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1. JÖVŐKÉP
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és
épített környezetére vonatkozóan
Szigetvár város hosszú távú stratégiai célja 2030-ra fenntarthatóan működő
emberléptékű kisváros, amely vonzó az itt élőknek, vonzó a befektetni
szándékozóknak és vonzó az ide látogató turistáknak.
Az átfogó cél röviden: nyugodt, vonzó, prosperáló és fenntartható Szigetvár.
A város társadalmát és gazdaságát jellemző tendenciák, illetve járási/kistérségi súlyának
változásait, a város jövőre vonatkozó célkitűzéseit egyaránt figyelembe véve Szigetvár
jövőképét röviden a következőkben foglalhatjuk össze: „minőség a kisvárosban”.
A „minőség a kisvárosban” a helyi társadalomra, a helyi gazdaságra, a természeti és épített
környezetre egyaránt vonatkozik.
Ehhez kapcsolódva:
 A város gazdasági alapjainak újjáépítése: Szigetvár térségi gazdasági központtá
válik, megújuló energiapolitikára épített erős helyi gazdasággal, a város a turizmus
egyik hazai motorjává válik.


A káros társadalmi folyamatok megállítása, megtartóképesség növelése,
minőségi egészségügyi szolgáltatások és ellátás, minőségi rekreációs lehetőségek
teremtése.



Fenntartható, élhető, vonzó környezet megteremtése: Szigetvár egy fenntartható,
jól működő, vonzó, települési környezetet alakít ki.

A város gazdaságára vonatkozó jövőképet a mennyiségi és minőségi fejlődés
optimális egyensúlya jellemzi. A városban, illetve a kistérségben/járásban élő népesség
foglalkoztathatóságára figyelemmel lévő fejlesztési elképzelések mellett jelentős a súlya
azoknak a gazdasági ágazatoknak – ezen belül is különösen a turizmusnak - is, amelyek
esetében a minőség kifejezett versenyelőnyt biztosít. A helyi gazdaság megfelelő fejlődése a
város megtartóképességének egyik pillére.
A város a globális gazdaság szempontjából releváns erőforrásai a (szakképzett munkaerő,
logisztikai pozíció, turisztikai vonzerő, megújuló energiaforrások, számottevő lokális agrárkapacitások) a nemzetközi munkamegosztásba történő hatékony bekapcsolódással
hasznosulhatnak a leginkább:


A város földrajzi helyzete: a két megyeszékhelyhez képest centrális elhelyezkedése,
a horvát határ közelsége, de leginkább az M60 és 67-es út tervezett csomóponti
pozíciója lehetőséget kínál kereskedelmi-logisztikai és a térség termelési
profiljához leginkább illeszkedő élelmiszergazdasági (esetleg ipari) profilú
vállalkozások letelepítésére.



A város megújuló energiapotenciáljának (fotovoltaikus, geotermális, biomassza,
biogáz) hasznosítása több szempontból is komoly jelentőséggel bír. Fontos egyfelől
az elérhető költségmegtakarítások révén a város költségvetési pozíciójának hosszú
távú stabilizálása szempontjából, másfelől az iparterületek, ipari parkok olcsó
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energiával történő ellátása révén versenyelőnyt biztosít a befektetők letelepítéséért
történő versenyben.


A város és térsége szakképzetlen és alacsony képzettségű munkaerejének
foglalkoztatásához vélhetően szükség volna a tipikusan ezeket a munkavállalókat
foglalkoztató középvállalat megtelepedésére. Annak ellenére, hogy ez a típusú
foglalkoztatás meglehetősen bizonytalan, de a hozzájuk kapcsolódó beszállítói
hálózatok fejlesztése révén elősegíthető a helyi gazdaságba történő
„beszervesülésük”. Mindenesetre rövid- és középtávon nélkülözhetetlennek tűnik
legalább egy ilyen szigetvári léptékkel mérve nagyfoglalkoztató (min. +100 fő)
idevonzása.

A turisztikai tendenciákra, a regionális és nemzetközi versenytársak kínálatára és városunk
által elérni kívánt célokra tekintettel az alábbi területek erősítését tervezzük:


egészségturisztikai szolgáltatások fejlesztése, különös tekintettel a szálláshelyek
minőségi és kapacitásfejlesztésére



városi és térségi turisztikai attarkciók erősítése, turisztikai desztináció menedzsment
fejlesztése



arculatformáló, nemzetközileg
hagyományteremtő jelleggel.

is

jegyzett

rendezvények

útjára

bocsájtása

A káros társadalmi folyamatok megállítása, minőségi egészségügyi szolgáltatások és
ellátás, minőségi rekreációs lehetőségek teremtése, a foglalkoztathatóság javítása, a
megtartóképességet erősítő életminőség fejlesztése, az elszegényedés megállítása:
 A foglalkoztathatóság gazdaságfejlesztési célokkal összhangban álló javítása


Az életminőség javítása a város megtartóképességének növelése, illetve a gazdaság
fejlesztését szolgáló célok elérése érdekében



Megfelelő válaszok az elöregedett/elöregedő népesség problémáira



A város népességét, annak minden csoportját jellemző alkalmazkodó, illetve reagáló
képesség javítása



Az elszegényedés fékezése, a szegénységet eredményező folyamatok felszámolása,
megfordítása.

A város épített környezetre vonatkozó jövőképe ugyancsak a minőségi fejlődés köré
épül. Szigetvár lakónépességének lassú csökkenése, a település járáson belüli súlyának
növekedése, a gazdasággal kapcsolatos elképzelések támogatása, illetve a település
megtartóképességének javításához kapcsolódó érdekek az épített környezet meglévő
elemeinek minőségi fejlesztését különösen fontossá teszik. A megvalósuló új fejlesztések
szervesen illeszkednek a meglévő városszerkezet elemeihez, a „régi és az új” tudatosan
tervezett egyensúlya alátámasztja, igazolja a „minőség a kisvárosban” koncepció
létjogosultságát.
Szigetvár, mint lakóhely és élettér fejlesztését alapvetően a következő főbb irányok
mentén tartjuk indokoltnak és szükségesnek:
 átfogó közlekedési fejlesztések végrehajtása: hálózatfejlesztés, útfelújítás- és építési
program valamint környezetbarát közösségi közlekedési rendszer kialakítása.


Szigetvár bekapcsolása a horvát-magyar közlekedési tengelybe (M60 és 67-es utak
Horvátországig történő meghosszabbítása révén).
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A városi környezet vonzóvá tétele: az épített- és természeti környezet minőségének
javítása a fenntarthatóság követelményeinek figyelembevételével.



Korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatás-rendszer kialakítása, a
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.



Képzési-oktatási háttér fejlesztése a lakosság illetve a minőségi munkaerő
megtartása érdekében.



A városi-önkormányzati szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése.



Zöld megoldások alkalmazása a városfejlesztési beavatkozások során a környezet
megóvása, az erőforrások hatékony és takarékos felhasználása érdekében.

Szigetvár város célstruktúráját a fejlesztési alapelvek, az elérendő jövőkép, illetve ezek
érdekében a forrásokkal való leghatékonyabb gazdálkodás határozza meg. A városvezetés a
bemutatott pozitív jövőkép beteljesítése és a hosszú távú versenyképesség érdekében olyan
célkitűzéseket határoz meg, melyek megteremtik a tartósan fenntartható, egyediséget
erősítő minőségi fejlődés feltételeit.
Horizontális célok:
 Foglalkoztatás növelése
 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű népesség társadalmi, gazdasági
felemelkedésének és beilleszkedésének előmozdítása
 Az infokommunikációs technológiák (IT) minőségének, használatának és
hozzáférésének előmozdítása
 A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás, kockázatkezelés, lépések az
energiafüggetlenség felé, ivóvízvédelem, megfelelő minőségű és mennyiségű
élelmiszertermelés biztosítása
 Alacsony vízfelhasználású és alacsony széndioxid (CO2) kibocsátású formák felé
történő elmozdulás előmozdítása valamennyi szektorban
 A környezet védelme, a hatékony erőforrás- felhasználás elősegítése
 A fenntartható közlekedés támogatása, szűk keresztmetszetek felszámolása
kulcsfontosságú infrastrukturális hálózatokban

1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan
Szigetvár város súlya a kistérségen/járáson belül folyamatosan növekszik. Ennek elsődleges
oka a kistérség/járás népességének lassú csökkenése.
A demográfiai-társadalmi tendenciák felértékelik a város járáson belüli szerepét.
E szerep elsősorban az igazgatási központ jellegből, illetve a járás településszerkezetének
jellegzetességeiből adódóan egyre fontosabbá válik.
Szigetvár a kistérség/járás igazgatási, gazdasági, foglakoztatási és kereskedelmiszolgáltatási központja. A város belső fejlődését jellemző, a minőség javítását célzó
folyamatok szükségképpen kihatnak a járás településein élők számára nyújtott
szolgáltatások minőségére is.
A város minőségi fejlődése növeli a város járáson belüli vonzerejét, amely kockázatokat is
jelent Szigetvár számára – elsősorban a migráció illetve a városi infrastruktúra terheltsége
területén, A város felkészül e kockázatok kezelésére.
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Szigetvár jövőképének elemei a térségi szerepére vonatkozóan:
- erősítse meg térségi gazdasági szerepét, turisztikai, kereskedelmi-logisztikai, és ipari
vállalkozásai révén váljon a térség gazdaságának motorjává
- váljon a térség egészségturisztikai húzóerejévé, a desztináció nemzetközileg is
ismert márkanevévé, ezzel betöltve a gazdasági-, ágazati motor szerepét,
- a humánszolgáltatások térségi ellátásban történő szervezésében magas minőségű
intézményekkel és szolgáltatásokkal vegyen részt,
- a város térségi megközelíthetőségének fejlesztésével a közlekedési terhelés
csökkentése, környezet és klímabarát közlekedésszervezés eredményeként a
Világörökségi helyszín megőrzése.

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése
Szubszidiaritás és decentralizáció elve
A szubszidiaritás elve alapján a területpolitikában egy térség fejlesztését azon a
legalacsonyabb területi szinten kell kialakítani és végrehajtani, ahol a feladat elvégzéséhez a
legtöbb információ áll rendelkezésre, és a legtöbb érdek kapcsolódik a feladat
megvalósításához. Mindez akkor lehet hatékony, ha a gazdasági, társadalmi, politikai
döntéshozatal is alacsonyabb területi szinteken jelenik meg, így törekedve a fejlesztési
döntések és eszközök területi decentralizálására.
Térségi és táji szemlélet elve
A területfejlesztés nem csak adminisztratív, települési- és területegységeket érint, hanem a
földrajzi tájak életét is befolyásolja. A tájak a természeti környezeti elemek által
meghatározott és a társadalmi-gazdasági tevékenységek által alakított területi rendszerek,
melyekben az egyes tájalkotó elemeket (domborzat, talaj, vízrajz, napsugárzás, növény- és
állatvilág, társadalom) érintő beavatkozások kihatással vannak a többi elemre is, valamint a
helyi gazdasági és társadalmi tevékenységeket is befolyásolják. Ezért a fejlesztések során a
beavatkozás célterületét érintő tájak sajátosságait, változásait, működési mechanizmusát is
figyelembe kell venni. A fejlesztési beavatkozásokat a tájak területi rendszereibe integrálni
kell, hogy illeszkedjenek a helyi táji adottságokhoz, támaszkodjanak a tájak erőforrásaira,
hozzájárulva azok védelméhez és kibontakozásához is.
Fenntarthatóság elve
A fejlesztési beavatkozások esetében fenntarthatóságot, biztonságot nem csak általában,
globálisan kell értelmezni, hanem az egyes társadalmi, gazdasági, környezeti alrendszerek
alkotta területi rendszerek (térségek) összefüggésében is. A fenntarthatóság alapelve
minden ágazat irányában a fejlesztéspolitika azon korlátját fogalmazza meg, mely szerint a
mai fejlesztések és a fejlesztések alapját adó erőforrás-gazdálkodás nem veszélyeztetheti a
jövő generációinak esélyét arra, hogy szükségleteiket biztonságosan kielégítsék. A
fenntartható területi rendszerekben a térségi gazdasági folyamatok nem veszélyeztetik a
helyi természeti és épített környezetet, nem okozzák az erőforrások kimerülését, az
értékhordozó kultúrák eltűnését, ugyanakkor magas szinten biztosítják a társadalom
létfeltételeit.
Rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztés
A területfejlesztési politikának fokozottan figyelembe kell vennie a globális, európai,
nagytérségi vagy nemzeti szintű gazdasági-társadalmi trendeket a különböző szintű, és
helyzetű térségekben. A várható hátrányokat megelőzve, az előnyöket kihasználva
jövőorientált, proaktív cselekvési terveket kell alkotni, és nem csak a már bekövetkezett
változásokra fogalmazni meg válaszintézkedéseket. A területi tervezés során az egyes
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célcsoportokat érintő gazdasági-társadalmi célok eléréséhez olyan területfejlesztési
tevékenység szükséges, amely a sokszínű partnerségi együttműködések révén több
termelőágazat kooperációjából, a szolgáltatások, ill. szociális, egészségügyi, oktatási,
kulturális közigazgatási tevékenységek összekapcsolódásából épül fel. Ezek az elemek
területi alapon, a beavatkozás terében integrálódnak egymással, koordináltan, szervesen,
lehetőleg szinergikusan összefonódó akciókat alkotnak.
Hatékonyság és koncentráció elve
A településfejlesztési koncepció a koncentráció érvényesítésére törekszik a
megfogalmazásban, a legkritikusabb pontokon történő, leghatékonyabb beavatkozás
érdekében. A területfejlesztési politika tárgyát képező területi rendszer sok eleme ugyanis
nem az absztrakt gazdasági-szociális „terekben” jeleníthető meg a leghatékonyabban,
hanem a földrajzi tér egyes vagy típusos egységeiben, tájakban, térségekben.
Nyilvánosság, partnerség elve
A nyilvánosság és a részvétel a területfejlesztési politikában különös hangsúlyt kap. A
nyilvánosság területfejlesztési politikai sajátossága, hogy a területi hierarchia
legkülönbözőbb szintjein és helyein meg tudja szólítani a közvéleményt. A szubszidiaritást
igénylő kezdeményezés esetében a különböző szintű területi szervek vertikális partnersége
szükséges.
Területi harmónia elve
A területfejlesztés során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a helyi társadalom és a
szolgáltatásokat igénybe vevők meghatározó státuszcsoportjai (állandó lakosok, helyi-, és
szezonálisan jelen levő, illetve a különböző működési nézeteket valló, eltérő menedzsmentszemléletű vállalkozások, bel-, és külföldi turisták, stb.) közti harmónia is hosszú távon
biztosítható legyen. Mivel a harmónia csak olyan térség sajátja, amelyben az
egyenlőtlenségek mértéke minimális, ezért törekedni kell a területileg kiegyenlített és
társadalmilag is igazságos hosszú távú térségfejlesztésre.
Tolerancia
Az etnikai és kulturális különbségeket magukon viselő státuszcsoportok szimbiózisa csak
úgy tartható fenn, ha a helyi társadalom szövetén belül megfigyelhető másságok
kölcsönösen megismerhetővé és egymás részéről átjárhatóvá válnak.
Esélyegyenlőség
Az infrastrukturális ellátottság és a tudáshoz való hozzáférés mellett a hagyományos
célcsoportok (romák, munkanélküliek, migránsok) problémáinak kezelésén túl az
esélyegyenlőség biztosítása terén ez a folyamatosan zajló akadálymentesítési beruházások
mielőbbi végrehajtása.
Identitás
A társadalmi identitás jellemzője egyrészt a térséghez, településhez kötődés, másrész a
területi identitás a fenntartható térségfejlesztés egyik belső erőforrása is, csakúgy, mint a
természeti erőforrások, például az energiahordozók, a nyersanyagvagyon, a megfelelő
éghajlat, vagy a humán erőforrások.
Átláthatóság, monitoring és értékelés elve
A területfejlesztési tervezés és annak végrehajtása nem epizodikus tevékenységek
együttese, hanem állandó folyamat, mely a térségek társadalmi-gazdasági-környezeti
rendszereiben spontán, a beavatkozások vagy a globális trendek eredményeiként jelentkező
változásokhoz idomul. E folyamat visszacsatolásokkal ciklusokba rendeződik, a tervezési, a
végrehajtási, és azok nyomon követésére irányuló értékelési tevékenységek szünet nélkül,
átfedésekkel követik egymást.
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A város hosszú távú stratégiai célkitűzések az alábbi
kapcsolódóan kerültek megfogalmazásra és összehangolásra:
•
•
•
•

fejlesztési alapelvekhez

Egyediség: az európai, illetve világviszonylatban is egyedülálló különleges
kulturális és természeti értékekre (vár, gyógyvíz) alapozva,
Minőség: a gyógyászatban, turizmusban és a kapcsolódó szolgáltatásokban
valamint a város működésének egyéb területein,
Fenntarthatóság: a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat is
előtérbe helyező, ezáltal kiegyensúlyozott és hosszútávon megvalósítható
fejlődés érdekében,
Integráció: az egymásra épülő fejlesztések ésszerű rendszerbe foglalása,
település határain túlmutató együttműködések ösztönzése a fejlődés érdekében
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2. CÉLOK
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
Szigetvár város hosszú távú stratégiai célja 2030-ra fenntarthatóan működő
emberléptékű kisváros, amely vonzó az itt élőknek, vonzó a befektetni
szándékozóknak és vonzó az ide látogató turistáknak.
Az átfogó cél röviden: nyugodt, vonzó, prosperáló és fenntartható Szigetvár.
Az átfogó cél eléréséhez az alábbi specifikus célokat határoztuk meg:
1. A város gazdasági alapjainak újjáépítése.
2. A káros társadalmi folyamatok megállítása, megtartóképesség növelése.
3. Fenntartható, élhető, vonzó környezet megteremtése.
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NYUGODT, VONZÓ, PROSPERÁLÓ ÉS FENNTARTHATÓ SZIGETVÁR
A város gazdasági alapjainak újjáépítése

A káros társadalmi folyamatok
megállítása, megtartóképesség növelése

A foglalkoztatási
szint növelése

A helyi gazdaság
megerősítése

Szigetvár logisztikaikereskedelmi központtá
fejlesztése

Szigetvár, mint
turisztikai desztináció
fejlesztése

A foglalkoztathatóság gazdaságfejlesztési
célokkal összhangban álló javítása

Szigetvár megújuló
energia-potenciáljának
kiaknázása

Helyi termékek és
termelők megerősítése

Az életminőség javítása a város
megtartóképességének növelése, illetve a
gazdaság fejlesztését szolgáló célok elérése
érdekében

Szociális- illetve
közfoglalkoztatás
rendszerének
továbbfejlesztése
Nagyfoglalkoztatók
A város és a környék
Szigetvárra vonzása és
együttműködése az
integrálása a lokális
élelmiszergazdaság,
gazdaságba
esetleg az agráreredetű energiaforrások
hasznosítása, valamint
a falusi turizmus
területén
1.
2.

HORIZONTÁLIS
CÉLOK

3.
4.
5.
6.

7.

Fenntartható, élhető, vonzó környezet
megteremtése
Városi környezet fejlesztése

Megfelelő válaszok az elöregedett/elöregedő
népesség problémáira
A város népességét, annak minden csoportját
jellemző alkalmazkodó, illetve reagáló képesség
javítása
Az elszegényedés fékezése, a szegénységet
eredményező folyamatok felszámolása,
megfordítása

Átfogó közlekedési fejlesztések végrehajtása:
hálózatfejlesztés, útfelújítás- és építési program
valamint környezetbarát közösségi közlekedési
rendszer kialakítása. Szigetvár bekapcsolása a
horvát-magyar közlekedési tengelybe.
A városi környezet vonzóvá tétele: az épített- és
természeti környezet minőségének javítása a
fenntarthatóság követelményeinek
figyelembevételével.

Korszerű, elérhető intézményi struktúra és
szolgáltatás-rendszer kialakítása, a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE
HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ NÉPESSÉG TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FELEMELKEDÉSÉNEK ÉS
BEILLESZKEDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA
AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IT) MINŐSÉGÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA
A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ TÖRTÉNŐ ALKALMAZKODÁS, KOCKÁZATKEZELÉS, LÉPÉSEK AZ ENERGIAFÜGGETLENSÉG FELÉ,
IVÓVÍZVÉDELEM, MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ ÉS MENNYISÉGŰ ÉLELMISZERTERMELÉS BIZTOSÍTÁSA
ALACSONY VÍZFELHASZNÁLÁSÚ ÉS ALACSONY SZÉNDIOXID (CO2) KIBOCSÁTÁSÚ FORMÁK FELÉ TÖRTÉNŐ ELMOZDULÁS
ELŐMOZDÍTÁSA VALAMENNYI SZEKTORBAN
A KÖRNYEZET VÉDELME, A HATÉKONY ERŐFORRÁS- FELHASZNÁLÁS ELŐSEGÍTÉSE
A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS TÁMOGATÁSA, SZŰK KERESZTMETSZETEK FELSZÁMOLÁSA KULCSFONTOSSÁGÚ
INFRASTRUKTURÁLIS HÁLÓZATOKBAN

2.2 Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása
2.2.1 A város gazdasági alapjainak újjáépítése
Jóllehet Szigetvár gazdasági problémáit érdemben és tartósan a globális versenyben
történő helytállás segít megoldani, nem mondhat le a helyi gazdaság1
fejlesztéséről sem, sőt. A Város (és térsége) erőforrásainak jelentékeny része nemkompetitív jellegű, a lokális gazdaság szempontjából bír jelentőséggel (jellemzően a
kisipar és a helyi szolgáltatások nyújtói, részben a megújuló energiaforrások, és az
árutermelésbe méretük okán bekapcsolódni nem tudó, vagy akaró várostérségi
háztáji gazdaságok, mezőgazdasági kisüzemek).
A helyi gazdaság azonban rendkívül fontos a globális versenybe bekapcsolódásra
nem képes erőforrások hasznosítása szempontjából és nemcsak gazdasági, de
leginkább társadalmi értelemben.2 A Helyi Gazdaság nemcsak a meglevő
erőforrásaink teljesebb és hatékonyabb kihasználása miatt és az ellátásbiztonság
okán fontos, de jelentős mértékben hozzájárul a foglalkoztatáshoz és a társadalmi
kohézió erősítéséhez is.
A helyi erőforrásokra épülő gazdaság a város és környezete kapcsolatát is erősíti
azáltal, hogy az ún. helyi termék kategóriában piacot kínál, integrál és piacra viszi a
versenyképes termékeket. Ezekre a termékekre (pl. biotermék) fejlesztések,
innovációk épülhetnek, a helyi gazdaság a globális versenybe történő integrálódás
„általános iskolája” lehet.
Amíg a versenygazdaság fejlesztése a megtermelt jövedelem-tömeg gyarapítását
szolgálja, a Helyi Gazdaság szerepe fontos a város és a globális gazdaság közti
jövedelemáramlások optimálásában. A helyi gazdaság fejlesztése Szigetvár
esetében leginkább:
1) A Város vonzó települési környezete, történelmi múltja, nemzetközi
kapcsolatrendszere, a vár és a fürdő nemzetközi szempontból is látható
turisztikai desztinációvá tehetik Szigetvárt. A vár és a fürdő további komplex
fejlesztése, minőségi szálláskapacitás létrehozása az egészség- és kulturális
turizmus fellendülése révén foglalkoztatási szempontból a város egyik fontos
kitörési pontja lehet.
2) A Város a rendszerváltást követően a korábbi feldolgozóipari kapacitásokat
működtető kisvárosból a térség szolgáltató/kereskedelmi központjává
alakult át. A globális piaci tendenciák a Szigetváron tradíciókkal rendelkező
feldolgozóipar (cipőipar, konzervgyártás) revitalizációja szempontjából nem túl
kecsegtetőek. A szolgáltató ágazat jellemzően az ipart jelentősen meghaladó
hozzáadott értékű, relatíve kis tőkeigényű és magas minőségű humán
erőforrások alkalmazását feltételezi. Cél a helyi szolgáltató és kereskedelmi
ágazat megerősítése, a helyi piacok, helyi termék-klaszterek támogatása, az
1

A Helyi Gazdaság fogalma alatt azokat a gazdasági tevékenységeket értjük, amelyek alapvetően az adott hely
(lokalitás) nem-kompetitív erőforrásait hasznosítják és tipikusan önellátásra, vagy helyi piacokra termelnek.
2
A szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküli pl. a közösségi kert művelésével, vagy a városi bérlakások
rekonstrukciójában hasznosíthatók az erőforrásai. A kiskertben termett gyümölcs nem elegendő piaci
árualapnak, de a helyi piacon értékesíthető, meglevő szükségletet elégít ki, stb.. A város szennyvízéből és más
szerves hulladékaiból előállított energia hozzájárul energiafüggőségünk csökkentéséhez.
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elsősorban helyi termékeket forgalmazó, illetve azokat felhasználó helyi
kiskereskedelem és vendéglátás támogatása
3) A szociális-, illetve közfoglalkoztatás rendszerének továbbfejlesztése,
kiterjesztése az energia-gazdaságra.
4) A város-városkörnyék együttműködése (pl. CLLD3) az élelmiszergazdaság,
esetleg az agrár-eredetű energiaforrások hasznosítása, valamint a falusi
turizmus területén
Amíg a Helyi Gazdaság fejlesztése gátolja, lassítja a jövedelmek kiáramlását a
városból, addig a turizmus a jövedelmek Szigetvárra vonzásával javítja a Város
jövedelemegyenlegét. Fontos cél, hogy a távlati jövőben a város gazdaságában
nagyobb súllyal szerepeljenek a helyi elemek és azok a gazdasági jelenségek is,
amelyek a város jövedelemmegtartó és jövedelemvonzó képességét segítik.
A Város 2014-2020 közt fejlesztéseinek fókuszában a fenntartható költségvetési
pozíció megteremtésének kell állnia. A város költségvetési pozícióját a
közszolgáltatásainak további racionalizálásával javíthatja, ám az ebben rejlő
potenciál már nem túl nagy, néhány tízmillió forintra tehető. E tekintetben érdemi
potenciál a gazdaság fejlesztésében van. Az iparűzési adóbevételeit a városnak
jelentős mértékben növelnie kell, amely törekvésnek a következő uniós időszakban a
városba érkező fejlesztési források ésszerű, gazdaságfejlesztési fókuszú
elköltésében kell megnyilvánulnia.
A fejlesztési projekteknek tehát:


A város jövedelemtermelő potenciálját kell erősítenie, amely által növelhető
az iparűzési adó alapja



A közszolgáltatások racionalizálása révén csökkenteniük kell
városüzemeltetés költségeit, csökkentve ezzel a költségvetés kiadásait

a

A fenntartható gazdaságfejlődés alapfeltétele, hogy a város gazdasági értelemben is
biztosítsa saját függetlenségét, önfejlődő képességét. Ehhez a gazdaság
jövedelemtermelő- és megtartó képességének jelentős javítására van szükség.
Összegezve: olyan gazdaságfejlesztési stratégiára van szükség:
-

3

amely a foglalkoztatásra és a jövedelemtermelésre koncentrál;
amely a költségvetés fenntartható egyensúlyi pozíciójára törekszik
amely ennek érdekében folyamatosan javítja a város globális
versenyképességét,
a gazdaság szereplőivel (Kormány, Megye, Pécs, Kaposvár, Kamara, stb.)
folyamatosan kommunikál,
képes alkalmazkodni a globális gazdasági trendekhez és a városlakók
változó igényeihez,
feltárja és hasznosítja a város (és környéke) sajátos lokális erőforrásait a
város polgárainak teljesebb, magasabb szintű, valamint biztonságos
szükséglet-kielégítése érdekében.

Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés.
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A VÁROS GAZDASÁGI
STRATÉGIAI CÉL ALAPJAINAK újjáépítése
HELYZETÉRTÉKELÉS

A város jövedelemtermelő-képessége gyenge, a város jövedelemmegtartó és jövedelemvonzó képessége úgyszintén (negatív
jövedelem-egyenleg). A foglalkoztatási ráta alacsony, a város
gazdasági potenciálja a rendszerváltás óta erodálódott.

INDIKÁTOR
ADATSZÜKSÉGLET
SZÁMÍTÁSI MÓD ÉS
JAVASOLT HATÁRÉRTÉKEK
ELNEVEZÉS

összes jövedelem (TEIR/NAV adatbázis), év közepi népesség száma
(KSH adat)
Az egy főre jutó jövedelem a megye városai átlagos értékének
százalékában. (Pécset nem számítva)
BÁZISÉRTÉK
KRITIKUS
2020
2030
SZINT

JÖVEDELEM-INDIKÁTOR %

1. OPERATÍV CÉL
HELYZETÉRTÉKELÉS

AZ OPERATÍV CÉL INDOKLÁSA

RÉSZCÉLOK

A foglalkoztatási szint növelése
Szigetvár gazdaságának a rendszerváltás óta alapvető problémája a
krónikus alulfoglalkoztatás és ezzel összefüggésben a városban
képződő jövedelmek színvonalának elégtelensége.
A Város erőforrásai hasznosításának színvonalát, illetve annak
hatékonyságát leginkább a foglalkoztatás színvonala reprezentálja.
Fontos megjegyezni, hogy Szigetvár szerepe a foglalkoztatásban
túlnyúlik a város határain, a környező települések lakosságának egy
része is Szigetváron talál munkát.
1. Szigetvár logisztikai-kereskedelmi központtá fejlesztése
2. A
Város
befektetési
vonzerejének
a
fejlesztése,
„nagyfoglalkoztató(k)” Szigetvárra telepítése érdekében
3. Szigetvár megújuló-energia potenciáljának kiaknázása
4. Vonzó települési környezet kialakítása, magas minőségű
települési közszolgáltatások biztosítása

INDIKÁTOROK

ADATSZÜKSÉGLET
SZÁMÍTÁSI MÓD
ADATGYŰJTÉS
ELNEVEZÉS/HATÁRÉRTÉKEK

Foglalkoztatási adatok
A foglalkoztatottak száma / munkavállalási korú népesség száma
Baranya Megyei Munkaügyi Központ adatai
BÁZISÉRTÉ
KRITIKUS
2020
2030
K
SZINT
52
nem
64
75
értelmezhető
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
1. OPERATÍV CÉL
1. RÉSZCÉL
A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK

A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

Szigetvár logisztikai-kereskedelmi
központtá fejlesztése
A város földrajzi helyzete: valamint az M60 és a 67-es út tervezett
csomóponti pozíciója lehetőséget kínál kereskedelmi-logisztikai és
a
térség
termelési
profiljához
leginkább
illeszkedő
élelmiszergazdasági (esetleg feldolgozóipari) profilú vállalkozások
letelepítésére.
- ipari park
- megújuló energia-potenciál
- városi adópolitika
- befektetési marketing-tevékenység
- pénzügyi eszközök, támogatások
- uniós források
- az üzleti infrastruktúra fejlesztése:
o meglevő ipari park elérhetőségének javítása
o barnamezős területek üzleti célú rehabilitációja
o az ipari területek olcsó energiával-, hővel való ellátása
o potenciális ipari parki területek kijelölése
o a városi elkerülő út, az M60-as út, valamint a 67-es út
határig történő meghosszabbítása érdekében végzett lobbytevékenység
- pénzügyi eszközök, támogatások (elsősorban uniós
forrásból):
o vissz- és nem visszterhes fejlesztési forrásokat biztosító
pénzügyi alap létrehozása lehetőségének vizsgálata
foglalkoztatás-növelési fókusszal, TOP, vagy GINOP
forrásból
o a város ipari parkjaiba betelepülő vállalkozások
foglalkoztatási szempontú támogatása pl. önerő-támogatás
formájában
- gazdaságfejlesztési szempontú, vállalkozásbarát adópolitika:
o vállalkozás-barát adminisztráció
o foglalkoztatási szempontú, patrióta helyi adópolitika
kidolgozása és megvalósítása
- uniós források felhasználása, ITB:
o a város iparterületein fejlesztéseket tervező KKV-k
projektelképzeléseinek összegyűjtése
o projektkataszter létrehozása
o a
projektjavaslatok
priorizálásához
szükséges
kritériumrendszer fejlesztése és alkalmazása
o a kiválasztott projektjavaslatok dokumentációjának
elkészítése, a projektek megvalósításának menedzsmenttámogatása

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

az kereskedelem-logisztika ágazatban működő vállalatok
száma
ipari parkban működő vállalatok száma
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
1. OPERATÍV CÉL
2. RÉSZCÉL
A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK
A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

Szigetvár megújuló energiapotenciáljának kiaknázása
A város megújuló energiapotenciáljának (fotovoltaikus, geotermális,
biomassza, biogáz) hasznosítása fontos, mert az elérhető
költségmegtakarítások révén a város költségvetési pozíciójának
hosszú távú stabilizálását szolgálja, másfelől az iparterületek, ipari
park(ok) olcsó energiával történő ellátása révén versenyelőnyt
biztosít a befektetők letelepítéséért történő versenyben.
- megújuló energia-potenciál
- városi közszolgáltató
- a TOP és a KEHOP forrásai
- megújuló energia-kataszter készítése
- város-városkörnyék együttműködések kialakítása agárbázisú biogáz üzem input-ellátásának biztosítása céljából
- önkormányzati
ingatlanok
energiahatékonyság-javító
beruházásainak előkészítése
- lakossági
energiahatékonyság-növelő
beruházások
önkormányzati támogatása
- hidroszolár erőmű megvalósíthatóságának vizsgálata
- geotermikus energiára alapozott üvegházi növénytermesztés
feltételeinek kialakítása

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

megújuló energia-termelés MW/év
fajlagos energiaköltség Ft/MW
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
1. OPERATÍV CÉL
3. RÉSZCÉL

A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK

A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

Nagyfoglalkoztatók Szigetvárra
vonzása és integrálása a lokális
gazdaságba
Szigetvár foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében rövidtávon
szükség van olyan foglalkoztatókra, amelyek egyrészről munkaerőt
szívnak fel, másrészről elindíthatják beszállítói láncok kialakulását.
A stratégiai ágazatokba (logisztika, élelmiszer-gazdaság, esetleg
könnyűipar) tartozó kis- és közepes méretű, innovatív vállalkozások
fejlesztéseit célszerű előnyben részesíteni, mivel munkaerőellátásuk, a helyi gazdaságba való becsatornázásuk nagyobb
eredményességgel valósítható meg, esetleges távozásuk pedig kisebb
kockázatot hordoz.
- munkaerő-tartalék
- még meglévő ipari kultúra
- meglevő és potenciális ipari területek
- jó logisztikai pozíció
- megújuló energiapotenciál bázisán olcsó energia-ellátás
- befektetés-akvizíciós szervezet
- befektetés-akvizíciós szervezet létrehozása a Kamarával, a
Megyével és Péccsel koordinációban, gazdasági marketing,
lobby-tevékenység erősítése:
o formális befektetés-akvizíciós szervezet létrehozása, saját
és uniós erőforrásokkal, professzionális kiadványok és
honlap készítése, folyamatos jelenlét a nemzetközi
befektetési vásárokon
- intézményesített együttműködés a gazdaság meghatározó
szereplőivel (virilisták, Kamara, PTE, stb.):
o rendszeres egyeztető fórum a gazdaság meghatározó
szereplőivel (virilisták)
o rendszeres egyeztető fórum a Kamarával, a Megyével,
Péccsel
(Kaposvárral),
a
PTE-vel
fejlesztési,
városüzemeltetési, vállalkozás-fejlesztési, foglalkoztatási,
városképviseleti stb. ügyekben

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

A Szigetváron megjelenő nagyfoglalkoztatók (100 fő fölött)
száma
A nagyfoglalkoztatók munkaerő-állományában a szigetvári
foglalkoztatottak aránya
A nagyfoglalkoztatók szigetvári beszállítóinak aránya
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
2. OPERATÍV CÉL
HELYZETÉRTÉKELÉS

AZ OPERATÍV CÉL INDOKLÁSA

RÉSZCÉLOK

A Helyi Gazdaság megerősítése (a
jövedelem-egyenleg javítása)
A Helyi Gazdaság fejlesztése gátolja, lassítja a jövedelmek
kiáramlását a városból, addig a turizmus a nem Szigetváron képződő
jövedelmek vonzásával javítja a Város jövedelemegyenlegét.
A Helyi Gazdaság (helyi termékek előállítása, helyi piacok,
kiskereskedelem, vendéglátás, stb.) és más, a városba jövedelmeket
vonzó tevékenységeket erősíteni kell (turizmus). Ezek a
tevékenységek a város jövedelemmegtartó és -vonzó képességét
segítik
1. A
turizmus
fejlődésének
támogatása
a
város
jövedelemegyenlegének javítása érdekében, Szigetvár, mint
turisztikai desztináció fejlesztése
2. A
szociális-,
illetve
közfoglalkoztatás
rendszerének
továbbfejlesztése
3. Helyi termékek és termelők támogatása
4. Szigetvár
térségi
szolgáltató/kereskedelmi
központ
funkciójának erősítése

INDIKÁTOROK

ADATSZÜKSÉGLET
SZÁMÍTÁSI MÓD

ADATGYŰJTÉS
ELNEVEZÉS/HATÁRÉRTÉKEK

Szigetvár Polgármesteri Hivatalának adatai
A Szigetváron székhellyel rendelkező vállalatok Szigetvárra osztott
iparűzési adó alapjának összessége viszonyítva a Szigetváron
székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalatok Szigetvárra
osztott iparűzési adó alapjának összességéhez
Az adatgyűjtést Szigetvár önkormányzata végzi évente.
BÁZISÉRTÉ
KRITIKUS
2020
2030
K
SZINT
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
2. OPERATÍV CÉL
1. RÉSZCÉL
A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK

A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK

AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

Szigetvár, mint turisztikai desztináció
fejlesztése
A Város vonzó települési környezete, történelmi múltja, nemzetközi
kapcsolatrendszere, a vár és a fürdő nemzetközi szempontból is
látható turisztikai desztinációvá tehetik Szigetvárt. A vár és a fürdő
további komplex fejlesztése, minőségi szálláskapacitás létrehozása
az egészség- és kulturális turizmus fellendülése révén foglalkoztatási
szempontból a város egyik fontos kitörési pontja lehet.
- Szigetvár és térsége természeti és épített környezeti értékei
- A gyógyvíz és a gyógyhelyi minősítés, a fürdő
- Szigetvár történelmi hagyományai, kiterjedt külföldi
kapcsolatrendszere
- Uniós források
- Desztináció-marketing és menedzsment fejlesztése
- Térségi koordináció komplex termékcsomagok kialakítása
érdekében
- turizmusfejlesztési akciók:
o wellness szolgáltatásokat is kínáló hotel megvalósításának
a támogatása a fürdő környezetében
o kempingek, falusi vendégházak, illetve olcsó diák- illetve
turistaszállók létesítése a térségben
o a beutaztató turizmus támogatása, különös tekintettel a
kulturális- és egészségturizmusra.
o komplex turisztikai termékek kifejlesztése a tartózkodási
idő meghosszabbítása érdekében
o térségi desztinációmenedzsment és desztináció-marketing
erősítése
o A természeti kincsek (termálvíz, horgász- és rekreációs
tavak), a környezeti adottságok, mint értékek kihasználása
o A térségi borászati különlegességek, boros pincék
bemutatását szolgáló programok kidolgozása a MohácsBóly Térségi Fehérborút Egyesület szakmai támogatásával
o A védett épületek, értékek térségileg egységes jelölési
rendszerének kialakítása, az épületek turisztikai célú
hasznosításának elősegítése
o Többfunkciós (mezőgazdasági – lovas - kerékpár) utak
kialakítása, a kerékpártároló rendszerek, valamint a lovas
pihenőhelyek kialakítása, elsősorban a látványosságok,
illetve a vendéglátóhelyek közelében.

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

Kereskedelmi szálláshelyek férőhely-kapacitása
Turisztikai attrakciók száma
A Szigetváron eltöltött vendégéjszakák száma
Szigetváron eltöltött külföldi vendégéjszakák száma
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
2. OPERATÍV CÉL
2. RÉSZCÉL

A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK

A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

Helyi termékek és termelők
megerősítése
A város és városkörnyék helyi termelőinek erősítése a város és
városkörnyék belső jövedelemáramlását segíti, amely képes
jövedelmeket itt tartani és multiplikatív folyamatokat beindítani a
jövedelemtermelésben. A Város a rendszerváltást követően a
korábbi feldolgozóipari kapacitásokat működtető kisvárosból a
térség szolgáltató/kereskedelmi központjává alakult át. Cél a helyi
szolgáltató és kereskedelmi ágazat megerősítése, a helyi piacok,
helyi termék-klaszterek támogatása, az elsősorban helyi termékeket
forgalmazó, illetve azokat felhasználó helyi kiskereskedelem és
vendéglátás támogatása
- környék (elsősorban mezőgazdasági) termelői
- piacok és heti vásár
- a térség agrár- és megújuló-energia potenciálja
- önkormányzati beszerzések
- patrióta beszerzési gyakorlat
- a helyi termékek piacra jutásának elősegítése, piacszervezési
tevékenység:
o a város- és városkörnyék termelői kínálatának felmérése
o helyi piacok szervezése, a szükséges infrastruktúra és
promóciós tevékenység biztosítása
o Mentorálás, facilitálás, tanácsadói programok
- a helyi termékek felhasználási arányának a növelése a városi
közszolgáltatásokban:
o a helyi termékek előnyben részesítése az önkormányzati és
a városi közszolgáltatók beszerzéseiben
- patrióta beszerzési gyakorlat:
o a KBTv. által meghatározott keretek közt a helyi
vállalkozások preferálása az önkormányzati beszerzésekben
o helyi vállalkozások ajánlati konzorciumokba szervezésének
támogatása a város nagyobb értékű beszerzésein való
ajánlattétel lehetőségének megteremtése érdekében
(építőipar)

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

A helyi termékek aránya a város kiskereskedelmi
forgalmában
A helyi termékek aránya a városi közszolgáltatásokban
A szigetvári vállalkozások részvételének aránya a városi
beszerzésekben
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
2. OPERATÍV CÉL
3. RÉSZCÉL

A szociális-, illetve közfoglalkoztatás
rendszerének továbbfejlesztése

A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA

A szociális-, illetve közfoglalkoztatási rendszer képes a hátrányos
helyzetű szegényebb rétegek számára munkajövedelmet biztosítani,
amely önmagában is eredmény, azonban a jövedelmük elköltése
további multiplikatív folyamatokat indukálhat. Mindemellett az ilyen
típusú foglalkoztatás segíti a hátrányos rétegek versenyszférában
való foglalkoztathatóságát.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK

-

állami közmunkaprogramok jelenléte

-

városi erőforrások hasznosítása közmunkaprogramokban
A városi közmunkaprogramok és a szociális foglalkoztatás
fejlesztése, eszközökkel és hatékony munkaszervezéssel való
támogatása:
o közmunka eszközpark fejlesztése
o közmunka
irányítás,
munkaszervezési
gyakorlatok
fejlesztése
o a közmunka versenypiaci hasznosításának (munkaerőkölcsönzés) lehetőségeinek feltárása
o a szociális munka lehetőségének szükségletekhez igazodó
bővítése a civil szféra bevonásával
o agrárbázisú szociális foglalkoztatási rendszer kiépítése
o Geotermális
erőforrásokra
alapozott
üvegházi
növénytermesztés szociális foglalkoztatási rendszerben

-

A közfoglalkoztatottak és a szociális munkások száma
A közfoglalkoztatásból és szociális foglalkoztatottakból a
versenyszférában történő foglalkoztatásba lépők száma

A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

JAVASOLT INDIKÁTOROK
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ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
2. OPERATÍV CÉL
4. RÉSZCÉL

A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK

A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

A város és a városkörnyék
együttműködése (pl. CLLD4) az
élelmiszergazdaság, esetleg az agráreredetű energiaforrások hasznosítása,
valamint a falusi turizmus területén
A város és városkörnyék együttműködésének hagyományai nem
kiemelkedőek, ugyanakkor az együttműködés több területen
egyértelmű hasznokkal járna. Az együttműködési lehetőségek
feltárása lehet az első lépés a helyi gazdaság „kiterjesztése” felé.
- A város-városkörnyék relációban Szigetvár munkaadói
szerepe
- A város-városkörnyék relációban Szigetvár szolgáltató
szerepe
- A várostérség természeti potenciálja
- CLLD
- termelői együttműködés a város-városkörnyék relációban
- város-városkörnyék termelési célú együttműködésének
kialakítása, erősítése:
o a várostérség termelői kapacitásainak a felmérése
o a várostérség energetikai kapacitásainak felmérése
(agrárbázisú megújuló energiaforrások)
o CLLD-típusú együttműködések kialakításának támogatása
o Zsibót-Becefa szőlőhegy szegregálódásának megállítása

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

4

várostérség termelőkapacitásait feltáró tanulmány léte
(igen/nem)
a várostérség energetikai kapacitásait feltáró tanulmány léte
(igen/nem)
térségi hatású CLLD projektek száma

Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés.
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2.2.2 A káros társadalmi folyamatok megállítása, megtartóképesség növelése
A helyi társadalom életminőségét alakító feltételek nem csupán a város lakói
számára fontosak, de e feltételek javulása jelentős mértékben hozzájárul a város
gazdasági céljainak, azon belül is különösen a turizmus fejlesztésére vonatkozó
fejlesztési elképzeléseknek a megvalósulásához.
A „minőség a kisvárosban” azt is jelenti, hogy a város fejlesztési elképzelései
megfogalmazása és megvalósítása során megfelelő válaszokat ad az
elöregedett/elöregedő népesség, illetve a városban élő egyes társadalmi csoportokat
jellemző foglalkoztathatósággal, elszegényedéssel kapcsolatos sajátos problémáira
is.
A „minőség a kisvárosban” a helyi társadalom esetében azonban nem csupán az
életminőség, a foglalkoztathatóság vagy az elszegényedés problémáinak optimális
megoldásokat eredményező kezelését jelenti. A helyi társadalom maga is környezeti
feltétel a helyi gazdaság, különösen a turizmus szempontjából, és ebben az
értelemben
fejlesztést
igénylő
terület.
A
helyi
társadalom
alkalmazkodóképességének,
rugalmasságának,
innovációs
potenciáljának
fejlesztése a Szigetvár jövőképének központi elemét jelentő „minőség” fontos
alkotóeleme.
A „minőség a kisvárosban” - Szigetvár jövőképének e szlogenszerű összefoglalása
olyan célok elérését jelenti, amelyek megegyeznek az 1999-ben indított európai
CittaSlow5 kisvárosokat tömörítő mozgalom céljaival. Szigetvár város e mozgalom
tagjává kíván válni.

STRATÉGIAI CÉL

A káros társadalmi folyamatok
megállítása, megtartóképesség növelése

HELYZETÉRTÉKELÉS

Szigetvár lakónépessége a város megtartóképességének gyengülése,
illetve demográfiai okok miatt folyamatosan fogy. A népesség
csökkenése a városban maradók előregedése mellett zajló folyamat. A
helyi társadalom erősítése önmagában is fontos cél, emellett azonban –
pl. a foglalkoztathatóságot, az innovációra való hajlamot, a változó
körülményekhez való alkalmazkodóképességet stb. tekintve - a helyi
gazdaság fejlődését alakító fontos tényező is.

INDIKÁTOR
ADATSZÜKSÉGLET
SZÁMÍTÁSI MÓD ÉS
JAVASOLT HATÁRÉRTÉKEK
ELNEVEZÉS

A helyi társadalom állapotát leírő mennyiségi és minőségi adatok
Későbbi kimunkálásuk szükséges
BÁZISÉRTÉK

JÖVEDELEM-INDIKÁTOR %

5

http://en.wikipedia.org/wiki/Cittaslow
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1. OPERATÍV CÉL
HELYZETÉRTÉKELÉS

AZ OPERATÍV CÉL INDOKLÁSA

RÉSZCÉLOK

A foglalkoztathatóság
gazdaságfejlesztési célokkal
összhangban álló javítása
Az elmúlt években az összes álláskereső több mint 60%-át az
általános iskolai és szakmunkás képzőt végzettek teszik ki, míg az
egyetemi végzettségű álláskeresők száma nem éri el a 10 főt.
A mutatók alapján több hangsúlyt kell fektetni az alap- és középfokú
oktatásra, hiszen amint az látható, a szakközépiskolai, technikumi és
gimnáziumi végzettségű álláskeresők is nagy számban jelen vannak,
ami egyrészt arra utalhat, hogy nem megfelelő az oktatás minősége,
másrészt pedig arra, hogy kevés az ezzel a végzettséggel rendelkezők
elhelyezkedési lehetősége.
- „Biztos kezdet” és „Tanoda” programok indítása az alapszintű
oktatás és az általános iskolai beilleszkedés támogatására.
- A gazdaságfejlesztési célok szempontjából releváns szakképzések
áttekintése, fejlesztése és indokolt esetben megszüntetés illetve új
szakok indítása.
- A helyi gazdaságfejlesztési célokhoz igazodó felsőoktatási
szakokon lévő képzéseken való részvétel támogatása komplex
ösztöndíj program(ok) révén.

INDIKÁTOROK

ELNEVEZÉS/HATÁRÉRTÉKEK

2. OPERATÍV CÉL
HELYZETÉRTÉKELÉS

AZ OPERATÍV CÉL INDOKLÁSA

RÉSZCÉLOK

BÁZISÉRTÉK

KRITIKUS
2020
SZINT
Kimunkálásuk szükséges

2030

Az életminőség javítása a város
megtartóképességének növelése, illetve
a gazdaság fejlesztését szolgáló célok
elérése érdekében
A város civil társadalmának fejlesztése erősíti a helyi társadalmat,
ezáltal növeli a megtartóképességet és az fontos feltétel a város
fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához is. A helyi társadalom
állapotának alakításában, a fejlesztési elképzelések társadalmi
csoportokhoz illesztésében a civil szervezetek, illetve eszközeik
különösen hatékonyak.
A helyi társadalom állapotának alakításában, a fejlesztési
elképzelések társadalmi csoportokhoz illesztésében a civil
szervezetek, illetve eszközeik mind költségeit, mint várható
eredményességét illetően különösen hatékonyak.
- A város civil szervezeteinek, formációinak, aktivitásuknak a
feltérképezése, fejlesztésükre vonatkozó koncepció kidolgozása
- Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
koncepciójának kidolgozása
- A civil szervezetek tevékenységének támogatása különös tekintettel
a helyi kötődést és a fejlesztési programok előkészítését valamint
megvalósítását támogató tevékenységek vonatkozásában

INDIKÁTOROK

ELNEVEZÉS/HATÁRÉRTÉKEK

BÁZISÉRTÉK
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3. OPERATÍV CÉL
HELYZETÉRTÉKELÉS

AZ OPERATÍV CÉL INDOKLÁSA

RÉSZCÉLOK

Megfelelő válaszok az elöregedett/
elöregedő népesség problémáira
Migrációs és demográfiai okok miatt Szigetvár népessége erősen
előregedett. Az időskoruak a város társadalmának jelentős hányadát
adják. A népesség életkori szerkezete számos problémát generál: a
szomatikus és mentális egészség, a társas kapcsolatok leépülése, az
anyagi helyzet leromlása stb. terén.
Az előregedő népesség életminőségének szinten tatása, illetve
fejlesztése speciális igényeket támaszt nem csupán a közösségi
szolgáltatásokkal, az épített környezettel, de a helyi társadalom
különböző csoportjaival szemben is.
- A város időskorú lakosságát jellemző, a közösségi szolgáltatásokra,
az épített és a társadalmi környezetre vonatkozó igények feltárása,
problématérkép készítése
- Az időskorúak (illetve különböző csoportjaik) életminőségét javító
programok kimunkálása, illetve megvalósítása az önkorámyzat
mellett a civil szervezetek bevonásával

INDIKÁTOROK

ELNEVEZÉS/HATÁRÉRTÉKEK

4. OPERATÍV CÉL
HELYZETÉRTÉKELÉS

AZ OPERATÍV CÉL INDOKLÁSA

RÉSZCÉLOK

BÁZISÉRTÉK

KRITIKUS
2020
SZINT
Kimunkálásuk szükséges

2030

A város népességét, annak minden
csoportját jellemző alkalmazkodó,
illetve reagáló képesség javítása
A tartósan, 180 napnál régebben állás nélkül lévők száma a
regisztrált állomány felét teszi ki lassan két évtized óta, ami azt jelzi,
hogy a munkanélküliek jelentős része elvesztette alkalmazkodó,
reagáló képességét.
Fontos, hogy erősödjön a szak- és felnőttképzési rendszer munkaerőpiaci alkalmazkodása, munkaerő-piaci igényekre reagáló képessége,
a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakításával és
fejlesztésével járuljon hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez,
a képzésből kilépők szakmai és személyes kompetenciáival a
munkáltatók elégedettebbek legyenek.
- a szak- és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresést és
munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése,
- azon szolgáltatások fejlesztése, amelyek közvetetten szintén
hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, de
elsődleges céljuk, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésben
és a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek
csökkentése, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett
csoportok hozzáférésének javítása, mentálhigiénés és
szociálpszichológiai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése.

INDIKÁTOROK

ELNEVEZÉS/HATÁRÉRTÉKEK

BÁZISÉRTÉK
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5. OPERATÍV CÉL
HELYZETÉRTÉKELÉS
AZ OPERATÍV CÉL INDOKLÁSA

RÉSZCÉLOK

Az elszegényedés fékezése, a
szegénységet eredményező folyamatok
felszámolása, megfordítása
A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség
számának csökkentése
Fontos, hogy erősödjön a szak- és felnőttképzési rendszer munkaerőpiaci alkalmazkodása, munkaerő-piaci igényekre reagáló képessége,
a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakításával és
fejlesztésével járuljon hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez,
a képzésből kilépők szakmai és személyes kompetenciáival a
munkáltatók elégedettebbek legyenek.
- Önkéntes munkavégzés megszervezése: idősek, betegek,
gyermekeiket egyedül nevelők segítése érdekében.
- A helyi igények felmérése annak érdekében, hogy milyen
képzésekre, kompetencia fejlesztésre lehet igénye a közösségek
tagjainak (nyelvi képzések).
- Háztájizás és ökogazdálkodás alapjainak megtanítása a
szőlőhegyen életvitelszerűen élő mélyszegényeknek, helyi piacra
történő termeléshez háttérszolgáltatások kialakítása és folyamatos
biztosítása.

INDIKÁTOROK

ELNEVEZÉS/HATÁRÉRTÉKEK

BÁZISÉRTÉK
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2.2.3 Fenntartható, élhető, vonzó környezet megteremtése
Szigetvár város infrastrukturális megújítása során a korábbi évtizedek fejlődése
következményeinek korrigálására, minőségi fejlesztésére van szükség. Az elmúlt
évek városrehabilitációs fejlesztései már elindították ezt a folyamatot, azonban ezek
csak kezdeti lépéseknek tekinthetők. A komplex városrekonstrukciós törekvések
célkitűzése a helyi közösség és a térségben élők életminőségének a javításán túl a
gazdaság helyi és térségi motorjainak beindítása, a városi élet minőségének
javításához szükséges fejlesztések elvégzése.
A jövőben az alábbi főbb irányok mentén célozzuk a várost fenntarthatóvá, élhetőbbé
és vonzóbbá tenni:
 Szűkebb értelemben vett városközpont kitágítása, gyalogos övezetek
bővítése és a fürdővárosi arculathoz igazodó tartalommal való megtöltése: a
vár és a fürdő megközelíthetőségének javítása és belső kohéziójának javítása
a sportpálya belvárosból való kitelepítésével, és wellnessszálloda
fejlesztéssel.
 A belváros-rehabilitáció továbbvitelének egyik legfontosabb előfeltétele a
jelenlegi cipőgyár funkcióinak módosításával történő revitalizációja.
 A Széchenyi és a József Attila belvárosi utcák városképének javítása,
fejlesztése szintén fontos célkitűzés, folytatni kell az „Oroszlánszív”
projektben már elkezdett egységesebb belvárosi arculat kialakítását.
 Általánosságban
szükséges
a
városi
közterek,
közparkok
rekonstrukcióinak megvalósítása, azok gondozására kiemelt figyelmet
szükséges fordítani.
 Folytatni szükséges a Szent István lakótelepi, a Radován téri és a Móra
Ferenc lakótelepi társasházak komplex energetikai fejlesztésének
támogatását. indokolt lehet az Önkormányzat részéről – akár az érintett
lakóközösségek bevonásával – egy pénzügyi alap létrehozása, amely a
jövőben lehetővé teheti a felújítási programok megvalósítását.
 Folytatni kell a lakások, intézmények és vállalkozások energiaellátási
rendszerének átalakítását oly módon, hogy minél nagyobb arányban legyenek
használatosak a megújuló energiák (fotovoltaikus, geotermális, biomassza,
biogáz).
Városi szolgáltatások minőségfejlesztése és az info-kommunikációs
társadalom feltételeinek megteremtése:
A városi önkormányzatnak, illetve a döntéseket végrehajtó polgármesteri hivatalnak
mindenkor biztosítania kell, hogy a lakosság a városi rangnak és a kor elvárásainak
megfelelő szolgáltatásokban részesülhessen. A szolgáltatások létrehozása, magas
szinten tartása, illetve működtetése korszerű hivatalt, szervezeti hátteret igényel.
Ennek biztosíthatósága részben a meglévő intézménystruktúra modernizálásán, a
megfelelő felkészültség, technikai feltételek biztosításán, illetve a mindezekhez teret
nyújtó info-kommunikációs társadalom feltételeinek megteremtésén, biztosításán
múlik.
Kapcsolódó specifikus célkitűzésként az alábbiak határozhatóak meg:
 az oktatási intézmények IKT eszközellátottságnak javítása
 idősebb korosztály sajátos igényeit célzó informatikai képzési programok
megvalósítása
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nyilvános WIFI hotspotok körének bővítése a város frekventált részein
e-önkormányzati elektronikus ügyintézési rendszer szükség szerinti
továbbfejlesztése a rendszer működési tapasztalatai és az ügyfelek igényei
alapján
a már gyakorlatban is jól működő rendszereknek a továbbadása az
önkormányzati intézmények részére, az ott dolgozók képessé tétele az új
technológia alkalmazására

1. RÉSZCÉL

ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
Átfogó közlekedési fejlesztések
végrehajtása: hálózatfejlesztés,
útfelújítás- és építési program valamint
környezetbarát közösségi közlekedési
rendszer kialakítása. Szigetvár
bekapcsolása a horvát-magyar
közlekedési tengelybe.

A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA

Fontos a város elérhetőségét és belső kapcsolatrendszerét javítani az
életminőség és a gazdaság fejlesztése érdekében.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK

-

A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

részben kiépített vonalas infrastruktúra

- pénzügyi eszközök, támogatások
- uniós források
- a vonalas települési infrastruktúra fejlesztése
o a város belterületi útjainak, járdáinak rekonstrukciója
o belterületi, hivatásforgalmú kerékpárút kiépítése
- a közösségi közlekedés fejlesztése
o járatindítás a buszmegálló-fürdő viszonylatban
o buszvárók, buszmegállók fejlesztése
o parkolók fejlesztése

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

Települési életminőség-index
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2. RÉSZCÉL

A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK
A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
A városi környezet vonzóvá tétele: az
épített- és természeti környezet
minőségének javítása a fenntarthatóság
követelményeinek figyelembevételével.
A város és a várostérség polgárai, a Szigetvárra látogató turisták és a
városba vonzani kívánt befektetők, foglalkoztatók is igényes, vonzó
települési
infrastruktúrát
és
XXI.
századi
települési
közszolgáltatásokat igényelnek.
- széleskörű képzési portfólió
- részben kiépített vonalas infrastruktúra
- pénzügyi eszközök, támogatások
- uniós források
- a vonalas települési infrastruktúra fejlesztése
o a szennyvízhálózat fejlesztése
o vízrendezési problémák kezelése
- a kulturális intézményrendszer fejlesztése
o A
belváros-rehabilitáció
továbbvitelének
egyik
legfontosabb előfeltétele a jelenlegi cipőgyár funkcióinak
módosításával történő revitalizációja.
o A Széchenyi és a József Attila belvárosi utcák
városképének javítása, fejlesztése szintén fontos célkitűzés,
folytatni kell az „Oroszlánszív” projektben már elkezdett
egységesebb belvárosi arculat kialakítását.
o Általánosságban szükséges a városi közterek, közparkok
rekonstrukcióinak megvalósítása, azok gondozására
kiemelt figyelmet szükséges fordítani.
o Folytatni szükséges a Szent István lakótelepi, a Radován
téri és a Móra Ferenc lakótelepi társasházak komplex
energetikai fejlesztésének támogatását. indokolt lehet az
Önkormányzat részéről – akár az érintett lakóközösségek
bevonásával – egy pénzügyi alap létrehozása, amely a
jövőben lehetővé teheti a felújítási programok
megvalósítását.
o Folytatni kell a lakások, intézmények és vállalkozások
energiaellátási rendszerének átalakítását oly módon, hogy
minél nagyobb arányban legyenek használatosak a
megújuló energiák (fotovoltaikus, geotermális, biomassza,
biogáz).

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

Települési életminőség-index
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3. RÉSZCÉL

A RÉSZCÉL RÖVID INDOKLÁSA
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ERŐFORRÁSOK
A SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK
AZ RÉSZCÉLHOZ RENDELT
FELADATOK

ESZKÖZÖK ÉS FELADATOK
Korszerű, elérhető intézményi struktúra
és szolgáltatás-rendszer kialakítása, a
társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentése érdekében.
A város és a várostérség polgárai egyformán korszerű, elérhető
intézményi
infrastruktúrát
és
XXI.
századi
települési
közszolgáltatásokat igényelnek.
- széleskörű képzési portfólió
- működő szociális és egészségügyi ellátórendszer
- pénzügyi eszközök, támogatások
- uniós források
- a meglevő humán infrastruktúra fejlesztése
o óvoda/bölcsőde fejlesztés a foglalkoztathatóság javítása
érdekében
o az egészségügyi alapellátás fejlesztése
- a kulturális intézményrendszer fejlesztése
o a Vigadó rendezvényszervező, kulturális animációs
hátterének megteremtése Szűkebb értelemben vett
városközpont kitágítása, gyalogos övezetek bővítése és a
fürdővárosi arculathoz igazodó tartalommal való
megtöltése: a vár és a fürdő megközelíthetőségének javítása
és belső kohéziójának javítása a sportpálya belvárosból
való kitelepítésével, és wellnessszálloda fejlesztéssel.
- sport és rekreációs fejlesztések
o Sportkomplexum kialakítása

JAVASOLT INDIKÁTOROK
-

Települési életminőség-index
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3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI
FELADATOKHOZ
3.1. A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI
ADATOK MEGHATÁROZÁSA
3.1.1 Társadalmi adatok
Szigetvár város lakónépessége az 1970-es évektől 2001-ig folyamatosan
növekedett. 1970-hez képest a népesség száma 2001-re 18%-kal emelkedett. A
népesség számának emelkedése 2001 után megállt, és lassú csökkenésbe fordult
át. 2001-hez képest 2011-ben közel 8%-kal kevesebben laktak a városban, amely
alacsonyabb az 1980-a lakosságszámnál.
E demográfiai változások a város társadalmát illetően a következő okokkal
magyarázhatóak:
1. A város népességét is jellemző alacsony reproduktivitás. Az élveszületések
száma folyamatos csökkenést mutat. A jelenség oka részben a reproduktív korban
lévő népesség arányának csökkenésével, részben a gyermekvállalási hajlandóság
mérséklésével hozható összefüggésbe.
2. A halálozások számának emelkedése. Szigetvár városában folyamatosan
emelkedő tendenciát mutat a halálozás alakulása. Ennek oka elsősorban a
népesség elöregedésében, az ezzel együtt járó egészségi állapotromlásban
keresendő.
3. A természetes szaporodás-fogyás negatív egyenlege.Az alacson reprodukciós
hajlandóság, illetve a folyamatosan emelkedő halálozás miatt a természetes
szaporodás-fogyás egyeglege az 1980-as évektől kezdődően Szigetvár esetében
is negatív.
4. A vándorlási különbözetből adódó lakosságszám-növekedés tendenciózus
mérséklődése. Szigetvár esetében a városba be-, illetve a városból elköltözők
egyenlege az 1970-től kezdődő időszakban mindvégig pozitív volt, azaz
önmagában népesség-többletet jelentett a város számára. A vándorlási egyenleg
azonban az 1970-1979 közötti 1028 fő nyereséggel szemben 2001 és 2011 között
már csupán 70 főt jelentett. A vándorlási nyereség mérséklődése 93%-os volt.
5. A demográfiai és migrációs folyamatok negatív egyenlege. A demográfiai és a
migrációs folyamatok lakosságszám alakulására gyakorolt hatása a 2001 és 2011
évtizedben fordult át negatív egyenlegbe, melynek eredményeként a város
összesen 739 lakost veszített.
6. A népesség elöregedése. Szigetvár városa a vázolt demográfiai és migrációs
folyamatok eredményeképpen erősen elöregedett népességgel jellemezhető. A
2011-es népszámlálás adatai szerint a városra jellemző öregedési ráta értéke
1,84, amely jelentős mértékben magasabb a Szigetvári Járást/Kistérséget
Szigetvár nélkül jellemző értéknél (1,25), de magasabb a Baranya megyét
jellemző értéknél is (1,70).
7. Az egyszemélyes háztartások relatíve magas száma. Nagyobb mértékben a
városban élő népesség előregedésének, kisebb mértékben a házasodási, illetve
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együttélési szokások változásának egyik következménye az egyszemélyes
háztartások arányának emelkedése.
8. A népesség egyes csoportjai egészségi állapotának kedvezőtlen jellemzői.
Az életkor előrehaladtával szükségképpen együtt járó egészségromlás miatt az
időskorú népesség egészségi állapota kedvezőtlen tendenciákkal jellemezhető.
9. Demográfiai jellegű szegregációs tendenciák. A város egyes városrészeire
vonatkozó adatok alapján jól kirajzolódnak azok a demográfiai jellegű
szegregációs tendenciák, amelyek a különböző korcsoportok térbeli
elhelyezkedését jellemzi (természetesen az átlagok szintjén
10. A foglalkoztatottsággal kapcsolatos problémák. Bár a Szigetvár várost
jellemző foglalkoztatottsági adatok a megye egészét, illetve a megyében lévő
hasonló nagyságú városokat tekintve nem mutat lényeges eltéréseket, a
munkalehetőségek hiánya jelentős problémaként értékelhető.
Fenti negatív tendenciák mérséklése illetve megszüntetése a város alapvető érdeke.
Szigetvár kedvező közlekedésföldrajzi elhelyezkedése a várható közúti
fejlesztésekkel tovább erősödik, természeti és épített környezetében, az örökségi
értékek sokaságában olyan lehetőségek rejlenek, melyek kiaknázása esetén a
jelenlegi kedvezőtlen demográfiai-társadalmi aspektusok orvosolhatók, a város
népességszámának csökkenése megállítható.
3.1.2 Gazdasági adatok
Szigetváron a közelmúltban bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági folyamatok – a
jelentős üzemek megszűnése (cipőgyár), szerepük csökkenése (konzervgyár) –
megállítása kell, hogy a közeljövő meghatározó feladata legyen.
A város hatályos településrendezési terve – figyelembe véve a közúthálózatban
várható fejlesztéseket is – több helyen jelölt ki ipari és kereskedelmi-szolgáltató
területeket, melyek nagy része ma még beépítetlen.
Szigetvár eddigi történelmében mindig a térség meghatározó termelési, ellátási,
igazgatási központja volt, e funkciója az egészségüggyel, majd a közelmúltban az
idegenforgalom, a turizmus, rekreáció lehetőségeivel bővült.
Jelen koncepciónak is alapvető célja hangsúlyozni a város helyi és helyzeti
energiáinak intenzívebb kihasználását, a gazdaság megerősödésének kiemelt
támogatását, a zöld város gondolat (komplex energetikai háttérszektor)
megvalósítását.
3.1.3 Környezeti adatok
Szigetvár a Dél-Zselic kistáj meghatározó települése a zselici dombok és a déli sík
terület találkozásánál helyezkedik el.
A kistáj mérsékelten meleg és mérsékelten nedves szubatlanti jellegű, a terület közel
felét szántók, cca. 45%-át gyertyános tölgyesek foglalják el, a településekhez közeli
déli lejtőkön a szőlő is megjelent.
A kistájat átszövik a Drávába tartó vízfolyások, melyek közül a várost is átszelő
Almás-patak az egyik legjelentősebb. A város magja a patak menti ingoványos
terület magasabban fekvő részein alakult ki, itt épült fel a Vár, majd e térség keleti és
nyugati oldalán fejlődött napjainkig a város, megőrizve a vár és várkörnyéki park
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(helyi védett terület) értékeit, karakterét. E térség jelentőségét ismerte el a
kormányzat azzal, hogy lehetővé tette a gyógyhely megnevezés használatát és
kijelölte annak területét és védőterületét.
A város másik táji értéke a Zsibóti szőlőhegy és annak keleti határán létrejött
horgásztó és Domolosi kastély környéke, melynek megőrzése, értő módon történő
fejlesztése, figyelembe véve a jelenleg folyamatban lévő, a török kor feltárásában,
megismerésében és bemutatásában rejlő lehetőségeket is.

3.2. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN JAVASLAT A MŰSZAKI
INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEIRE, TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA
IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA

A részletes megalapozó vizsgálatok és a fenti összefüggések célok mentén az alábbi
javaslatok fogalmazódtak meg a műszaki infrastruktúrát illetően:
Közlekedés:
a)
b)
c)
d)

országos úthálózat fejlesztése
településen belüli utak, kerékpárutak, gyalogutak
parkolás, csomópontok (körforgalom)
a MÁV terület hasznosításának vizsgálata

Közművesítés:
a) a szennyvízhálózat fejlesztése
b) vízrendezési problémák megoldása

Területfelhasználás:
-

lakóterületek:
cél: a városi környezet fejlesztése – lakhatási feltételek javítása, a
demográfiai folyamatok megfordítása
a) a nagyvárosias lakóterületeken a lakóépületek energia felhasználásának
csökkentése, a zöldfelületek minőségének, a parkolási lehetőségek
javítása
b) a kisvárosias, kertvárosias és falusias területeken a közterületek (út-,
közműzöldfelületek)
minőségének
javítása,
a
lakóépületek
rehabilitációjának szorgalmazása, támogatása
c) a Szőlőhegyi területen a belterületbe vonás szorgalmazása, a lakóterületté
válás infrastrukturális feltételei biztosításának segítése
d) a hatályos tervben már kijelölt, még meg nem valósult lakóterületek
kialakításának támogatása

-

vegyes területek:
cél: a városi környezet fejlesztése, a lakhatási, gazdaságfejlesztési, ellátási
és szolgáltatási feltételek javítása, bővítése
 a városrehabilitációs programok megvalósítása
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a környezeti infrastruktúra fejlesztése, bővítése
a turisztikai kínálat javítása, komplex turisztikai csomag létrehozása
a zöldfelületek fejlesztése
a parkolási feltételek javítása

a) a belvárosi lakásállomány minőségének javítása
b) a termálfürdő térségének rendezése (akcióterület), a megközelítés
javítása, új kiszolgáló út és parkolóhelyek kialakítása
a sportpálya megszüntetése, az idegenforgalom, turizmus feltételeinek
javítása (szálloda építés)
új városi köztér kialakítása
c) a volt cipőgyár alulhasznosított térségének fejlesztése (akcióterület)
d) az autóbusz és vasúti pályaudvar környezetének fejlesztése (parkolás,
zöldfelületek)
e) az Alapi Gáspár utca – Almás-patak menti, a hatályos tervben szereplő
vegyes (intézményi) területek kialakítása (akcióterület)
f) a Vár és környékének fejlesztése (akcióterület)
g) egészségügyi (bölcsődei, orvosi alapellátás) ellátás fejlesztése
-

gazdasági területek:
cél: a környezeti fenntarthatóság fejlesztése, munkahelyteremtés, vonzó
befektetési és üzleti környezet létrehozása
a) a megújuló energia alkalmazása, komplex energetikai háttérszektor
kialakítása (akcióterület)
(hidroszolár erőmű, biogáz erőmű, energianövény termesztés)
b) a Délkeleti Ipari Park kialakítása, közmű, út fejlesztés (akcióterület)
c) logisztikai központ kialakítása (akcióterület)
d) a Dencsházi út menti mezőgazdasági üzemi területek övezeti
besorolásának felülvizsgálata, pontosítása
e) a Hoboli út menti építési övezetek felülvizsgálata

-

üdülőterületek:
cél: az üdülőterületi szolgáltatás diverzifikáció
a) az Almás-patak mentén, a Várkertben tervezett üdülőterületek
megvalósításának felülvizsgálata (igények, lehetőségek felmérése,
tisztázása)
b) a zsibóti üdülőterület kialakítása feltételeinek vizsgálata (kemping,
üdülőházak)

-

különleges területek:
cél: Szigetvár mint turisztikai desztináció, fejlesztése, a városi szolgáltatások
javítása
a) a gyógyfürdő és térsége komplex szolgáltatásának fejlesztése
(akcióterület)
b) új sportkomplexum létesítése (akcióterület)
c) vásártér kialakítása (piac, heti vásár)
d) mezőgazdasági üzemi területek fejlesztése (üvegházas telepek
kialakítása)
e) kórház
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f) a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló területek
kialakítása
g) hulladékkezelő, lerakó terület
h) egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület kialakítása
-

mezőgazdasági területek:
cél: a mezőgazdasági területek (művelési ágazat) intenzitásának növelése
 a borászati, gyümölcstermelési célú területek kialakítása
 helyi vállalkozások megerősítése
 új befektetők és befektetések vonzása
a) a művelési ágak arányainak vizsgálata
b) az általános és kertes mezőgazdasági területek besorolásának vizsgálata
c) birtokközpontok kialakításának vizsgálata

-

erdőterületek:
cél: a város erdőfelületeinek növelése
a közjóléti erdő arányának növelése
a) az erdőfelületek növelésének vizsgálata
b) a kül- és belterületi rendszer kialakításának vizsgálata

-

zöldterület:
cél: a város közpark, közkert felületeinek növelése, az utcafásítás arányának
növelése
a) a város összefüggő zöldfelületi rendszere kialakításának vizsgálata
b) a burkolt vagy fásított köztér, sétány kialakításának vizsgálata
c) a város közterületein alkalmazandó növényfajok vizsgálata
d) az intézményi kertek minőségének, hasznosíthatóságának vizsgálata

-

vízgazdálkodási terület:
cél: a folyóvizek, állóvizek intenzívebb felhasználása
a) az Almás-patak mindkét oldalán közterületek kialakíthatóságának
vizsgálata
b) a zsibóti tó intenzívebb használhatóságának elemzése
természetközeli terület:
cél: a természetközeli területek megőrzése

-

-

általánosságban:
cél: vonzó befektetési és üzleti környezet létrehozása
 demográfiai folyamatok megfordítása
 vonzó településkép
a) tényleges területhasználat és a szabályozás ellentmondásának feloldása
b) területhasznosítás, területfejlesztés lehetőségeinek vizsgálata
c) települési terület kialakítása lehetőségének vizsgálata
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3.3. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA,
JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉG ÉRTÉK ALAPÚ,
FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE
A természeti és épített örökség (a védett és nem védett természeti területek és ezek
hálózata, az élő és élettelen természeti és táji értékek, élőhelyek, fajok és
közösségek a biológiai sokféleség) az ipar, az intenzív mezőgazdaság, a közlekedés
és urbanizáció, valamint a természeti és antropogén krízishelyzetek hatásainak van
kitéve. A hatások kockázatainak csökkentése és kivédése, a károk felszámolása a
hatékony és a fenntartható fejlődés elveit figyelembe vevő térségfejlesztés fontos
feladata, mert csak így biztosítható egyes térségtípusok táji adottságokra alapozott
egyedi fejlesztéseinek eredményessége és a biodiverzitás fenntartása. Ezekben
hangsúlyos szerepet kapnak a környezetkímélő, természet-közeli és energiahatékony beavatkozások, amelyek a lakosság életminőségét és egészségi állapotát
pozitívan befolyásolják.
Fenti célok megvalósulása érdekében javasolt:
 térségi, illetve helyi identitás erősítése az ember és táj kapcsolatrendszerének
újraélesztése a helyben élők illetve a helyi intézmények környezethez,
természethez fűződő jogainak erősítése, kötelességeinek nyilvánvalóvá tétele,
 a táji értékek, mint számos térség fejlődési erőforrásának természetkímélő
használata a rekreációs működése révén az ökológiai rendszerek
terhelhetőségének és sérülékenységének fokozott figyelembevétele mellett,
 a természeti örökséget veszélyeztető környezeti (természetes és antropogén
eredetű) kockázatok kivédése integrált fejlesztési programokkal. Az
elszennyezett és degradált területek rehabilitációjához való hozzájárulás,
 a természeti örökségre alapozott egyedi fejlesztések megvalósítása –
biotermesztés, természetközeli gazdálkodási módszerek bevezetése,
hagyományos
termesztési
módszerek
újraélesztése,
bemutatása,
ökoturizmus, szolgáltató- és bemutatóközpontok, natúrparkok, tájházak,
környezetvédelmi infrastruktúra létesítésével – a védelmi szempontok és az
elővigyázatosság figyelembe vételével.
A táji kulturális örökség – mely magába foglalja az épített, a tárgyi és a szellemi
kulturális örökséget – közvetlenül, vagy közvetetten szellemi, vagy tárgyi-anyagi
erőforrás, s mint ilyen, gazdasági tényező.
A kulturális örökség a települési, a térségi, a nemzeti és az európai identitás egyik
sarokköve, az egyik legfontosabb közösségi-kulturális, környezeti és gazdasági
jelentőséggel bíró térségi erőforrás, ezért a területfejlesztésnek az integrált, összetett
módon kell kezelnie.
Területfejlesztési szempontból egyaránt fontos a kulturális örökség védelme annak
érdekében, hogy hosszú távon is erőforrás maradjon, valamint a fenntartható
fejlesztése, azaz hogy a fejlesztési projektek épüljenek a benne rejlő erőforrások
kiaknázására és örökségi értékeinek kiteljesítésére, illetve további örökségértékek
generálására.
A kulturális örökség megőrzése, értékeinek kiteljesítése és a társadalmi identitás
térségi erősítése a fenntarthatóság fontos tényezői, hiszen a jövő generációja
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számára őrzik meg a múlt és jelenkor értékeit, ezzel biztosítva a tudás és
hagyományok térségi jellegzetességeinek fennmaradását.
Javaslatok ehhez kapcsolódóan:
 népi építészet, kézművesség és gazdálkodási kultúra fennmaradásának
elősegítése, ezekre alapozott piactermelés, amely a turisztikai erőforrásokat
erősíti Szigetváron és a térségben,
 az egyedi táji, települési arculatot megőrző építészeti stílusok támogatása,
 az épített és természeti környezet megóvására irányuló felelősség kialakítása
a lakosságban, az ehhez kapcsolódó civil kezdeményezések támogatása,
 a helyi és üdülőlakosság együttműködésének elősegítése.
Az épített környezet védendő értékeit a Helyzetfeltáró munkarész 1.14.6. fejezete, a
táji értékeket az 1.12.3. fejezete sorolja fel.
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