznak a nemzeti
alaptanterv részét
képezĘ testnevelési
követelményeknek
megfelelĘ járási
közszolgáltatást
nyújtó infrastruktúra

a város
zöldfelületeinek nagy
része leromlott,
kevés lehetĘséget
kínálnak az aktív
rekreációra,
kikapcsolódásra,
szabad levegĘn
történĘ testedzésre

az oktatási reform
következtében az igen
sikeres lovászképzés
nem folytatható

„szociális
bevándorlás” a
zártkertekbe,
megmĦvelt kertek
csökkenése

a térség termékei iránt
szĦk a helyi kereslet

a növekvĘ szociális
feszültségekkel
egyidejĦleg az
ellátórendszer
lehetĘségei nem
javulnak,

leromlott állapotú
dĦlĘutak, szélerózió a
mezĘgazdasági
területeken

a kisbéri és térségi
lovas szolgáltatások
„láthatatlanok”

a térségbe nem jutnak
a vidékfejlesztési célú
technológiai és
társadalmi innovációk

Kisbéren kevés a
turisztikai keresletnek
megfelelĘ és a
kínálathoz illeszkedĘ
szálláshely-kapacitás

a zártkertekben és
külterületi lakott
helyeken méltatlan
lakáskörülmények

a megújuló
energetikai
potenciálról kevés az
ismeret, használata a
város energia
ellátásában elenyészĘ
mértékĦ

közösségi közlekedés
komfortja alacsony,
kedvezĘtlen
menetrend és
átszállási kapcsolatok
különös tekintettel a
diákokra

a város és térségi
turisztikai
szempontból csaknem
ismeretlen
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Járásközpont
szerepünk:
szolgáltatás,
gazdaság-szervezés,
mobilitás

Az ember a jövęnk:
esély, tudás, egészség,
befogadás, szolidaritás

Örökségünk a jövęnk:
gazdálkodás
értékeinkkel, eręforrásainkkal

ADOTTSÁGOK
többszáz éves
lovasmúlt, a
lovasmúlthoz kötĘdĘ
értékes
mĦemlékegyüttes

kedvezĘ regionális
közlekedésföldrajzi
pozíció

regionális munkaerĘpiaci és szolgáltató
központok relatíve jó
elérhetĘsége

gimnáziumi és
szakközépiskola
jelenléte, jelentĘs
térségi vonzáskörzet

település
egyedülállóan gazdag
közösségi használatú
zöldfelületekben,
állóvizekben

becslések szerint több
mint ötven lóval
foglalkozó vállalkozó

közeli nagyvárosok,
innovációs központok,
prémium turisztikai
vonzerĘk

térségi szinten igen jól
elérhetĘ, mĦködĘ
helyi piac

élĘ együttmĦködés a
szakiskola és a
gazdasági
szervezetek között

az elmúlt években
megvalósult mĦemlékés közterület
felújítások jelentĘs
javulást
eredményeztek az
épített környezetben

Kisbér név ismertsége
a világban

több száz
munkavállalót
foglalkoztató ipari
vállalkozások

a járási szerepet
betöltĘ intézmények
és szolgáltatások kis
területen
koncentrálódnak, erĘs
a szinergia

korszerĦ regionális
hatókörĦ kórház és
járási szintĦ
szakellátás jelenléte a
városban

a városban a
közcsatornára történĘ
rákötés nagy
arányban megvalósult

regionális hatókörĦ
rehabilitációs kórház
aktív partner a
lovasrehabilitáció
megteremtésében

változatos, vízben
erdĘben, jó fekvésĦ
domboldalakban és jó
termĘhelyi adottságú
szántóföldekben
egyaránt gazdag táj

Kisbér fontos
közösségi közlekedési
csomópont,
átszállóhely

a mĦvelĘdési
házjelentĘs
kultúraszervezĘ és
közösségépítĘ
szerepe, számos
kreatív, fejlesztĘ,
önképzĘ csoport

jelentĘs megújuló
energetikai potenciál

sikeres érettségit adó
lovászképzés a
gimnáziumban

az elmúlt idĘszakban
növekedett az
agrárvállalkozások
száma

Változatos
(400/250/40)
férĘhelyes
rendezvénytermek
rendelkezésre állása
a mĦvelĘdési házban

aktív sportélet,
meglévĘ sportolási
célú infrastruktúra,
szálloda tanuszoda
szolgáltatása

szĘlĘkataszteri
területek jelenléte,
borvidéki státusz

politikai ciklusokon
átívelĘ, a lovas
hagyományra, az
iskolavárosi
hagyományra és a
sokéves rehabilitációs
tapasztalatra építeni
kívánó koherens
jövĘkép

a térségben jelen van
a halnevelés, a
múltban kifejezetten
jellemzĘ volt a
térségre a
haltenyésztés

nyitottság és
tapasztalat térségi
együttmĦködésben

Hántaiak erĘs
identitástudata

A Kisbéri erdészet
csaknem 7,5 ezer
hektár erdĘt és kb. 4
ezer hektár
vadászterületet kezel

a kisbéri Lovarda
aktívan képviseli a
várost az országos és
regionális
rendezvényeken, a
térségen belül
népszerĦsíti a lovas
hagyományokat

a testvérvárosban
halászati felsĘfokú
képzés és K+F
tevékenység

Kisbér területén
áthaladó turisztikai
forgalom: SzlovákiaBalaton, Szent Jakab
zarándokút, országos
kerékpáros körtúra
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Beavatkozások kölcsönhatása

AtáblázatcelláibanͲ2Ͳtƅl+2Ͳigértékeljük,hogyazelsƅoszlopbanállóprojekt(A)milyenmértékben
segíti az adott oszlop fejlécében szereplƅ (B) projektet, mennyire járul hozzá annak céljaihoz,
mennyireerƅsítiannakvárthatásait.
Érték

A beavatkozások viszonya
’A’ elmaradása ellehetetleníti’ B’ egyes elemeinek megvalósulását
A semmiféle hatással nincs B-re
’A’ megvalósulása javítja a B-tĘl elvárt hatások érvényesülését és/vagy javítja a projektfenntartás
feltételeit
’A’és B között erĘteljes szinergiahatás érvényesülhet, a kettĘ pozitív hatása erĘsebb, mint ’A’ és B
hatása külön-külön
Beavatkozások között átfedés van, ’A’ része B-nek vagy fordítva

Azelemzéseredményekéntjólkirajzolódnakazokabeavatkozások,aholközösprojektektalálhatók,
másrészt azok a beavatkozások, amelyek más beavatkozást feltételeznek, továbbá (zölddel jelölt)
azok amelyeket, ha lehetƅség van rá, valamiféle integrált területi beruházásként, csomagban
érdemes kezelni. Azok a beavatkozások, amelyek szinergiahatásúként, vagy más beavatkozások
érvényesülését segítƅként sokszor szerepelnek, kiemelkedƅ jelentƅségƾek, gyakorlatilag
kulcsprojektnektekinthetƅk.
Atáblázatkitöltéseésáttekintéseidƅrablónaktƾnik,deújfelfedezések,ötletekszületésétsegítheti
elƅ.Ilyenpl.,hogyaLovasterápiamódszertaniközpontésaPartnerségazinnovációbanprogramok
összekapcsolhatók.Vagyalovardaazonépülete(i),amelyvagyamelyekesetébenalovardafunkció
megvalósíthatóságitanulmányalapjánnemtƾnikmegvalósíthatónakilletvefenntarthatónak,akáraz
inkubátorházat is befogadhatják (amennyiben a pékház nem alkalmas), vagy pl. a RELͲhez
kapcsolódó gazdasági tevékenységek is kialakíthatók itt: helyi élelmiszerek elƅállítása (látványͲ
feldolgozás, mint turisztikai attrakció) és árusítása. A PajtaiͲdƾlƅ alkalmas lehet innovációs
projektben kísérleti projekt megvalósítására. A város ezirányú promóciója szempontjából mind az
elhelyezkedés,mindazönkormányzatitulajdontényeigenkedvezƅadottság.
A táblázatból kiolvasható az is, hogy elenyészƅ azon beavatkozások, melyek elmaradása más
beavatkozástdirektmódonellehetetlenítene:ilyentulajdonképpencsupánarendƅrségátköltözése
és az iskolaváros programon belül a kollégium megvalósíthatósága, illetve ide soroljuk a turisztikai
hálózatok (zarándokút, országos kerékpáros körút, kéktúra útvonalra történƅ rákapcsolódás) és a
kerékpárosͲbarát város programot. Az utóbbi illetve a szállásfejlesztés elmaradása esetén a város
alkalmatlan ilyen jellegƾ csoportok városközponton történƅ átengedésére, fogadására,
elszállásolására.
A táblázat megmutatja, hogy a lóra épülƅ stratégia közvetlen munkahelyteremtƅͲfoglalkoztató
szerepe kicsi, a turizmuson keresztül már közvetetten jelentƅs foglalkoztatás növelƅ hatással
bírhat.Kikellemelnitovábbáa„mágnesfunkcióját”(másfejlesztésekregyakoroltpozitívhatását),
tájhasználatéstájképjavítófunkcióját.Ilyenértelembenfejlesztƅhatásatehátmégisjelentƅs.
Aprogramokkidolgozásasoránajánlottavizsgálatotkülönfélecélcsoportokkalworkshopkeretében
megismételni,eztovábbi,eddigfelnemmerültötleteket,gondolatokatfelszínrehozhat.Sajnosjelen
tervezésifolyamatilyenidƅigényesworkshopokrendezésérenemnyújtlehetƅséget.
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T3. Zarándok,
kerékpáros körút,
kék túra, lovastúra

T2. Hánta program

T1. TDM

68. Partnerként az
innovációban

G7. ErĘforrásunk az
erdĘ

G6. Inkubáció

G5. Foglalkoztatási
paktum

G4. Szociális
szövetkezet

G3. REL

G2. ErĘforrásunk a
víz

G1. Pajtai dĦlĘ

L6. Terápiás
módszert. központ

L5. Terápiásközpont

L4. lovarda II. III.

L3. lovászképzés

L2. lovasstratégia

L1. lovasklaszter

A5. Kerékpárosbarát város

A4. Járásközpont

A3. Iskolaváros

A2 Parkrendszer

A1 Épített örökség

A1

A2

A3

A4

A5

L1.

L2.

L3

L4
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G1

G2

G3
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G4

G5

G6

G7

G8

Abeavatkozásokkölcsönhatásmátrixa
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Ü1

Ü2

Ü3

Ü4

Ü5

Ü6

Ü7

Ü8
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Ü7. Kisbér-Ászár
együttmĦködés

Ü6.
Településrendezési
eszközök, térinfo

Ü6. Vízrendezési
konfl. kezelése

Ü5. SEAP

Ü4.
RendĘrkapitányság

Ü3. IdĘsek otthona

Ü2. Hánta óvoda

Ü1. Óvoda
energetika

T6. Térségi
együttmĦködések

T5. Promóció

T4.
Szálláskapacitás

A1

A2

A3

A4

A5

L1.

L2.

L3

L4
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G1

G2
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G4

G5

G6

G7

G8

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Ü1

Ü2

Ü3

Ü4

Ü5

Ü6

Ü7

Ü8

Astratégiakülsƅésbelsƅösszefüggései
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Amegvalósíthatóságkockázatai

4 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KOCKÁZATAI

4.1 KOCKÁZATOK
Amegvalósíthatóságkockázataitazoka„VESZÉLYEK”hordozzák,amelyeketaMegalapozóvizsgálatok
SWOTelemzésmunkarészébenregisztráltunk:






4.1.1

KülsƅgazdaságiͲpolitikaifeltételek
–

Elhúzódóválság,önkormányzatokcsökkenƅhatásköreiéspénzügyimozgástere;

–

Akormányzatipolitikamostinkábbamegyeijogúvárosokrafókuszál;

–

KisbérkimaradtaNemzetiLovasProgramból6.

–

Az új intézményrendszerben nem kapott zöld utat a város sikeres érettségit adó
lovászképzése;

–

A szakképzésre minimális a város ráhatása, nincs lehetƅség a képzési kínálat helyi
igényekhezigazodóbƅvítésére.

Spontántársadalmitrendek,folyamatok
–

Avárosforrásabszorpciósképességegyenge;

–

Azingázókinkábbamunkahelyvárosokszolgáltatásaitveszikigénybe;

–

Környezƅvárosokelszívjákaképzettségetszerzƅfiatalokat

–

Szociálisszuburbanizációcélterületeaváros(kertesterületek),

ÁllamiͲkormányzatifelelƅsségikörbenmegvalósulófejlesztések
–

A mƾemlékͲegyüttes felújítási program II. ütemének tartós késlekedése miatt az I.
ütemeredményeinemtudjákhozniavárteredményeket.

–

Azelkerülƅútmegépüléseutánaszolgáltatásokelhagyjákavárosközpontot.

KülsĘ gazdasági-politikai feltételek

A város ezt a kockázatot egyrészt a stratégiai célrendszer szintjén, másrészt bizonyos
beavatkozásokkal igyekszik mérsékelni. A befektetƅi tƅke fogadására alkalmas, infrastruktúrával
ellátott területek a városban továbbra is rendelkezésre állnak, de a város most a szƾkös pénzügyi
erƅforrásokatéshumánkapacitásokatabelsƅ(endogén)erƅforrásokkibontakoztatásárahasználja.A

6

Kincsem–NemzetiLovasProgram,Felelƅs:HorváthLászló(ANemzetiLovasStratégiaElkészítéséreés
VégrehajtásánakKoordinálásáraKinevezettMiniszterelnökiMegbízott,
http://www.lovasszovetseg.hu/fajlok/Kincsem_program_egyeztetesre.pdf);
http://lovasprogram.kormany.hu/kincsemͲnemzetiͲlovasͲprogram1061/2012.(III.12.)Korm.határozat
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stratégiában számos területen újszerƾ megoldásokkal próbálkozunk. Ezen belül több módon is
próbáljukmagunkjavárafordítaniamegyeivárosokfokozottabbfejlƅdését:kapcsolatotkeresünk
az ottani egyetemekkel, hogy minket válasszanak innovációs kísérleti projektjeik helyszíneként. A
járásbanélƅkszámárajavulóközlekedésifeltételeketbiztosítunkamunkahelyretörténƅeljutáshoz.
Arra ösztönözzük a turistákat, hogy aludjanak, egyenek, borozzanak, kapcsolódjanak ki a csendes
családias kisvárosban, tavaink mellett, erdƅinkben, mi pedig – kívánságra – biztosítjuk számukra,
hogymegnézzékarégiókiemelkedƅturisztikailátványosságait.Akörnyezƅnagyvárosokfizetƅképes
lakosainakpedigfelkínáljukaváltozatoshétvégikikapcsolódás,vállalatiközösségépítés,többnapos
tréningek lehetƅségét, akár komplex csomagokkal: lovaglással, vadászattal, horgászattal, wellness
szolgáltatásokkal, mozgásszervi betegeknek, szellemi fogyatékosoknak pedig lovasterápiás
kínálatunkat.
StratégiaiprogramunkkalüzenniszeretnénkaNemzetiLovasprogramfelelƅseinek:Kisbérstratégiai
ágazatként kezeli a lóͲalapú gazdaságot, nyitott az együttmƾködésre és egyúttal támogatást vár az
újszerƾ, innovatív kezdeményezéseihez, amelyek a Nemzeti Lovas Stratégia megvalósításában
kiemelkedƅ jelentƅséggel bírhatnak. Lobbizni fogunk az immár három éves program áttekintése és
Kisbér stratégiai szereplƅvé emelése érdekében. Várjuk ezen törekvésünk támogatásához a Forster
Központpartnerségét,melya2014Ͳ2020közötticiklusbanterveziaBatthyánykastélymegújítását.
Azoktatás,szakképzésvonatkozásábanegyüttszeretnénkmƾködniakormányzatiilletékesekkel,a
környezƅ kisvárosokkal és intézményekkel, a kamarákkal annak érdekében, hogy keressük a közös
megoldástaképzésipalettaszínesítésére,azáltalánosiskolábólfiatalokszámáraalakhelyhezminél
közelebbi továbbtanulás lehetƅségére. Szeretnénk ezt az együttmƾködést intézményesíteni és
kísérleti projekteket kezdeményezni. Az oktatási, szakképzési kínálat szƾkülése ugyanis a vidéki
kisvárosok negatív spiráljának felgyorsulását eredményezi, ezt szükségesnek tartjuk határozott
fellépésselmegállítani.
4.1.2

Spontán társadalmi trendek, folyamatok

Avárosforrásabszorpciósképességénekgyengeségeazegyiklegjelentƅsebbkockázat:rengetegaz
adottságainkból adódó lehetƅség, de ennek csekély részét tudjuk kihasználni. A lehetséges
forrásokhoz való hozzáférés jelentƅs szervezeti és humán kapacitást igényel, ezt az egyre szƾkülƅ
forrásainkbólnemtudjukbiztosítani.AzebbƅladódókockázatokmérséklésébenegyrésztaLEADER
HACS munkaszervezetére, másrészt a megyei önkormányzatra számítunk, amelynek az új
önkormányzati törvény kifejezetten feladatává tette, hogy a helyi kapacitások hiányában vegyen át
projektelƅkészítƅfeladatokat.SzámítunktovábbáaTerületͲéstelepülésfejlesztésiProgramprojekt
kiválasztási módszerére, ami lehetƅvé teszi, hogy kezdetleges kidolgozott projektötletek kerüljenek
benyújtásra,ígyaprojektkidolgozáshozszükségeshumánkapacitástmáratámogatásterhéretudjuk
finanszírozni.
Az ingázás tényét tudomásul vesszük, sokkal inkább ennek negatív hatásait igyekszünk
stratégiánkkal mérsékelni, ellensúlyozni. A közösségi közlekedési kapcsolatok javítása mellett
számos olyan fejlesztést tervezünk, aminek eredményeként a máshol dolgozók is lakóhelyként
inkább városunkat választják. A gazdaságfejlesztéssel pedig olyan helyi termékͲ és szolgáltatás
kínálatottervezünkkialakítani,aminemanagyvárosokáruházaivalpróbálversenyezni,hanemolyan
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minƅségi piaci réseket kitölteni, amiért a nagyvárosiak is hozzánk jönnek, vagy a korszerƾ – online
vásárlás eszközeivel – tƅlünk rendelnek. A növekvƅ szociális problémákra– a szƾkülƅ szociális
ellátórendszert ellensúlyozandó – a hátrányos helyzetƾek számára valódi, alkotó, értékteremtƅ
munkahelyteremtƅ programokat tervezünk (Pajtai dƾlƅ,szociális szövetkezet, REL). Ilyen módon az
elvándorlásésanövekvƅarányúszegénységproblémájáraintegráltbeavatkozássalreagálunk.
4.1.3

Állami-kormányzati felelĘsségi körben megvalósuló fejlesztések

A helyzeteltárás óta világossá vált, hogy az elkerülƅ út megépítése a jelenlegi ciklusban nincs
napirenden.Akcióterületifejlesztéseinketúgytervezzük,hogyavárosélhetƅségeajelenlegiállapot
mellettisjavuljon,ugyanakkor,afejlesztésekbiztosítják,hogyaszolgáltatások,akiskereskedelem
számáraakkorisvonzómaradabelváros,haafejlesztésakésƅbbiekbenmégismegvalósul.
A Lovarda és a kastély felújításának felgyorsítása összefügg Kisbér Nemzeti Lovas Stratégiában
betöltöttszerepével,eztakorábbifejezetekbentárgyaltuk.

4.2 BEAVATKOZÁSOK KOCKÁZATELEMZÉSE
Tekintettel arra, hogy nagyon sok információ még kezdetleges állapotban van, azt tudjuk vizsgálni,
hogy mely programelemek megvalósíthatósága nagy valószínƾségƾ, melyeknél nagy
bizonytalanságúak a rendelkezésre álló források, illetve hol okozhat komoly akadályt, ha az
önkormányzat nem rendelkezik megfelelƅ szervezetiͲintézményi háttérrel, humán kapacitással,
illetveholjelentƅsakülsƅszervezetektƅlvalófüggés.
Amint az alábbi táblázat jól mutatja, számos projekt esetében a szakszerƾ szervezeti és
humánkapacitás,továbbáapotenciálispartnerekkelvalóegyüttmƾködésfelépítéseadöntƅkihívás,
ha ez megvan, akkor a források megszerzése az adott projekt megvalósítására már nagy
valószínƾséggel sikeres lesz. Különösen igaz ez azoknál a beavatkozásoknál, ahol nincs jelentƅs
infrastruktúrafejlesztési igény. A táblázat elsƅ oszlopában narancsszínnel jelöltük azokat a
beavatkozásokat, amelyek megvalósíthatósági valószínƾsége a legnagyobb, azaz, a kockázat a
legkisebb.AbarackszínneljelöltbeavatkozásͲtípusokesetébenrészlegesmegvalósítássaljóleséllyel
számolhat a város, a fehéren hagyottak esetében igen jelentƅs, átlag feletti szervezési,
szervezetfejlesztésimegelƅzƅtevékenységszükséges.
Sajnos a dolog természetébƅl adódik, hogy a fejlesztésszempontjából legfontosabb projektek
megvalósításaütközhetalegkomolyabbakadályokba,ezértehhezaszervezést,azegyüttmƾködési
feltételek kialakítását a potenciális partnerek feltárását a lehetƅ leggyorsabban el kell kezdeni.
Célszerƾ az ITS jóváhagyása után azonnal egy rövid tájékoztatóanyagot elkészíteni a város
szándékairól,amitahonlapróllelehettölteniéspapírformábanisátlehetnyújtaniapotenciális
partnereknek. Kevésbé problematikusak az elmaradt karbantartások pótlását, leromlott
infrastruktúra cseréjét, az üzemeltetés feltételeinek javítását szolgáló beavatkozások. Ezeket
érdemes haladéktalanul megvalósítani, hogy mielƅbb jusson humán kapacitás az összetettebb
fejlesztésekre.
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Lovarda II. és III. ütem
Lovasterápiás Szolgáltató Központ kialakítása
Országos Lovasterápiás Módszertani Központ
létrehozása

Érettségit adó lovászképzés újraindítása,
továbbfejlesztése

Járásközponti szerepek
Kerékpáros-barát város
2. program (zászlóshajó program): Lovas reneszánsz
Intézményesített regionális lovas együttmĦködés
(klaszter) létrehozása
Lovas régió fejlesztés stratégiai program

Kisbér iskolaváros

1. program (akcióterület): Városközpont rehabilitáció II. ütem
Kisbér épített öröksége
Kisbér parkrendszere
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FORRÁS HOZZÁFÉRHETĘ
több vagy fontos
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projekt
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bizonytalan
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Stratégia
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ÁEEK
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Akétkritikuskockázat:aforráshiányésaszervezetiháttérelemzése.1.oszlop:rozsdaszín:kiskockázatúprojekt/program;barack:kisͲközepeskockázatú
projekt/program;2.oszlop:sötétbarnaés6.oszlopokker:forráshiányilletveszervezetikapacitáshiánykockázatarelatívkicsi.Többioszlopdrappilletve
világossárga:komolyabbkockázatotjelentƅtényezƅk.Forrásesetébennehézahozzáférés,szervezetiháttéresetébenviszonylaghosszúidƅtés
többletkapacitástkellszánniapartnerség,intézmény,szervezet,együttmƾködésfelépítésére
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FORRÁS HOZZÁFÉRHETĘ
több vagy fontos
legtöbb
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projekt
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bizonytalan



Hánta komplex vadász, horgász, öko- és falusi
turisztikai fejlesztése
Kisbér felfĦzése a Szent Jakab zarándokútra, az
országos kerékpáros körútra és rákapcsolódás
az országos kéktúra útvonalra
Kisbér szálláskapacitásának fejlesztésének
ösztönzése a hiányzó szegmensekben
Bakonyalja-Kisalföld Kapuja LEADER
Vidékfejlesztési Egyesület komplex turisztikai

Partnerként az innovációban
4. program: Vonzerę- és jövedelemtermelę képesség növelése a turizmusban
Térségi TDM létrehozása, térségi turisztikai
stratégia, program és cselekvési tervének
kidolgozása

ErĘforrásunk az erdĘ

Szociális szövetkezet
Helyi foglalkoztatási paktum
Inkubációs program

Rövid Ellátási Lánc

Pajtai-dĦlĘ hasznosítása
ErĘforrásunk a víz

3. program (8 alprogram): Új utak a helyi gazdaságban
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LEADER
HACS

idĘigényes
kapcsolatépítések

Roma
Roma
Nemzetiségi
Nemzetiségi
Önkormányzat Önkormányzat

REL szervezet REL szervezet

Roma
Roma
Nemzetiségi
Nemzetiségi
Önkormányzat Önkormányzat

vadásztársaság
ok, horgászegyesületek,
potenciális
szolgáltatók
érintett
szervezetek

kistermelĘk
piac üzemeltetĘ
potenciális
szövetkezeti
tagság

Vértes ErdĘ
Zrt

SZERVEZETI-INTÉZMÉNYI HÁTTÉR, EGYÜTTMĦKÖDÉSI KÉSZSÉG
a jelenlegi
a projektkomoly helyi
sok és/vagy
állami
szervezeti
fenntartás új szervezeti és
nehezen
szereplęt meg
kell gyęzni
kapacitással
szervezeti
humán
mozgósítható
megvalósítható
helyi szereplę
kapacitást
kapacitást
igényel
igényel
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Térségi együttmĦködési hálózatok felépítése,
közös promóciós projektek
5. program: Gazdaságosság, minęség és fenntarthatóság a város-üzemeltetésben
Központi óvoda tetĘszerkezetének cseréje,
energiahatékonysági fejlesztése
Klímabarát óvoda építése Hánta településrészen
IdĘsek otthona korszerĦsítése,
energiahatékonysági fejlesztése
RendĘrkapitányság számára új telephely
biztosítása, városközponti telephely
felszabadítása kollégium céljára
Kisbér fenntartható energetikai stratégiájának és
cselekvési tervének (SEAP) kidolgozása
Vízrendezési konfliktusok térségi szinten
összehangolt kezelése
SEAP szerinti projektek megvalósítása
Kisbér településrendezési eszközeinek
jogszabály szerinti felülvizsgálata, térinformatikai
rendszer felépítése (2018-ig)
Kisbér-Ászár együttmĦködés

promóciója, interaktív on-line felület
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Vízitársulat

Magántulajdonosok
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attrakciók
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önkormányzato
k, TDM-ek

megyei
rendĘrkapitányság
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5 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, NYOMON KÖVETÉS

5.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGĥ
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

A célok elérését számos eszköz biztosítja. Ezeket az eszközöket az akcióterület, a tematikus
programok részletes bemutatásánál, valamint az indikatív projektlisták táblázataiban részletesen
bemutattuk.Jelenfejezetbencsakösszefoglaljukezeketatevékenységeket.

Tervek,tanulmányokkészítése
A projektek megvalósításához feltétlenül szükségesek tervek, tanulmányok megléte. Az építési
tevékenységgel összefüggƅ tervek esetében elengedhetetlen az új településrendezési eszközök
elkészítése igazodva a megváltozott jogszabályi környezethez, melyet településcsoportos keretben
javasolunk megvalósítani a korábban már bemutatott szempontokat figyelembe véve. Bizonyos
projektekmegvalósításaatelepülésszerkezetitervbenrögzítettterületfelhasználásfelülvizsgálatátis
szükségesséteheti,melyrészletesenbemutatásrakerültakülsƅösszefüggésekfejezetben.
A városmag egységes arculatának kialakítása érdekében az akcióterület egyes részeire (mƾemlékͲ
együttes környezetének közterületei, fƅ közlekedési utak csomópontja, angolkert) szükség lehet a
közterületͲalakítási terv elkészítésére. Több közterületͲalakítási terv is készíthetƅ a terület
jellegzetességétƅl, adottságától függƅen, figyelemmel a költségekre. A közterületͲalakítási terv
kedvezƅhatásajelentƅslehet:atervalapjánkialakítottegységesarculatvonzóvátehetiavárostés
ezáltal megnövelheti a városba látogató turisták számát, akik egyre több szolgáltatást vesznek
igénybe.
A PajtaiͲdƾlƅ szabályozásának megalapozásához telepítési tanulmányterv készítése javasolt, mely
során meghatározható, az elhelyezendƅ funkciók javasolt területigénye, területfelhasználása,
építésszabályozása. Ennek megalapozását segítheti a SEAP, valamint a szociális szövetkezethez
kapcsolódótanulmányelkészítése.
A SEAP rendkívül fontos eszköz az energiahatékonyság növelése, megújuló energiatermelés
támogatásánakelnyeréseérdekében.Ezkülönösenfontos,haavárosközvilágításirendszerétkívánja
korszerƾsíteni külsƅ forrás bevonásával. Ezért célszerƾ kihasználni azt a lehetƅséget, hogy a
cselekvésitervközvetlenülaTOPͲbólisfinanszírozható.
Különösen a közterületͲalakítási terv készítése esetében célszerƾ a közösségi tervezéseszközét
igénybevenni,dejavasolttervfajtátólfüggƅeneztazeszköztszélesebbkörbenalkalmazni.

Helyijogszabályokmegalkotása
Kisbér számos helyi építészeti örökséggel rendelkezik a 2011Ͳben készített örökségvédelmi
hatástanulmány szerint. A város ugyanakkor nem rendelkezik értékvédelmi rendelettel, így nem
szabhatgátatatulajdonosokvárosképetnegatívanformálóigényeinek.Ennekérdekébenszükséges
azértékvédelmivizsgálat elkészítéseazértékvédelmirendeletmegalapozásához,majdarendelet
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elfogadása. A településkép javítása érdekében célszerƾ megalkotni a településkép véleményezési
eljárás,településképibejelentésieljárás,valamintahelyrehozatalikötelezettséggelkapcsolatoshelyi
rendeleteket is. A település városképi arculatával kapcsolatos kérdésekben sokat segíthet egy helyi
mƾszakitervtanácsmƾködtetése.

Önkormányzatiingatlanok
Azalulhasznosítottönkormányzatitelkek,építményekegyesfejlesztésekkitƾnƅhelyszínelehet.A
jelenlegüresenállóPékház,azátköltöztetendƅrendƅrségépületénekhasznosításáraszerepelpélda
atervben.Ugyanakkoraszociálisszövetkezet–amennyibenfeldolgozórészleggelkívánjákbeindítani
– szükségessé teszi más kihasználatlan önkormányzati ingatlan igénybe vételét. A megfelelƅ
vagyongazdálkodáshoz új ingatlanok beszerzésére is szükség lehet. Konkrét példa a plébániaház
megvásárlása, de a hosszú távú célok megvalósítása érdekében már most célszerƾ feltérképezni a
lehetƅségetazegykorihonvédelmibázisterületénekmegszerzésére.

Fejlesztésekközösfinanszírozása
Bizonyosfejlesztésekbe(azokfinanszírozásába)célszerƾazérintetttelkektulajdonosait,vállalkozókat
is bevonni, fƅképpen, ha az adott fejlesztés közvetlenül jótékony hatást gyakorol az adott
vállalkozásra(pl.közterületͲfelújítás).Ittjegyezzükmeg,hogyatelepülésrendezésitervkészítésével,
vagymódosításávaljáróberuházásokmegkezdéseelƅtttelepülésrendezésiszerzƅdéstcélszerƾkötni
a vállalkozóval, melynek keretén belül tisztázhatók az önkormányzat és a vállalkozó fejlesztéssel
kapcsolatoskötelezettségeiésafinanszírozáskérdése.

Térinformatika
Amennyiben Kisbér a turisztikai arculatát kívánja erƅsíteni, úgy a város megismertetése a
„célközönséggel”elsƅdlegesfontosságú(városmarketing).Ennekeszközeegyreinkábbazinternet.A
településcsoportos településrendezési terv alapjául szolgáló térinformatikai rendszer késƅbbi
folyamatosbƅvítésével(pl.látványosságok,turisztikaiszolgáltatások,rendezvények,stb.),megfelelƅ
információforrásbiztosíthatóazidelátogatókszámára.

5.2 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI
A stratégia végrehajtásának sikeressége alapvetƅen a felépített intézményͲ, kompetenciaͲ és
felelƅsségrendszer felépítésétƅl, hatékonyságától függ. Ennek érdekében célszerƾ felépíteni egy
stratégiai és egy operatív menedzsmentet. A stratégiai menedzsment a stratégia folyamatos
megvalósulását felügyeli (monitoring szerep). A stratégiai menedzsment célszerƾen ugyanazon
személyek alkotják, akik az ITS tervezés részvételi folyamatában a stratégiai csoportot alkották.
JavasoljukugyanakkoraLEADERHACSmunkaszervezetvezetƅjétésaKomáromͲEsztergommegyei
Önkormányzatvidékfejlesztésértfelelƅsosztályvezetƅjétismeghívniastratégiaimunkacsoportba,
mivelamegvalósításbanjelentƅsmértékbenszámítrájukaváros.
Amenedzsmentfƅfeladataiakövetkezƅképpenösszegezhetƅk:


AzITS,valamintafejlesztésekmegvalósulásánakmonitoringja,valaminthatásukértékelése;
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Akülsƅkörnyezet(pl.jogszabályváltozás,gazdasági,társadalmiváltozásokstb.)változásának
nyomonkövetése,ITSͲregyakorolthatásainakértékelése;



Kisbér lakossága és gazdasága igényeinek, lehetƅségeinek feltárása, azok változásainak
beépítése az ITS célͲ és eszközrendszerébe (erre legalább négy évenként szükség van a
vonatkozóTFRrendeletalapján).

Astratégiaimenedzsmentmƾködésévelkapcsolatbanközpontikérdésadöntésikompetencia.Maga
az ITS elfogadása képviselƅͲtestületi döntéshez kötött, ugyanígy az ITS felülvizsgálathoz,
módosításához is a képviselƅͲtestület döntése szükséges. Ebbƅl következƅen a stratégiai jellegƾ
kérdésekben történƅ döntés kompetenciája a képviselƅͲtestület kezében összpontosul. A
speciálisabb kérdésekben szakbizottságoknak kell állást foglalnia (Gazdasági, Mƾszaki és Jogi
Bizottság,HántaBizottság,Szociális,KulturálisésIfjúságiBizottság).
Ezek a bizottságok ugyanakkor bizonyos szempontból a társadalmi partnerség fórumai is, hiszen
azokbannemcsakképviselƅk,hanemkülsƅtagokisközremƾködnekazonosjogkörökkel.Atársadalmi
partnerek bekapcsolása biztosítható a nyilvános testületi és bizottsági üléseken civil szervezetek
tanácskozási jogának lehetƅvé tételével (pl. Batthyány Mƾemlékegyüttes Védelmében Alapítvány,
Kisbéri Lovas Sportegyesület stb.). Ezeket az önkormányzat SZMSZͲben célszerƾ rögzíteni. Igen
fontosadöntéselƅkészítés,melyben apolgármestermellettegyvárosfejlesztési,mƾszakiügyekkel
foglalkozóiroda,vagyosztálymƾködhetközre.
Az operatív menedzsment alapvetƅ feladata a stratégiai célok érdekében hozott intézkedések
megvalósítása. Ez a menedzsment lényegében projektelƅkészítési feladatokat lát el, és felügyeli a
projektek végrehajtását. Jelenleg a különbözƅ irodák munkatársai vesznek részt a projektek
elƅkészítésében feladatkörüknek, tapasztalatuknak megfelelƅen. A projektekben résztvevƅ
munkatársak az Önkormányzati Irodáról és a Pénzügyi Irodáról kerülnek ki, úgymint pályázati
referens (pályázati forrás esetén), építésügyi ügyintézƅ, vagyongazdálkodási ügyintézƅ pénzügyi
vezetƅ. A koordinálást és összefogást a jegyzƅ látja el. A megfelelƅ szakmai háttér biztosítása
érdekében az önkormányzat magasépítƅ, útépítƅ és épületgépész szakemberekkel tart fenn
kapcsolatot. Ugyanakkor hiányoznak azok a kapacitások, amelyekkel a nagyobb városokhoz
hasonlóan egyszerre több projektet lehetne párhuzamosan menedzselni, illetve a piaci szereplƅk
számára versenyképesen vonzó befektetƅi környezetet kialakítani (városͲ és/vagy gazdaságfejlesztƅ
társaságok). A stratégiában elhatározott célok elérése érdekében mindenképpen szükséges a
szervezetikapacitásnövelése.Ehhezvagyegyújszervezetiegységetkelllétrehozni,vagyameglévƅ
szervezetiegységfeladatkörét(ésszemélyiállományát,infrastrukturálisfeltételeit)kellkibƅvíteni.
A település méretét, valamint a nem beruházás jellegƾ tevékenységeket is tekintve javasolt
létrehozni egy városfejlesztési ügyekkel foglalkozó irodát, mely egyéb más önkormányzati
feladatokat (hatósági ügyeket) is elláthat (pl. települési fƅépítészi, településképi
véleményezési/bejelentési eljárás véleményeinek megfogalmazása stb.). Jelenleg ilyen iroda nem
mƾködik az önkormányzatnál, de az Önkormányzat 2015 májusában úgy döntött, hogy az
önkormányzat egy 100%Ͳosan önkormányzati tulajdonú szolgáltató kftͲt hoz létre a városgazdai
feladatok ellátására. Az Önkormányzat tervei szerint ez a szervezett lesz hivatott a projektͲ
elƅkészítési,pályázati,–lebonyolításiésamonitoringͲelƅkészítésifeladatokatisellátni.
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5.3 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMĥKÖDÉSI
JAVASLATOK

A fejlesztések sikere a megfelelƅ partnerek bevonásától is függ. Az akcióterületnél és a tematikus
programoknál bemutatott indikatív táblázatokban kellƅ részletességgel bemutatásra került a
fejlesztésekbebevonandópartnerekköre,ittnemismételjükmeg.Alehetségesegyüttmƾködéseket
akövetkezƅpontokbaszedvemutatjukbe.
x

Településcsoportostelepülésrendezésitervkészítésébebevonandótelepülésekszámaakár
5Ͳ10 is lehet, de legalább a Kisbérrel közvetlen határos településeket célszerƾ bevonni a
közös feladatba. A közös építésügyi és településrendezési feladatok ellátását jogszabályok
határozzák meg. A feladatot az önkormányzatok társulásban végezhetik el, mely során
kijelölésrekerülazügyvivƅtelepülés(pl.véleményezésieljárásoklefolytatásánál).Ebbenaz
esetbenagesztorönkormányzatnakKisbérjavasolható.

x

A Lovas reneszánsz projektjeinek végrehajtása érdekében térségi szinten Kisbér és Bábolna
együttmƾködésére van szükség, mely során egy lovas klaszter kerül felépítésre. Az
együttmƾködéstaklaszterfelépítéséreKisbérnekkellkezdeményeznie.



Kisbér és Ászár között számos fejlesztés esetében lehetséges együttmƾködés, mivel
gyakorlatilag összenƅtt a két település belterülete (Ászár közigazgatásilag egy ideig
Kisbérheztartozott.)Azegyüttmƾködésugyanakkornemmegkerülhetƅatervezettelkerülƅ
út,aKossuthLajosutcaikerékpárút,avízrendezés,különösenÁszárbelterületivízrendezési
problémái vonatkozásában és a közigazgatási határon átnyúló piactér tekintetében. Az
együttmƾködés továbbá elƅnyös lehet mindkét település számára a gazdasági terület
kínálatban,aturizmusban,közszolgáltatásokban,aszabadidƅ,akultúra,ésasportterületén.
Kisbér vezetƅ szerepe a járási szinten szervezett közszolgáltatások esetében egyértelmƾ,
ugyanakkorszƅlƅͲésbortermelésselösszefüggƅfejlesztések,együttmƾködésekirányítását
– a borvidék itteni körzetének elnevezésébƅl is adódóan – Ászárra kell bízni. Ebbe az
együttmƾködésbe célszerƾ bevonni a borral kapcsolatos fejlesztést tervezƅ Etét, valamint
valamennyi, a borvidéki körzetben benne lévƅ települést (Ászár, Bársonyos, Császár, Csép,
Ete,Kerékteleki,Kisbér,Nagyigmánd,Vérteskethely,Bakonyszombathely).



A 2014Ͳ2020Ͳas idƅszak tervezési feladatainak megyei hatáskörbe történƅ áthelyezésével,
illetveaTerületiésTelepülésfejlesztésiOperatívProgram(TOP)forrásainakmegyeiszinthez
valóhozzárendelésévelamegyeszerepejelentƅsenfelértékelƅdött.Ezenaszintenfontosa
megfelelƅ együttmƾködés és koordináció, fƅképp azért is, mert az önkormányzatok
elsƅsorbanaTOPforrásairaalapozvatudjákafejlesztéseketvégrehajtani.
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5.4 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA
5.4.1

A monitoring célja

A stratégia tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi információk birtokában
helyesnekésmegalapozottnaktƾnnek,sígyokkalalapozhatjukrájukastratégiaicélokatésazazok
elérése érdekében hozott intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege miatt
(pl. a jelenleg még pontosan nem ismertek a 2014Ͳ2020Ͳas idƅszak pályázati feltételei), részint a
külsƅésabelsƅkörnyezet(pl.gazdasági,szabályozásikörnyezet)folytonosváltozásaimiattacélok
teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthetƅ automatikusnak. A
hatásmechanizmusokat számos olyan tényezƅ befolyásolja, amit jelenleg nem vagy csak hiányosan
ismerünk, illetve amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását menedzselƅ szervezet
számáraerƅsenkorlátozott.
Mindezekbƅl adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen egy olyan visszacsatolási
mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégiaͲalkotási folyamat minden pontján újból és újból
beavatkozhatunk, elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring rendszer
biztosítja.
Amonitoringrendszeralapjaamegvalósításravonatkozófolyamatosadatgyƾjtés,információgyƾjtés,
amialapján ellenƅriznitudjuk,hogya kitƾzött célokirányábahaladnakͲeafolyamatok,várhatóͲea
tervezett hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól eltérƅen haladnak a
folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor a monitoring rendszer
feltárjaazeltérésokaitis,sezzellehetƅségetteremtadöntéshozókszámára,hogybeavatkozzanaka
folyamatokba. Az eltérés jellegétƅl és mértékétƅl függ a szükséges korrekciós intézkedés, pl.
módosítaniszükségesatevékenységekmenetét,astratégiavégrehajtásánakmikéntjét,aszervezeti
kereteket,afeladatokhozrendelterƅforrásokat.Haakorrekcióameglévƅtervekkereteinbelülnem
végezhetƅel,akkoratervek,devégsƅsoronastratégiaicélokkorrekciójáraissorkerülhet.
Elogikábólkövetkezik,hogyamonitoringrendszerelsƅdlegesenastratégiáértfelelƅsmenedzsment
eszköze a megvalósítás kontrolljában, ami csak akkor tölti be funkcióját, ha azt folyamatosan
mƾködtetik.
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Kisbérre, lakosságarányosan az alábbi mutatók jutnak (FONTOS: ezek az adatok nagyságrendet
mutatnak, nem elƅírás a lakosságarányos teljesítés!! A szürkével jelölt indikátorok Kisbéren
egyáltalán nem relevánsak. A csillaggal jelölt értékeket a megye aggályosnak találta,
felülvizsgálatukatkezdeményezteazirányítóhatóságnál).

Kimeneti indikátor neve

A megye vállalása A megye vállalása
alapján a Kisbéri
alapján Kisbér
mértékegység
A megye
járásra
városra lakosság(az idĘszak
indikátorvállalása lakosságarányosan arányosan jutó
végére)
jutó megyei
megyei
indikátorvállalások indikátorvállalások
TOP 1.1 INTÉZKEDÉS

Vissza nem térítendĘ támogatásban részesülĘ
vállalkozások száma (többségi önkormányzati
tulajdonú)
A nem pénzügyi támogatásban részesülĘ
vállalkozások száma(pl. az inkubátorházban
hely biztosításával)
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek
és ipari parkok területe(ez nagyobb részt a
városhálózati csomópontban és a Duna mentén
teljesül)

db

6

0,4

0,1

db

260

17

5

ha

44,6

2,9

0,8

A rehabilitált talaj összkiterjedése

ha

16,4

1,1

0,3

2 510

666

0,7

0,2

TOP 1.2 INTÉZKEDÉS
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak minĘsülĘ támogatott
helyszíneken tett látogatások várható
számának növekedése(a járási nagyobb rész
várhatóan Kisbéren teljesül)

látogatás/év

38659

TOP 1.3 INTÉZKEDÉS
A felújított vagy korszerĦsített utak teljes
hossza(térségi kapcsolat)

11

km

TOP 1.4 INTÉZKEDÉS
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését
biztosító férĘhelyek száma(felújított)*
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férĘhelyek száma*
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férĘhelyek száma
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését
biztosító férĘhelyek száma (felújított)

db

406

26,4

7,0

db

358

23

6

db

65

4

1

db

479

31,1

8,3

TOP 2.1 INTÉZKEDÉS
a bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények kivételével a járási indikátorok a városra értelmezendĘk, mert a községek nem
vehetnek igénybe ilyen projektekre támogatást.
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított
45307
2 942
781
m2
nyitott terek
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont
40274
2 615,1
694,2
személy
területek lakossága
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények
18123
1 176,8
312,4
m
hossza
A rehabilitált talaj összkiterjedése

ha

0,62

0,0

0,0

Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek

m2

5457

354,3

94,1
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A megye vállalása A megye vállalása
alapján a Kisbéri
alapján Kisbér
mértékegység
A megye
járásra
városra lakosság(az idĘszak
indikátorvállalása lakosságarányosan arányosan jutó
végére)
jutó megyei
megyei
indikátorvállalások indikátorvállalások
47679

m2

3 096,0

821,9

TOP 3.1 INTÉZKEDÉS
Kialakított kerékpárosbarát települések vagy
településrészek száma
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított
települések száma(Kisbér tervezi ezt
megvalósítani)
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek
száma
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

db

1

0,1

0,0

db

3,00

0,2

0,1

db

1,00

0,1

0,0

km

22,28

1,4

0,4

TOP 3.2 INTÉZKEDÉS
A középületek éves primerenergiafogyasztásának csökkenése
A megújulóenergia-termelés további kapacitása
Üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése*
Energiahatékonysági fejlesztések által elért
primer energia felhasználás csökkenés
A megújuló energiaforrásból elĘállított
energiamennyiség

kWh/év

817811,35

53 103,3

14 097,2

MW

10,71

0,7

0,2

tonnaCO2

12222,91

793,7

210,7

kWh/év

5 555 555,6

361 111,1

94 444,4

kWh/év

27 777 777,8

1 805 555,6

477 777,8

egyenérték*

TOP 4.1 INTÉZKEDÉS
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban
részesülĘ lakosság
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást
nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi
gyermekorvos, fogorvosi, védĘnĘi szolgálat és
kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma
Újonnan épített vagy felújított rendelĘk,
tanácsadók száma

fƅ

12017

780,3

207,1

db

30

1,9

0,5

db

20

1,3

0,3

0,4

0,1

TOP 4.2 INTÉZKEDÉS
A fejlesztés révén létrejövĘ, megújuló szociális
alapszolgáltatások száma(pl. idĘsek otthona)

6

db

TOP 4.3 INTÉZKEDÉS
(szociális rehabilitáció, Kisbér a jelenlegi iránymutatások szerint nem jogosult)
Helyreállított lakóegységek városi területeken
Városi területeken épített vagy renovált közvagy kereskedelmi épületek
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított
nyitott terek
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont
területek lakossága
Szociális célú városrehabilitációval érintett
akcióterületen élĘ lakosság száma

lakóegység

38

2,5

0,7

m2

292,3

19,0

5,0

m2

4515,0

293,2

77,8

fƅ

50795

3 298,3

875,6

fƅ

8672

563,1

149,5
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Kimeneti indikátor neve

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerĘpiaci programokban résztvevĘk száma

Amegvalósításeszközei,nyomonkövetés

A megye vállalása A megye vállalása
alapján a Kisbéri
alapján Kisbér
mértékegység
A megye
járásra
városra lakosság(az idĘszak
indikátorvállalása lakosságarányosan arányosan jutó
végére)
jutó megyei
megyei
indikátorvállalások indikátorvállalások
TOP 5.1 INTÉZKEDÉS
1394

szám

90,5

TOP 5.2 INTÉZKEDÉS
(szociális rehabilitáció, Kisbér a jelenlegi iránymutatások szerint nem jogosult)
Szociális városrehabilitációs programmal elért
3469
225,3
fƅ
hátrányos helyzetĦ lakosság száma
TOP 5.3 INTÉZKEDÉS
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében
4320
281

elért hátrányos helyzetĦ személyek száma

24,0

59,8

75

Hasonlóan minden operatív program esetében meghatározásra kerülnek indikátorok, de ott a
számszerƾsítésigennehéz,mertaprojektkiválasztáshagyományospályázatirendszerreltörténik,így
adott területen megvalósuló projektek száma is nehezen becsülhetƅ. Mivel az önkormányzat
hatáskörében megvalósuló fejlesztések jórészt TOP forrásra épülnek, ezért a fenti mutatók,
legalábbisanagyságrendekvonatkozásában,irányadónaktekinthetƅk.
Afentiindikátorok,tekintettelarra,hogya2014Ͳ2020közöttazEurópaiUnióalapvetƅeneztvárjael,
egytƅlͲegyik outputͲ és/vagy eredmény indikátorok. Ezek adatgazdái, az indikátorok természetébƅl
fakadóan,aprojektgazdák.
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Amegvalósításeszközei,nyomonkövetés

KisbérVárosIntegráltTelepülésfejlesztésiStratégiája

Melléklet

MELLÉKLET – AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI VÉLEMÉNYEZÉSI
ELJÁRÁS EREDMÉNYE
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Melléklet

Észrevételismertetése

Avéleményezésidokumentációfelépítésekövetia314/2012.
(XI.8.)Korm.rendelet2.sz.mellékletébenfoglaltakat,magas
szintenkidolgozott,logikusfelépítésƾanyag,melybena
városfejlesztésielemekterületibeavatkozásairészletesen
kifejtésrekerültek.

Általánostájékoztatástad,hogyatovábbitervkidolgozások
soránmilyenadatokat,jogszabályokatkellfigyelembevenni
(országosökológiaihálózat,helyijelentƅségƾtermészetvédelmi
területek,zajͲésrezgésvédelem).
ÁltalánosságbanlevegƅtisztaságͲvédelmi,tájͲés
természetvédelmi,valamintzajͲésrezgésvédelmiszempontból
astratégiatartalmátaHatóságtudomásulvesziéselfogadásra
javasolja.

Általánosvéleménytfogalmazmegacsapadékvízelvezetésrƅl,a
közmƾvesítésrƅl,avizek,vízilétesítményekkeresztezésérƅl,a
partisávokhasznosításáról.Kiemeli,hogyaHántaiͲtó,NagyͲtó,
Zöldmalmitó,KisbériͲtómederrendezésevízjogi
engedélyköteles.

Véleményezƅszervezet

KEMKHÉpítésügyiOsztály
(államifƅépítészihatáskörben
eljárva)

GYMSKHKörnyezetvédelmiés
TermészetvédelmiFƅosztály

GyƅrͲMosonͲSopronMegyei
KatasztrófavédelmiIgazgatóság


Köszönjükajogszabályokkalkapcsolatosrészletestájékoztatást.
Avízügyihatóságbevonásaaprogramokkonkréttervezésiés
megvalósításifázisábanmindenképpenszükséges.AzITSͲben
szereplƅeltervezetttevékenységekközülelsƅsorbanaz
„Erƅforrásunkavíz”tematikusprogramtartalmazolyan
programelemeket,aholavízügyihatóságbevonásafeltétlenül
szükséges.Avízfolyásokkalésállóvizekkelösszefüggƅ
fejlesztésekkivitelezéseérdekébenkülönisjeleztük,hogy
szervezetként,vagypartnerkéntavízügyihatóságbevonásais
szükséges(43.oldal).

Köszönjükarészletestájékoztatást.AtájͲ és
természetvédelemre,valamintazajͲésrezgésvédelemre
vonatkozó,HatóságáltalközöltinformációkatazITSmƾfajának
megfelelƅenfigyelembevettük.Azadatokatatovábbitervek
kidolgozásasoránisfigyelembevesszük.Megjegyezzük,hogy
Kisbérterületénnincsenekhelyijelentƅségƾtermészetvédelmi
területek.

Választnemigényel.

Tervezƅiválasz

KISBÉRITS–ÁLLAMIGAZGATÁSIVÉLEMÉNYEZÉSIELJÁRÁSEREDMÉNYE(2015.06)

Észrevételismertetése

ÁltalánostájékoztatástadazOrszágosTƾzvédelmiSzabályzat
településreéstelepülésrendezésrevonatkozórészérƅl.
Felhívjaafigyelmet,hogyaKomáromͲEsztergommegyei
területrendezésitervbenKisbérérintettaföldtaniveszélyforrás
területénekövezetével.AMagyarÁllamiFöldtaniIntézet
véleményétindokoltmegkérni.

Közegészségügyiszempontbólkifogástnememel.

Észrevételtnemtesz.

ITSͲhezhozzájárul.

AzITScéljaival,megállapításaivalalapvetƅenegyetért. A
hatóságcsakkonkrétengedélyezésiügyekbenilletve
szakhatóságkénttudközremƾködni.

Általánostájékoztatástad.Kifogástnememel.

Véleményezƅszervezet

KomáromͲEsztergomMegyei
KatasztrófavédelmiIgazgatóság
KatasztrófavédelmiHatósági
Osztály

KEMKHNépegészségügyi
Fƅosztály


NKH–Útügyi,VasútiésHajózási
Hivatal


NKH–LégügyiHivatal



KEMKHMƾszakiEngedélyezési
ésFogyasztóvédelmiFƅosztály
ÚtügyiOsztály

KEMKHFöldhivataliFƅosztály



Választnemigényel.

Választnemigényel.

Választnemigényel.

Választnemigényel.

Választnemigényel.

Aföldtaniveszélyforrássalkapcsolatban:a282/2009.(XII.11.)
Kormányrendelet3.§(2)bekezdéseértelmében
településrendezésieszközkészítésevagymódosításaeseténkell
megkeresniaMagyarÁllamiFöldtaniIntézetetadatszolgáltatás
érdekében.Jelenfolyamatbannemkészültelepülésrendezési
eszköz,csakITS.Azadatokatatelepülésrendezésieszközök
készítéseeseténfogjukbeszerezni.
Avéleménytovábbirészetervezƅiválasztnemigényel.

Tervezƅiválasz

Atervezetetelfogadja.

Kifogástnememelƅvélemény.

NemzetiMédiaésHírközlési
Hatóság



A dokumentációban nem talált erdƅk vagy faállomány
növelésétcélzóutalásokat.Kérikmegfontolniolyanprojekt
indítását, melyekkel elérhetƅ a zöldfelületek növelése, a
ténylegesbiológiaiaktivitásnövelése.

3.

PMKHBányászatiOsztály



A Tölgyestelepen tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban
kéri, hogy az erdƅrƅl és erdƅ védelmérƅl szóló 2009. évi
XXXVII. törvénnyel összhangban csak kivételesen indokolt
esetbentervezzenekerdƅtérintƅigénybevételeket.

2.

Adokumentációbanfoglaltakahonvédelemérdekeitnem
érintik,ezértészrevételtnemtesz.

Nemtaláltutalástarra,hogyafaállományokaközlekedés,
az ipar, és a mezƅgazdaság káros tevékenységeit képesek
csökkenteni,ezértmárkisterületƾnövelésükiskedvezƅen
befolyásolhatjaatevékenységekközöttikonfliktust.

1.

Észrevételismertetése

HonvédelmiMinisztérium
HatóságiHivatal

PestMegyeiKormányhivatal
Földmƾvelésügyiés
ErdƅgazdálkodásiFƅosztály

Véleményezƅszervezet

Választnemigényel.

Választnemigényel.

Választnemigényel.

1Ͳ3.AzITSkiemelthangsúlytfektetetazerdƅgazdálkodás
fejlesztésére,azerrealapozotthelyigazdaságés
foglalkoztatottságnövelésére.Avárosközigazgatásiterületén
kiterjedterdƅterületektalálhatók,amozaikostájszerkezeta
jellemzƅ,ezértnemazerdƅterületeknövelése,hanema
kialakulttájiadottságoknakmegfelelƅterülethasználata
stratégiaikérdés.

2.ATölgyesteleperdészetiésvadgazdálkodásicélú
hasznosításátterveziazÖnkormányzataVértesErdészetiés
FaipariZrt.Ͳvel.Afejlesztéseksoránfigyelembevesszükaz
erdƅrƅléserdƅvédelmérƅlszólótörvényt.

Tervezƅiválasz

ÉszakͲdunántúliVízügyi
Igazgatóság

Véleményezƅszervezet








ITS

x

x

x

x

x

A térség komplex tógazdálkodási fejlesztésével
kapcsolatban felhívja a figyelmet a fejlesztendƅ tavak,
tározók megfelelƅ üzemeltetésére, valamint az
öntözésicélúigényekfelmérésére.

Felhívja a figyelmet a CuhaiͲBakonyͲér és Concó (1Ͳ5)
vízgyƾjtƅͲgazd. alegység tervben szereplƅ célkitƾzések
ésintézkedésijavaslatokfigyelembevételére.

A vízrendezési konfliktusok összehangolt kezelésébe
javasolja
bevonni
a
vízitársulatokat,
magántulajdonosokat.

Nemindokoltavízmegosztásitervkészítése,mertazta
vízjogiengedélyekszabályozzák.

Nem fogadja el „a Vízügy hatáskörébe tartozó
vízfolyások karbantartása jelentƅs elmaradással küzd”
megállapítást

Megalapozómunkarészek:


Észrevételismertetése













ITS

x

x

x

x

x

Azészrevételeketbeépítettükatervbe.

Az ITS 3.1.5 fejezete külön, részletesen foglalkozik a
vízgyƾjtƅͲgazdálkodási
alegységben
szereplƅ
célkitƾzésekkelésintézkedésijavaslatokkal.

Az53.és82.oldalonlévƅtáblázatokatkiegészítettük.

Avízmegosztásitervretörténƅutalásttöröltük.

Amegállapításttöröltük.

Megalapozómunkarészek


Tervezƅiválasz

Az akcióterületi és hálózatos fejlesztések egyaránt a
településkihasználatlanadottságairaépülnek
AfejlesztésekjólilleszkednekamegyeiITPcéljaihoz
Összességében megállapítható, hogy az ITS készítése
során reális helyzetértékelésen alapuló, a megyei
fejlesztési dokumentumokkal összhangban álló,  a
2014Ͳ2020Ͳas idƅszakon is túlmutatóan is jövƅképet
adóstratégiakerülavárosbirtokába.

x

x

x



AzITSmegalapozóésstratégiaimunkarészébennéhány
kiegészítéstkér.

A település léptékének megfelelƅen csak egy
akcióterületetjelölki

x

RómaiKatolikusEgyház

A városi célrendszer áttekinthetƅ és egyszerƾ,
léptékébenjóligazodikKisbérméretéhez

x

Egyetértƅ,kifogástnememelƅvélemény

Az ITS felépítése megfelel a 314/2012. (XI.8)
Kormányrendelet1.és2.mellékletével

x

Észrevételismertetése

ÉDVZrt.

KomáromͲEsztergomMegyei
KözgyƾlésElnöke

Véleményezƅszervezet

Akiegészítéseketbeépítettükamegalapozóésstratégiai
dokumentációba.

Választnemigényel.

Választnemigényel.

Tervezƅiválasz

