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ELŐSZÓ
Fontosabb nemzetközi és országos folyamatok
Az 1972-es stockholmi ENSZ Konferencia az emberi környezetről, az 1992-es Rio de Janeiró-i Környezet
és Fejlődés Világkonferencia, majd a 2002-es johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világkonferencia eredményei megerősítették, hogy az uralkodó környezeti problémák megoldására kizárólag a társadalom és a
gazdaság együttes fejlődése révén van esély. E felismerés az Európai Uniót is arra sarkallja, hogy akcióprogramjai révén a tagállamokat együttműködő félként ösztönözze a fenntartható fejlődés felé vezető, globális összefogást igénylő úton. Az EU első politikai és cselekvési programja az 1992-2000. közötti időszakra vonatkozó V. Környezetvédelmi Akcióprogram, mely a „Fenntarthatóság Felé” címet viseli, s része a Riói
Agenda 21 végrehajtásának. Az akcióprogram meghatározó célja a környezeti szempontok ágazati politikába integrálása, valamint a kormányok, a vállalati szféra és a közvélemény együttes fellépésének megteremtése volt. Az ágazati politikák közül a program az ipart, az energiát, a közlekedést, a mezőgazdaságot és az
idegenforgalmat emelte ki, mivel ezeknek a szektoroknak van különösen nagy hatásuk a környezeti állapot
megőrzése és javítása szempontjából. Az V. Akcióprogram következtében csökkent a határon átnyúló légszennyezés, javult a vízminőség és mérséklődött az ózonlyukat károsító anyagok kibocsátása. Az elért
eredmények szerényebbek voltak a vártnál, így az Európai Unió megalkotta jelenlegi, VI. Környezetvédelmi
Akcióprogramját, mely a „Környezet 2010: A mi jövőnk, a mi választásunk” címet viseli, s melynek feladatai
megfelelnek egy település fenntarthatósági terve vonatkozó céljainak, és az azok eléréséhez szükséges
végrehajtásnak:
„A környezet érdekében történő helyi cselekvés széles körben elterjedt, és az emberek azon érdeklődésére
utal, hogy úgy vigyáznak a környezetükre, hogy kellemes legyen ott élni, vagy hogy megóvják a helyi vidéket és a vadvilágot. A tervezésben való lakossági részvétel javítható a könnyebben hozzáférhető és jobb
minőségű információ révén.” EU-s tagságunk partnerségre ösztönzi hazánkat is a fent említett folyamatok
végrehajtásában. A 2001-2010. közötti időszakra vonatkozó új program négy prioritási területet nevez meg:

1)

éghajlatváltozás;

2)

természet és biológiai változatosság;

3)

környezet és egészség;

4)

természeti erőforrások és hulladékok.
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A fent említett négy területen az alábbi szempontok alapján kíván a program eredményeket elérni:

1)

hatályos környezeti joganyag végrehajtásának biztosítása;

2)

a környezeti szempontok minden releváns politikába történő hatékonyabb integrálása;

3)

szoros együttműködés az üzleti szférával és a fogyasztókkal a megoldások meghatározása érdekében;

4)

az állampolgárok jobb és hozzáférhetőbb tájékoztatása környezeti ügyekben;

5)

környezettudatosabb földhasználati magatartás fejlesztése.

Uniós tagállamként Magyarország vállalta, hogy különböző eszközökkel segíti az ismertetett célkitűzések
megvalósítását. Ilyen eszközök például: a Magyar Köztársaság Kormánya által, 2007. június 29-én elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégia és a hozzá kapcsolódó Tagállami jelentés az Európai Unió
megújított fenntartható fejlődési stratégiájának végrehajtásáról; a Nemzeti Környezetvédelmi Programok;
együttműködési megállapodások; valamint az Európai Uniós tagságból ránk háruló közös programok. Mindezen eszközök egymással szoros kölcsönhatásban vannak és különböző alprogramokban, projektekben,
pályázati felhívásokban realizálódnak. Mindez regionális, kistérségi és helyi feladatokat hárít az egyes településekre.

Ennek lényege, hogy a rendelkezésünkre álló információk alapján olyan fenntarthatósági célokat fogalmazzunk meg, melyek elősegítik a Local Agenda 21 3 fő pillérének (társadalmi, gazdasági, környezeti), ezáltal a
Fenntarthatósági Fejlődés javítását Kétegyházán.

A program felépítése a következő részekből tevődik össze:
1.

Helyzetelemzés: a LA21 program bemutatása, a település bemutatása (földrajzi, történeti természeti,
környezeti, infrastrukturális, társadalmi és gazdasági helyzetének áttekintésével).

2.

Helyzetértékelés: SWOT analízis.

3.

Stratégia: fenntarthatósági célok megfogalmazása, prioritás sorrendjének meghatározása és a várható
hatások megfogalmazása.

4.

Megvalósítás: a LA21 3 fő pillérét figyelembe véve a célok megvalósítására vonatkozó programok,
részprogramok, melyeket az Önkormányzat határoz meg.

5.

Monitoring: célok és indikátorok meghatározása a fejlesztések tükrében 20 éves időtartamra.
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A Local Agenda 21 megvalósításának lépései

1. Külföldi és hazai példák feltárása, az LA 21 folyamat eddigi eredményeinek értékelése
•

A Local Agenda 21 lépéseinek, eszközeinek meghatározása

2. Jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzés
•

Az LA21 jogszabályi hátterének feltárása és más tervekhez, dokumentumokhoz való kapcsolódásának (illeszkedésének) vizsgálata.

•

A település gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának, folyamatainak elemzése statisztikai
adatok segítségével.

•

A statisztikai indikátorokat kiválasztása a változások követéséhez.

3. Partnerség, bevonás
•

A lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek bevonása a programba, középiskolák felkeresése,
konzultációk lefolytatása, információ, adatgyűjtés.

4. Stratégiai csoport felállítása
•

A helyi önkormányzati döntéshozókból, szakmai szervezetek és az oktatási intézmények képviselőiből,
valamint a LA 21 folyamatot vezető szervezet tagjaiból álló stratégiai csoport megalakítása.

5. Akciótervezés
•

A stratégiai dokumentum részét képező akciók pontos meghatározása.

•

A tervezés felügyelete, koordinációja.

•

A korábbi ágazati tervek beépítése a LA 21 folyamatba.

6. Kommunikáció
•

Az Interneten, valamint a helyi nyomtatott sajtón keresztül történő kommunikáció.

•

A lakosság valamint a szakmai, civil szervezetek visszajelzésének megfelelő fogadása.

7. Végtermék
A gyakorlatban kettős „végtermékről” beszélhetünk. Egyrészt létrejön egy stratégiai dokumentum, ami a
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helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akciókat, és konkrét javaslatokat tesz, lépéseket fogalmaz
meg a település hosszú távú, fenntarthatóság felé mutató működésére. Másrészt a feljebb ismertetett lépések megfelelő koordináció esetén egy folyamatot indítanak el, ami a környezettudatosság növelésében, a
lakossági és intézményi döntésekben jelenik meg.

8. Monitoring
Mivel egy hosszú távú folyamat elindításáról van szó, ezért a LA 21 megalapozását és a stratégiai dokumentum létrejöttét követően is komoly szükség van a Local Agenda 21 folyamat működésének nyomon
követésére. A monitoring csoport felállítása a stratégiai csoportban helyet kapó intézményi képviselők feladata.

LOCAL AGENDA 21

A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés a nemzetközi szakirodalomban.
1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés
Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott
jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható
fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a
fejlődő országok nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.

A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a fenntartható
fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".
(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia)

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági és a környezeti
pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző
fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A
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fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési programjaiba.

A Fenntartható Fejlődés alappillérei

(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia)
A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben
fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a
környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat.

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az emberiség
jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára
történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak
Nyilatkozata, Tokió, 2000).
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Mi a fenntartható fejlődés?
Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése
óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az
ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit.
A fenntartható fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.

Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási lehetőségét. A gazdaság
a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk.
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Kétegyháza Nagyközség helyzetének elemzése,
bemutatása
Az 5052 hektár összterületű Kétegyháza Nagyközség a Körös-Maros köze morfológiai egységen belül, a
békés-csanádi löszhát és a Körös süllyedék területén, Békéscsabától tizenkilenc, Gyulától és
Medgyesegyházától tizennégy, Elektől öt kilométerre fekszik.
Kétegyházán keresztezte egymást a Budapest-Bukarest és az Arad-Kisjenő-Mezőhegyes közötti vasút. A
nagyközség közigazgatási területének tengerszint feletti magassága – felszíni formáinak sokszínűsége
miatt – igen változatos.
Jelentős értéket képviselnek a kétmillió éves, a felszíntől közel négyszázötven méterig terjedő
negyedidőszaki üledékek víztározó összletei, különösen a Kétegyháza és Elek közötti, illetve a
Kétegyházától délre fekvő porózus fedőréteggel borított területek. Ezek a területek nagyon
veszélyeztetettek, így különösen fontos a védelmük. Szerencsésebb helyzetben van a KétegyházaSzabadkígyós közötti terület, amely a Körös-Maros Nemzeti Park tájvédelmi körzete, így a védelme is
biztosított.
A tájképi értékekben bővelkedő kétegyházi puszta a síkságot, szerető emberek számára ad igazi élményt.
Természetes vízfolyással területén már nem találkozunk, de jellemzőek és hosszan követhetők azok a
folyómedrek, amelyeknek vizei a vidék feltöltődését a pleisztocén végén és az óholocénban elvégezték.

Vízrajz
Az Alföld süllyedése és az Erdélyi-medence emelkedése következtében Békéscsaba-Orosháza irányába
folyt a Maros. A jelenkorban (holocén) jelentős változások következtek be. A Maros délre vándorolt, a
később hűvösebbé és csapadékosabbá vált klíma hatására pedig jelentősen felerősödött a felszíni
alakzatok, tájelemek leöblítés okozta részleges eltűnése, betemetődése, illetve az antropogén formák
megjelenése.
Napjainkban a Vizes-, Száraz- és Botos-völgy többé-kevésbé jól kivehető futása jelzi az egykori vizek útját.
Különösen karakteres a Pap-rét felől Nagy-Kakucs irányába meanderező Száraz-völgy. A folyómedrek és
folyóhátak különböző szikes formái (szikpadka, szikerek, sziklapos) mellett a rézkori kurgánkultúra népe
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által épített kunhalmok, törökhalmok Kétegyháza jellegzetes tájelemei. Közülük kiemelt tájképi és
kultúrtörténeti értékű a Török-halom vagy Pap-halom többfunkciós határdomb Elek és Kétegyháza között.
Egykor zárda állt a helyén, s talán határjelző domb is volt.
A török kiűzése utáni újratelepítést 1800 és 1812 között követte a falurendezés. 1815-ben vízelvezető
árkok, utak, töltések építésével jelentősen megváltozott a település eredeti arculata. Kétegyháza mindig
birkózott a belvízzel. Ezért volt nagy jelentősége a régión belül a gyulai belvízrendszer kiépítésének. A
rendszer ütőere, a gyula-kétegyházai felfogó csatorna, az Élővíz-csatornával van összeköttetésben. A
felfogóhoz csatlakozik a gyula-eleki csatorna (utóbbi képezi Kétegyháza keleti határát), a kétegyházi
árapasztó csatorna, a kétegyházi északi csatorna, a kakucsi csatorna, a kétegyháza-nagykamarási
csatorna.
Az ivóvizet adó összletek öt-hatszáz, illetve kétszázhúsz-hármoszáznegyven és húsz-nyolcvan méter
mélységben találhatók. Mivel a rétegvizek a talajvízből kapnak utánpótlást, a vízbázis védelme
megköveteli a talajvizek védelmét. A település 1906-ban a Fő téren fúratott egy közkifolyóval ellátott artézi
kutat. Később két facsöves, gáztalanításra szoruló kút szolgálta Kétegyháza vízellátását. Ezek ma már
csak vésztartalékot jelentenek a regionális szerepet játszó Dél-Békési Vízművek Kft. szolgáltatásai mellett.

Talaj
A Kétegyháza környéki talajok szikesek, melynek oka a rendszeres magas talajvízszint, a mélységi
sókészlet, a takaratlan felszín. A mélyebb részeken szoloncsák és szolonyec, a magasabb szinteken pedig
csernozjom talajok alakultak ki a legutóbbi néhány ezer évben.

Éghajlat
A nagyközség meleg és száraz éghajlatú. Az évi átlaghőmérséklet 11 Celsius-fok, a csapadék nyugati,
délnyugati irányból, néha keletről, az Erdélyi-szigethegység felől érkezik. Évenként átlagosan 540-560 mm
eső esik.

Kétegyháza flórája és faunája
Kétegyháza növényföldrajzilag a Crisicum flórajárásba, állatföldrajzilag az Eupannonicum kerületbe
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tartozik. Természetes növénytakaróját egykoron gyepek, cserjések, tölgyesek, sziki tölgyesek alkották. A
törökök kiűzését követő újratelepítések sajátos következménye volt a még foltokban fellelhető mocsári
erdők kiirtása. Talán a madárvilág vészelte át a legkevesebb veszteséggel a tájhasznosítást. Még
napjainkban is 178-ra tehető a nagyközségtől északra fekvő tájvédelmi körzetben megfigyelt madarak
száma. Az egykori ragadozó emlősök közül a Farkas-halom neve utal arra, hogy a ma vadászott fácánon,
nyúlon és őzön kívül más is élt Kétegyháza környékén.

Természetvédelem
A nagyközség szinte egész területe – délnyugati részét kivéve – az érzékeny természeti értékek fontos
kategóriájú övezetébe tartozik. A Kétegyháza környéki területeket ökológiai szempontból a védett
természeti terület és védőövezete, illetve a természeti terület és védőövezete kategóriába sorolják.
Tájvédelmi szempontból is jelentős értéket képvisel a Szabadkígyós és Elek közötti terület. E szerint az
osztályozás szerint a természeti terület és védőövezete kategóriába tartozik.
(forrás: Száz magyar falu könyvesháza – Kétegyháza)

A település történelme
A kezdetek és a földesurak
A település belterületéről származó szórványos leletek tanúsága szerint a vidék már a neolitikum idején
lakott volt. A Krisztus előtt 5000 körül készített edények töredékei jelentik az eddig ismert legkorábbi,
emberkéz alkotta leleteket Kétegyháza területén.
A településről szórványosan előkerült leletek tanúsága szerint az élet kisebb-nagyobb megszakításokkal,
de folyamatos volt a neolitikumtól a török kor végéig. A halmokat emelő gödörsíros kultúra népének uralma
után a bronzkorban is lakott volt Kétegyháza területe. A késő bronzkori gávai kultúra emlékei a kétegyházi
tanyák vasúti megállónál kerültek elő.
A középkorban Zaránd vármegyéhez tartozó falu neve 1412-ben és a XVI. század eleji oklevelekben
Ketheghaz, 1552-ben Ketth eghaz, 1557-ben Ketegyhaz alakban fordul elő. A település elnevezésének
oka, hogy egykoron két templom állt itt.
A települést 1412-ben említik először, amikor Zsigmond király tudatja az aradi káptalannal, hogy „a neki és
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az országnak tett hűséges szolgálataiért a Syketh-nek nevezett Fwenyes-i Eleknek adományozta a Zaránd
megyében fekvő Fwenyes, Ketheghaz. Gerke, Alabyan, Kerali, Zenthgergh, Sebrith és Gwrke nevű
falvakbeli, királyi tulajdonban levő birtokrészeket, külön, a kedvezményezett javára szóló adománylevél
szerint, a birtokrészek valamennyi tartozékával és haszonvételével együtt, mégpedig királyi új
adományként, örökjogon, tehát örököseire és jogutódjaira kiterjedő hatállyal”.
1420-ban a falu birtoklástörténetében jelentős változás következik be. Maróti János fokozatosan
hatalmába keríti Kétegyháza területét, melynek következtében településünk sorsa szorosan összefonódik
a gyulai uradalom sorsával. Később a Hunyadiak kezébe került, majd a török időkkel új fejezet kezdődött a
település történetében.

A török idők
A térség sorsa a híres 1566-os évben pecsételődött meg, amikor Szulejmán szultán utolsó hadjáratát
vezette Magyarországra. 1566. július 2-án Kerecsényi László gyulai várkapitány egész napos csatát vívott
a törökkel Kétegyházánál, de nem tudott érzékeny veszteséget okozni neki, és nem sokkal később a gyulai
vár és az uradalmi környék, vele Kétegyháza is török kézre került. Ezt követően zavargós évtizedek
következtek. A tizenöt éves háború idején a település el is tűnt a felszínről.

Az újratelepítéstől a reformkorig
1698-ban Kétegyháza több más településsel együtt Löwenburg János Jakab udvari kamarai tanácsos
kezébe került. A főispán nevéhez köthető a település románokkal történő benépesítése, melynek
eredményeképpen 1720-ban Kétegyháza szinte csak románok lakta település volt.

Táji értékek

Országos védelem alatt álló táji értékek
Nemzeti Park:
A település északnyugati része a Kígyósi-puszta (a földhivatal szerint kisebb szántókkal tagolt
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gyepterületeket magába foglalva), amely a Körös-Maros Nemzeti Park részeként országos védettséget
élvez. A Nemzeti Park területén lévő szántóként nyilvántartott területeket gyepekké kell átminősíttetni.

Országos Ökológiai Hálózat:
Az ökológiai hálózat területe magába foglalja a Nemzeti Park kétegyházi területeit, valamint közvetlenül
hozzákapcsolódva további északi gyepterületeket. Az összefüggő északi egység mellett a településtől
délre még további két, egymással területileg nem érintkező, mélyfekvésű gyepfolt is az ökoháló része. A
különálló egységeket szántóterületek övezik, amelyek gyepesítendők.

Érzékeny Természeti Terület (ÉTT):
A terület északi és keleti része a „Kígyósi területek” néven a „Fontos érzékeny természeti területek” közé
tartozik. Kétegyháza területén a gyepek megtartandóak, a nem kiváló minőségű szántók az ÉTT területén
gyepesítendők, ill. kisebb mértékben erdősítendők.

Ex lege védett természeti területek:
A vonatkozó jogszabály alapján védelem alatt áll valamennyi kunhalom. Kétegyháza területén a Nemzeti
Park adatszolgáltatása szerint 2 kunhalom található (Török-halom, Pap-halom), melyre a vonatkozó
jogszabály előírásai érvényesek.
„Ex Lege” védett a BMTT nyilvántartása alapján a település észak-keleti sarkában a Nádas dűlő területén
található szikes tó.

Natura 2000 terület:
A település közigazgatási területének több része a vonatkozó jogszabály által kijelölt Natura2000
területekhez tartozik.

Helyi védelem:
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület az egykori Andrássy-Almásy kastély parkja, jelenleg
Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó Intézet, Gép fejlődéstörténeti
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Múzeummal. A terület értékeit meg kell őrizni, fenntartásáról gondoskodni kell.
Művi értékek
Országos védelem:
A település épített környezetének elemei közül két épület áll műemléki védelem alatt:

1) Andrássy-Almásy kastély és kápolna (Gyulai út 6.)
2) Román nemzetiségi életmódtörténeti múzeum (Kossuth Lajos u. 68.)

A műemlékek és környezetük védelme érdekében a műemlékek körül műemléki környezet található.

Helyi védelem
A településen számos olyan épület található, amely vagy építészeti jegyei, vagy helytörténeti jelentősége
miatt méltó a helyi védelemre.

Helyi védett épületek:
1. Kossuth Lajos u. 41. 1239 Lakóház
2. Rákóczi Ferenc u. 85. 1026 Lakóház
3. Toldi u. 92. 1025/1 Lakóház
4. Úttörő u. 87. 610 Óvoda
5. Úttörő u. 108. 571/1 Lakóház
6. Úttörő u. 115. 596 Lakóház
7. Úttörő u. 116. 574 Bölcsőde
8. Dózsa György u. 52. 286 Templom
9. Fő tér 49 Templom
(forrás: Településrendezési terv)
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Közművek
Vízi közművek
Ivóvízellátás:
A tervezett minimális beépítés-növekedés által gerjesztett vízigény növekedést a szükséges
hálózatfejlesztéssel ki kell elégíteni.

Szennyvízelvezetés:
Mielőbb meg kell valósítani a szennyvíz-csatorna hálózat település szintű kiépítését. A kiépítésig a
közműpótló berendezések alkalmazását el kell fogadni. A szennyvizeket a csatornahálózat kiépültéig
szigorúan vízzáró medencékbe kell összegyűjteni, és szippantó kocsikkal a kijelölt leürítő helyre
szállíttatni. Ha a szennyvízgyűjtő hálózat kiépítésére sor kerül, akkor az egyedi gyűjtők felszámolandók, az
ingatlantulajdonosokat pedig kötelezni kell a közcsatornára való rácsatlakozásra.

Csapadékvíz-elvezetés:
A község területén a hiányzó vízelvezető árkok kiépítését, a meglévők helyes hidraulikai méretezését, és
karbantartását kell megoldani.
Az ereszcsatornát a ház homlokfalán kell a terepszintig lehozni és a járda alatt korrekten, a gyalogos
közlekedést nem veszélyeztetve lehet az utcai vízelvezető rendszerig kiépíteni. Amennyiben az utcában
nincs kiépített vízelvezető rendszer, akkor a kivezetés a közterületre nem oldható meg, akkor a saját
telekre történő visszavezetéssel, telken belül kell a csapadékvíz elhelyezését megoldani.

Energiaközművek
Távlatban, a környezetvédelmi igények fokozottabb kielégítése érdekében, célul tűzendő ki a beépített,
illetve beépítésre szánt területen a nem vezetékes energiahordozók használatának a fokozatos
megszüntetése.
A várható villamosenergia-igény növekedés kielégítését elsődlegesen a meglevő hálózat igénybevételével
kell megoldani. A meglevő transzformátor állomáshelyeken, a transzformátor állomások átépítésével kell
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kapacitásnövelést megvalósítani. Ezt meghaladó igénynövekedést követően új transzformátor állomások
telepítési igényével kell számolni.
Az új beépítések kiszolgálásához szükséges gázigény a már kiépített hálózatról, illetve annak a szükséges
meghosszabbításáról biztosítandó.

Hírközlés
A településen a vezetékes távközlési ellátottság növelésére fejlesztési igények nem merülnek fel.
A településen valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud
biztosítani.
(forrás: Településrendezési terv)

Környezetalakítás és környezetvédelem
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
A település a „felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területhez” sorolandó.
A felszíni vizekkel kapcsolatban a vonatkozó jogszabály6 előírásait be kell tartani.
A fentiekből adódóan a felszín alatti vizek védelme a település környezetvédelmi programjának egyik
meghatározó eleme kell, legyen.
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével kötelezni kell az összes telek hálózatra történő csatlakoztatását.
Az állattartás során az almos tartásmódot kell előtérbe helyezni. A már működőeknél erre a módra kell
átállni, az ezután létesülőknél pedig csak a legkevesebb szennyezéssel járó technológiát szabad
alkalmazni. A lezárt, de nem rekultivált szeméttelep területét - mivel potenciális szennyezőforrásnak
bizonyul - rekultiválni kell, majd erdősíteni a területét.
A település a nitrátérzékeny területek közé tartozik. A nitrátérzékeny területek vizeinek védelmére
vonatkozóan megfogalmazott általános szabályokat be kell tartani.
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Talajvédelem
A település délnyugati részében kiváló termőhelyi adottságú szántók találhatóak, tehát a termőföld
védelmét kiemelten kell kezelni. Az átlagosnál jobb minőségű föld (átlag 35,89Ak/ha) csak különösen
indokolt esetben vehető igénybe. A termőtalaj védelme érdekében az építmények termőföldön (kül- és
belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az
elhelyezés a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A kivitelezés és az
üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne
okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj termőréteg-védelmének érdekében a felső humuszos
termőréteg megóvásáról gondoskodni kell.
A szélerózió hatékony semlegesítésére a terven jelöltek szerint erdősávok illetve fasorok telepítendők és
ehhez kapcsolódóan kell készíteni az erdősáv-telepítési tervet.

Hulladék
A község korábban bezárt hulladéktelepét rekultiváni kell. A település területén álló dögtár konténerek
használata során környezetkárosítás nem történhet.
A lerakásra kerülő kommunális hulladék mennyiségének csökkentése érdekében ki kell alakítani a
kommunális szilárd hulladék szelektív gyűjtési rendszerét. A területen keletkező hulladékok besorolását, a
vonatkozó jogszabály alapján kell elvégezni. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket a
vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján kell végezni.
(forrás: Településrendezési terv)

Az igazgatási terület megoszlása
Beépítésre szánt területek:
1) lakóterület, falusias lakóterület
2) vegyes terület, településközpont vegyes terület
3) gazdasági terület
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a) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület
b) ipari gazdasági terület – agráripari terület
4) különleges terület
a) sportterület
b) temető, kegyeleti park
c) oktatási központ területe
d) vasútállomás területe
e) állati hulladék begyűjtő,
f) szennyvíztisztító területe.
Beépítésre nem szánt területek:
1) közlekedési és közműelhelyezési területek
2) zöldterületek
3) erdőterületek
4) mezőgazdasági területek
a) általános mezőgazdasági terület – szántó,
b) általános mezőgazdasági terület – gyep,
c) általános mezőgazdasági terület – nádas,
d) általános mezőgazdasági terület – gyümölcsös.
5) vízgazdálkodási területek

Társadalmi helyzet
A társadalmi adottságok ismertetése fontos elem egy településre vonatkozóan. A népességszám alakulása,
az oktatási és kulturális helyzet, a sportolási, kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek, az egészségügyi
ellátás színvonala, a közbiztonság helyzete – az évek során bekövetkezett változások tendenciája – szorosan összefügg az életszínvonallal, a település népességmegtartó erejével és a jövőbeni fejlődési lehetősé18 / 93

gekkel. Ezek alapján lehet következtetni arra, hogy a helyi lakosság milyen módon tud bekapcsolódni a
közösségi életbe, milyen helyi kötődések és kapcsolati hálók kiépítésére van lehetőség.

Óvodai ellátás, alapfokú oktatás
A településen egy óvoda és két általános iskola működik
Művelődés, kultúra

A művelődési és kulturális élet szervezője a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. Ez az
intézmény egyre teljesebben tudja betölteni a kulturális intézmények korunkhoz igazodó legfontosabb
funkcióit, a helyi társadalom és regionális társadalomfejlesztő funkciót, a globális és lokális rendszereket
összekötő funkciót, és a társadalmi nyilvánosságteremtő funkciót.
Sport, kikapcsolódás

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata meghatározta azokat a sportcélokat, melyek mentén –
lehetőségeihez mérten – biztosítani kívánja a sportolni vágyók mozgásterét és az ehhez szüksége
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feltételeket.
A településen két sportcsarnok üzemel, egyik minisztériumi, míg a másik önkormányzati fenntartás mellett.

Egészségügy
Háziorvosi ellátás
Kétegyháza Nagyközségben 3 háziorvosi körzet került kialakításra.

Védőnői ellátás
Az anya és csecsemővédelem ellátásában egy védőnő dolgozik. Jelentősége az egészségügyi felvilágosító, nevelőmunkában jelentkezik, valamint ösztönzi a szűrőprogramokban való részvételt.

Szociális ellátás

A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai általában a kedvezőtlen életkörülmények között élők közül
kerülnek ki, közülük is elsősorban az idősek, a betegek, a fogyatékosok és a munkanélküliek. A statisztikai
adatok felhívják a figyelmet arra, hogy csökken a születések száma, növekszik a születéskor várható életkor, ezáltal a gyermekkorúak aránya fokozatosan csökken, az idős (60 éven felüli) korosztályé emelkedik.

Közbiztonság

Az elmúlt évtizedben jelentősen javult a településen a közbiztonság, a lakosság komfortérzete. A képviselőtestület életre hívta a Településőrséget és hosszas, kitartó munkával elérte, hogy a rendőrhatóság jelentősebb erőkkel képviseltesse magát a közterületeken.
E két komponens együttes alkalmazásával sikerült repressziót gyakorolni a potenciális bűnelkövetőkre, egy
fajta folyamatos fenyegetést közvetíteni irányukban.
Jelentős segítséget nyújt a két polgárőrség, amelynek tagjai közvetlen, napi, családi kapcsolatban vannak a
település polgáraival, információkat nyújtanak és szereznek, továbbítva azokat az eljárni jogosult szervek
felé.
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Gazdasági helyzet
Mezőgazdaság

A település fekvésénél és helyzeténél fogva tradicionálisan kötődik a mezőgazdasághoz, bár az utóbbi
évek, évtizedek kedvezőtlen változásai jelentősen átalakították ezt a szektort. A gépesítéssel és a tagosítással, valamint a növénykultúra megváltozásával a kisvállalkozók, kistermelők, kistelkesek kiszorultak,
átadva helyüket a komoly gépkapacitással, közepes nagyságú földdel rendelkező gazdáknak.

Ipar

A településen jelentősebb ipar nem fejlődött ki, leginkább a feldolgozóipar különböző ágazatai képviselik e
területet.

Szolgáltatás, kereskedelem

A kereskedelmi egységek jól felszereltek, tágasak, bőséges árukészlettel rendelkeznek, elegendő ellátást
és szolgáltatást nyújtanak a lakosság számára.

Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus

Kétegyháza számos természeti és épített értéket tudhat magáénak, ugyanakkor ezek többsége nem kellőképpen ismert a településre, illetve a környékre látogatók előtt.
Gyönyörű őspark, rendezett utcák, szépen kialakított tavak várják a városi lüktetésből kiszabadulni, pihenni
vágyókat.

Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet

Kétegyháza Nagyközségben – hasonlóan az ország többi közepes nagyságú településéhez – felborult a
tradicionális munkaerőpiac. A munkaadók a költségek csökkentésére, gépesítésre kényszerültek, kiszorítva
ezzel az alacsonyabb képzettségű munkavállalókat a munkalehetőségekből.
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A munkanélküliek száma kritikussá vált, a vásárlóerő jelentősen lecsökkent, megnövekedett a létfenntartáshoz éppen csak elegendő segélyből élők számaránya.
A képviselő-testület felismerve a jelenség kedvezőtlen irányát, gazdasági programjában döntést hozott és
prioritásként megjelölte a közfoglalkoztatás bővítését, majd költségvetési rendeletében jelentős forrásemelést hajtott végre az erre a területre elkülönített előirányzaton belül.
A megjelenő pályázati lehetőségeket kihasználva sikerült elérni, hogy a dolgozni képes és akaró lakosság
nagyobb része elfogadható keresethez jut.

Környezeti állapot
Légszennyezettség

Tekintve Kétegyháza fekvését, a légszennyezettség elsősorban a por-pollen koncentráció erősödését, illetve változását jelenti.
A mezőgazdasági munkák végzése közben jelentős mennyiségű por kerül a levegőbe, amely az uralkodó
nyugati, északnyugati szél az Alföldről felemelt és ideszállított szálló porral egyetemben rontja a település
amúgy egészségesnek ítélt levegőjét. A hiányos erdőterületet fokozott ütemű fásítással lehet ellensúlyozni,
a fakivágásokat pótlási kötelezettséggel kell engedélyezni.
Tavaszi, őszi időszakban légterhelésként jelentkezik a növényi hulladékok égetése, ez azonban nem számottevő, tekintettel a lakossági komposzttelepek kialakítására, valamint a jól szervezett hulladékszállításra.

Állattartásból származó, zavaró bűzterhelés nincs Kétegyháza belterületén, a nagyüzemű sertés és/vagy
marhatenyésztés teljesen visszaszorult, a háztáji állattartás egyrészt elenyésző, másrészt a lakosok a kialakult íratlan együttélési szabályokat messzemenően betartják.

Talajszennyezettség
A korábbi évtizedek hiányos szennyvízcsatorna rendszere és az ún. derítő aknák elterjedése valamint,
használata a település talajának elzsírosodásához, elszennyeződéséhez vezetett. A csatornázottság kialakítása nagy költségigényű és lényegében „csak” a környezetszennyezés vonatkozásában számíthat „megtérülő” beruházásnak Tekintettel arra, hogy a korábbi ülepítő aknák használatáért az ingatlantulajdonos
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érdekkörében külön költség nem merült fel, a szennyvíz csatorna kiépítése és viszonylag költséges használata nem minden esetben talál megfelelő lakossági fogadtatásra.
Ennek ellenére a képviselő-testület egy akarattal határozta el a teljes csatornázottságot, részt vesz minden
kiírt pályázaton, szervezi a lakossági összefogást, így biztosítva élhetőbb környezetet a jövő nemzedékeknek.

Zaj

Kétegyháza közlekedési helyzetét a település átmenő, állami fenntartású út határozza meg, amelyen azonban a forgalom erősen differenciált és ciklikus.
Maga a településszerkezet alapvetően tervezett és alakított, így az utcák szélesek, a lakóházak és a közutak között megfelel zöldövezeti védőtávolság lett kialakítva.

Gazdasági és szórakoztató jellegű zaj:
Az egyes gazdasági létesítmények zajhatása helyi problémát nem okoz, intézkedéseket a kulturális, szórakoztató létesítmények, rendezvények vonatkozásában kellett kezdeményezni.
Ezen túlmenően a településen jelentős zajvédelmi problémáról, határértéket meghaladó zajkibocsátású
tevékenységről nincs tudomásunk.
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HELYZETÉRTÉKELÉS
Információk gyűjtése

A LOCAL AGENDA 21 program a lakosság részvételén is alapszik.
A település környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez és a helyzetértékelés
elkészítéséhez lakossági fórumokat szerveztünk Az elhangzottak kiértékelésének eredményei rávilágítanak
a lakosság által megfogalmazott megoldandó feladatok körére és a lakosság Kétegyházáról való véleményére.

A lakossági észrevételek száma 51 volt, melyből 8-at kiértékelhetetlennek minősítettünk, tekintettel arra,
hogy nem a tárgyra vonatkozott, illetve lényegében csak kérdésfeltevést tartalmazott.

Lakossági vélemények kiértékelése

A lakossági fórumokon résztvevők között 30 % volt a férfiak aránya és 70 % a nők aránya. Koreloszlás
szerint a jelenlévők 16 %-a volt 30 év alatti, 24 %-a 31 és 40 év közötti, 46 %-a 41 és 54 év közötti és 14
%-a 55 év feletti. Iskolai végzettségnek megfelelően 3 % aki általános iskolát végzett, 29 % érettségivel
rendelkező és 68 %-a főiskolát, egyetemet végzett lakos. A megjelent lakosok többsége, 87 %-a több évtizede is a településen él.

A fórumon feltett kérdésekre választ adók 89%-a él szívesen Kétegyháza Nagyközségben és ugyanennyi
saját lakókörzetében, a választ adók 13,5 %-a gondolja úgy, hogy szívesen elköltözne.
A jövő generációira vonatkozóan ugyanezt a kérdést már többen bizonytalannak értékelték, vagyis a válaszadók 76%-a mondta azt, hogy a településen élő jelenlegi fiatal generáció közül mire felnőtté válnak,
van, aki elköltözik és kevesebb, aki marad. Arra a kérdésre, hogy a településen lakók mit szeretnek legjobban a lakókörnyezetükben, 49% válaszolta azt, hogy a békés, zöldövezeti környezetet.
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Emocionális kérdések
A megkérdezettek milyen arányban szeretnek Kétegyházán élni

A megkérdezettek többsége (43%) közömbösen gondol Kétegyházára, míg 24%-a jóleső érzéssel és csupán 16%-a válaszolta azt, hogy szeretettel. A válaszok nem hasonulnak az előző kérdéssel, miszerint a 89
% válaszolt úgy, hogy szívesen él a településen. A válaszok arányát az alábbi ábra szemlélteti.
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A kapott eredmény szerint a jelenlegi lakosok közül sokan szeretnek Kétegyházán élni, lakni, azonban nem
mindenki gondol rá szeretettel, sőt néhányukban kellemetlen negatív érzéseket kelt a település, melynek
oka a közbiztonságban és a munkahelyek hiányában is keresendő. Ezt tükrözi a hangulatról feltett kérdésünk is, melyre a válaszok ugyan megoszlanak, de a legtöbben mégis az osztályozás folyamán közepesnek
ítélték.
Kétegyháza hangulatára a „nyugodt”, az „unalmas” és a „szomorú” a legjellemzőbb három tulajdonság,
melyet a legtöbben választottak.
A településen található helyi értékek (épületek, utcák, terek) és környezetük állapotát a Lakosok 70%-ban
„nagyon jónak” ítélték, míg a válaszadók 75 % nyilatkozott így közvetlen lakókörnyezetére vonatkozóan

Kétegyháza természeti és környezeti állapotával kapcsolatos kérdésekben általánosságként elmondható,
hogy a környezetet (víz, levegő, talaj, a település tisztasága, zaj) és a természeti állapotot (erdők, patakok,
tavak, parkok, stb…) „nagyon jónak” tartják az itt élők.
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Arra a kérdésre, hogy mi lenne a legfontosabb és legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés megállítására a válaszadók többsége 2 választ jelölt meg, 46 %-a a környezetbarát technológiák bevezetését és
annak anyagi támogatását támogatja, 38 %-a pedig a környezetszennyezők megbírságolását tarja fontosnak.
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A lakosság a környezetvédelmet saját ügyének is tekinti, ezért 81 %-uk nyilatkozta azt, hogy a hazai élelmiszert részesíti előnyben, 68%-uk, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot és energiatakarékos izzót használ, 14
% rendszeresen kerékpárral közlekedik és csak 3 % mondja azt, hogy a fentiek közül egyik tevékenységet
sem folytatja.

A lakossági felmérés alapján a település környezeti helyzete jelentősebb fejlesztésre nem szorul, kivételt
képez ez alól a szennyvízcsatorna ellátottságának drasztikus növelése
Ennek eredményeképpen a „Megvalósítás” című fejezet tartalmaz olyan megfogalmazott programokat,
melyek figyelembe veszik a lakosság ilyen jellegű igényeit is.

Megkértük a Lakosokat, hogy rangsorolják a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági feladatukat fontosságuk szerint. Az értékelés alapján a lakosság az alábbi ábra szerinti válaszokat adta.

A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a tényezők, melyek leginkább problémát
jelentenek, valamint amivel a legkevésbé elégedetlenek Kétegyházán.
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A kérdés kiértékelését követően az

Elégedettség mérés

elkészített diagramban jól látható,
hogy helyi szinten a gazdasági hely-

Fiatalok helyzete

helyzettel nincsenek megelégedve a

Idősebbekkel való…

lakók, a válaszokat figyelembe véve

Közbiztonság

inkább elégedettek, egyes esetek-

Közellátás
Levegő tisztasága
Egészségügyi helyzet

Országos szinten

ben inkább bizonytalanok. Az or-

Helyi szinten

szágos szintű méréssel összeha-

Szórakozási …

sonlítva 6 esetben tapasztaltunk

Továbbtanulási …
Utcák, terek, parkok…

eltérést (szórakozás, tanulási lehe-

Vállalkozások …

tőség, vállalkozások, közbiztonság,
idősekről való gondoskodás), me-

lyek esetenként pozitív, esetenként pedig negatív irányba billennek Kétegyháza helyzetéhez képest. 2 fő
eltérést emelnénk ki a fenti kérdésből, melyekre a későbbi „Megvalósítás” fejezet programjaiban is hangsúlyozunk, ezek pedig a következők: szórakozási lehetőség és vállalkozások sikeressége. A másik fontos
tényező a munkavállalás kérdése, mely összefügg a diagramban is szereplő vállalkozások sikerességével
is. A felnőtt lakosság körében sajnálatosan szintén nagyarányú a munkát keresők száma. Ennek oka, hogy
Kétegyháza és a környező települések nem rendelkeznek annyi munkahellyel, mellyel képes lenne a lakosságot a környéken, a Kistérségben tartani.

29 / 93

A lakosság által leginkább fejleszteni kívánt területek

A lakosság által leginkább
fejleszteni kívánt területek

A lakosság véleménye alapján a legroszszabb értékelést a munkalehetőségek
hiánya kapta. Az ipar és a mezőgazdaság

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

is nagyon rossz értékelést kapott, amely
szorosan összefügg a település jelenével
és múltjával.
Az egyéb kategóriában a sport és a szórakozási lehetőségek fejlesztését nevezték

meg.
A válaszadók többsége azon kérdésekre, melyek a település területén működő vállalkozásokkal, üzletekkel,
boltokkal és szolgáltató létesítmények volt kapcsolatos pozitív választ adtak. Ezt értékelve megállapítható,
hogy a jelenlegi szolgáltató egységek általában kielégítik a lakossági igényeit.

Arra a kérdésre, hogy milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne a legjobban
fejleszteni a települést, az alábbi válaszokat kaptuk:

A válaszadók többsége (26%-a) a Pol-

A lakosság által választott
fejlesztési lehetőségek

gármesteri Hivatalt, vagyis az Önkormányzatot nevezte meg, mint aki a

30%

fejlesztések megvalósítását leginkább

20%

segíteni tudja. A lakosság tehát az

10%

Önkormányzattól várja el a fenntartható

0%

fejlődés előkészítését. Mindezek mellett nagyon fontosnak tartják a lakossági fórumok szervezését, ahol a Ké-

tegyházán élők az információgyűjtés és tájékoztatás mellett lehetőséget kapnának a saját véleményük,
javaslataik kifejtésére. A legkevesebb szerepet a regionális szervezeteknek szánnak, illetve remélnek.
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Lakóközösségi\önkormányzati
kezdeményezéseken való
részvételi hajlandóság

Az előbbi kérdésre adott válaszok alapján felmértük, hogy a
válaszadók közül ki milyen ön-

Hulladékok szelektív gyűjtése

kormányzati, esetleg lakossági

Fa- és virágültetés közterületen

kezdeményezésben venne részt.

Fenntarthatósági tájékoztatáson …

Az eredményeket az ábra szem-

Közterületek takarítása

lélteti.

Környezetvédelmi rendezvényen…
Vitafórumokon részvétel

A helyi lakosság nagy része
ezekben a feladatokban leginkább önkéntes munkával kívánna részt venni, ami pozitív hozzáállást jelent
Kétegyháza lakosságának a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében. 13,5 %-a a lakosságnak azt
mondja, hogy képzetségüknek megfelelően tanácsadással, ismeretterjesztő tevékenységekkel venne rész a
feladat megoldásában. Fizetett munkát 11 % említ, a pénzbeli hozzájárulás mértéke pedig rendkívül alacsony.

A fenntartható fejlődés elérését a lakos-

Terület-fejlődési prioritások

ság a következő területeken és azon
belül sorrendben képzeli el:

Kétegyháza Nagyközségben a szociális ellátás alapvetően jónak mondható. A megkérdezettek 92 %-a
szerint a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket a szociális intézményrendszer fejlesztésére
kellene fordítani, nem pedig közvetlen segélyezésre.
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A megkérdezettek magas aránya szerint a hatóságok feladatkörébe tartozik, hogy gondoskodjanak a bajba
jutott rászorulókon, azonban nem úgy, hogy mások, jó helyzetben lévők adóit emelik, hanem más módon
szükséges megoldani ezt a problémát, kis százalékban a válaszadók úgy vélik, hogy ez nem is hatósági
feladat, hanem mindenkinek saját magáról kellene gondoskodnia, ha bajban van.

A felnőtt lakosság szerint a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek megszerzése fontos, megszerzését,
megismerését elsősorban az újságokból, tv-ből és plakátok, szórólapok kihelyezésével tekintik megoldhatónak.

A Lakosság véleménye a környezetszennyezésről:

Környezetszennyezés jelentősége Kétegyházán
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A válaszok összessége arra enged következtetni, hogy a megkérdezettek szerint a környezetszennyezés
országos szinten igenis jelentős probléma, de lokálisan, közvetlen környezetükben kisebb mértékben tapasztalható.

Környezetvédelmi

Környezetvédelmi kérdések iránti
érdeklődés

kérdések iránti
érdeklődés
Igen csekély azok aránya
akik folyamatosan érdeklőd-

80%
69%

60%

nek a környezetvédelmi kér-

40%

dések iránt, hiszen a válasz-

20%

19%

12%
0%
Igen,
folyamatosan

Csak egyes
események

Egyáltalán nem

adók mindösszesen 12%-a
jelölte meg ezen kategóriát,
szemben a válaszadók azon

19%-ával akik ezen téma iránt érdektelenek. A megkérdezettek jelentős része (69%) csak egyes környezetvédelmi kérdések iránt fogékonyak, melyből arra következtethetünk, hogy csak a magasabb hírértékű
globális vagy a közvetlen környezetüket érintő környezetvédelmi problémák, katasztrófák, fejlesztések keltik
fel figyelmüket.

Megfigyelhető, hogy a válaszadók elsősorban a katasztrófa jellegű környezeti problémák terén tájékozottak
és csak igen kis mértékben fogékonyak vagy érdeklődők a más jellegű környezeti problémák, - mint. pl.
kihaló állatok, veszélyes hulladékok, stb. - iránt.
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Magyarország ismert környezeti problémái

A válaszadók elsősorban a médián keresztül tesznek szert a környezetvédelemmel kapcsolatos információkra, ezen belül is kisebb részben a nyomtatott sajtóból. Ezt követi az iskola, mint intézmény, ahol mind a
tanórákon, szakkörökön, valamint intézményen belüli rendezvényeken jutnak ilyen jellegű információkhoz.
Tájékozottságuk utolsó forrása a szabadidejükben történő magánjellegű beszélgetéseik valamint az interneten történő hírszerzéseik.

Információ áramlás eszközei Kétegyházán:
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A megkérdezettek kevesebb, mint 1/3-a ismer csak környezet- és/vagy természet-védelmi szervezet, azonban ezen szervezetek megnevezésre nem kerültek.

A környezet- és/vagy természetvédelmi tevékenységeket folytató szervezetek elsősorban szűkös költségvetéssel rendelkező non-profit szervezetek, melyek számára a mindennap szembetűnő reklám és hirdetések
megléte nem megoldható.

Ebből is adódhat ezen

Környezetvédelmi
rendezvényeken való részvétel

szervezetek kis mértékű
ismertsége, valamint eredményezhette a válaszadók

Soha

ezen téma, tevékenység

27%

Nagyon ritkán

iránti érdektelensége is.

51%

Tag

100%
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20%

Rendszeresen

0%
Aktív

A válaszadók 78%-a pasz-

Passzív

szív hozzáállást tanúsít a
környezetvédelmi rendezvényekkel kapcsolatban, hiszen 27%-uk soha, míg 51%-uk csak nagyon ritkán
vesz részt ilyen programokon.
Az aktív résztvevők aránya mindösszesen 22%.

A környezetvédelmi ismeretek megszerzésével kapcsolatban a tanulók válaszát a következő diagram látványosan szemlélteti, az iskoláskorú gyermekek 55 %-a gondolja azt, hogy elegendő ismeretekkel rendelkezik
ezen a téren.
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Hajlandóság a környezetvédelmi ismeretek megszerzésére
a tanulók körében

Arra a kérdésre, hogy a települési környezet állapota és védelme kinek az elsőrendű felelőssége a diákok
többsége a helyi önkormányzatot nevezte meg felelősnek, ezt követően a lakosságot, majd felsőbb szinten
Magyarország mindenkori kormányát.
Felelősség

A mindennapi viselkedésünk, szokásaink hozzájárulhatnak a környezeti problémák fokozódásához, de
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csökkentéséhez is. A diákok véleménye szerint az otthon és az iskolában is alkalmazható „környezetvédő”
megoldások közül fontosságuk szerint a hulladékok hasznosításával, a takarékos világítás és fűtésrendszer
alkalmazásával és egyéb módszerekkel is hozzá lehet járulni. Az egyéb módszerek nem kerültek megnevezésre, valamint vannak olyan tanulók is, akik még nem gondoltak a környezetvédő megoldások lehetőségeire.

A környezetterhelés csökkentésének módjai

A tanulók 65%-a jelentősnek tartja a fogyasztási (vásárlási) szokások környezetterhelő hatását és 31%-uk
gyakran használ, illetve. vásárol olyan terméket, amely kevésbé terheli a környezetet. A megkérdezettek
28%-a azon véleményen van, mely szerint néha lehetnek csak fogyasztási (vásárlási) szokásaiknak környezetterhelő hatásai, míg 7%-uk ezen szokásokat nem tartja környezetterhelő hatásúnak.

A diákok 69%-ánál nem beszélhe-

Tudatos vásárlási szokások

tünk tudatos vásárlói szokásokról, a
megvásárolt vagy használt termékek

60%

környezeti terhelését figyelmen kívül

50%
40%

hagyják, vagy csak nagyon ritka

30%

esetben számolnak azzal.

20%
10%
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0%
Igen, nagyon
gyakran

Nagyon ritkán

Soha

SWOT analízis
Jelen program és terv azért készült, hogy a fenntartható fejlődés szemléletét kialakítsa Kétegyháza lakosságának és intézményeinek körében, valamint a benne megfogalmazott programokat, célkitűzéseket, stratégiát, jövőképet ne csak tervezés szintjén álmodják meg, hanem azok megvalósítását is elérjék.

A célkitűzések megalapozásához a település környezeti, társadalmi és gazdasági állapotának értékelése
alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat. Ennek egy jól bevált módszere az
ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a
kitörési irányokat.
Az egyes betűk jelentése:
S - erősségek (strengths)
W - gyengeségek (weaknesses)
O - lehetőségek (opportunities)
T - fenyegetések (threats)

Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a veszélyek a külső
körülményeket.

ERŐSSÉGEK
a település földrajzi elhelyezkedéséből

Társadalmi

•

pillér

származó előnyök,
•

GYENGESÉGEK
•

csapadékvíz-elvezető árkok állapota

csak részben megfelelő, a nagy intenzitású

Gyula fürdőváros közelségének elő-

csapadékesemények terheléscsökkentése

nyei: rekreációs-, idegenforgalmi hasznosí-

nem elégséges,

tásra alkalmas összefüggő nagy kiterjedé-

•

csökkenő gyermekvállalási hajlandóság

sű területek az Almássy Kastélyban,

•

segélyezésre szorulók növekvő száma

•

szórakozási és kulturális kikapcsolódási

•

értékes történelmi múlt, építészeti érté-

kek,
•

lehetőségek nem megfelelő száma.

az infrastrukturális ellátottság -víz, gáz,

villamos energiaellátás- megfelelő,

38 / 93

•

nincs kerékpárút a gyerekek számára,

•

nemzetiségek túlzott asszimilációja.

•

a védett és műemlék jellegű épületek

száma magas,
•

civil szervezetek aktivitása

•

lokálpatriotizmus

•

együttműködési készség a lakosság

részéről
•

évenként tartott közösségi rendezvé-

nyek, Pogácsa Fesztivál,
•

nemzetiségek aktivitása.

Környezeti

•

környezeti elemek kielégítő állapota,

•

a talajok szennyezettsége jelentős,

pillér

•

termelő és szolgáltató szektor környe-

•

illegális hulladéklerakó helyek száma és

kiterjedése jelentős,

zetterhelése alacsony,
•

a védett természeti területek biológiai

a táji és geomorfológiai adottságok

csapadékesemények terheléscsökkentése
nem elégséges,

kedvezőek,
•

csapadékvíz-elvezető árkok állapota

csak részben megfelelő, a nagy intenzitású

sokfélesége jelentős,
•

•

a helyi környezetvédelmi jogszabályal-

•

az infiltráció egyes területeken magas,

kotás a környezetvédelem valamennyi

így különösen nagy esőzésekkor jelentős

területét átfogja

mennyiségű csapadékvíz kerül a szenny-

•

kommunális és szelektív hulladékszállí-

•

tás megoldott
•

vízcsatornába,

a hagyományos rekreációs területek

a műemléki épületek a legtöbb esetben

felújításra szorulnak.

feltártak.
Kétegyháza földrajzi elhelyezkedéséből

Gazdasági

•

pillér

származó előnyök, Gyula fürdőváros közelsége,
•

közvetlen vasúti kapcsolat Budapest-

Arad vasúti vonalakhoz,
•

az infrastrukturális ellátottság -víz, gáz,

villamos energiaellátás- megfelelő,
•

a védett és műemlék jellegű épületek
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•

részben kihasználatlan ipari és turiszti-

kai lehetőségek.

száma magas,
•

ipartelepítés feltételei adottak,

•

családi gazdaságok megléte,

•

jó termőképességű talajok.

LEHETŐSÉGEK

FENYEGETÉSEK

Társadalmi

•

új társadalmi szereplők megjelenése, új

•

elvándorlási ráta növekedése,

pillér

civil szervezetek alakulása, lakossági ösz-

•

fiatal társadalom (35 év alatti átlagos

szefogás

életkor),

•

fiatalok szórakozási

lehetőségeinek

bővítése,

•

népességfogyás,

•

az öregedési index növekedése,

•

kulturális élet fellendülése,

•

lokálpatriotizmus háttérbe szorulása,

•

jól kihasznált közösségi terek kialakítá-

•

társadalmi elidegenedés,

•

globalizáció

sa,
•

a lakosság környezettudatosságának

növelése,
•

magasabb fokú környezeti nevelés az

hatása,

identitástudat

csökkenése,
•

hagyományőrzés háttérbe szorulása,

•

életszínvonal romlása.

•

a közlekedés okozta környezetszennye-

óvodában és az iskolákban
•

figyelemfelhívó rendezvények

Környezeti

•

kistérségi, természetvédelmi, fejlesztési

pillér

együttműködés kialakításának megszerve-

zés megnövekedése,

zése

•

talajszennyezettség növekedése, talajok

•

csatornázás-fejlesztési beruházások,

fizikai és kémiai romlása,

•

külső források (EU, hazai) bevonása a

•

mezőgazdasági túlhasznosításból adó-

környezet és természetvédelmi fejleszté-

dóan talajok kimerülése

sekbe,

•

•

helyi jelentőségű védett területek ará-

nyának növelése,
•

növekedése
•

természeti és táji adottságok turisztikai

szempontú érvényesítése,

légszennyezettség növekedése (mező-

gazdasági idényben porszennyezés)
•
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felszín alatti vizek szennyezettségének

levegő allergén pollenmennyiségének

•

védett természeti területek fejlesztése

(Natura 2000),
•

növekedése
•

természeti értékek pusztulása.

•

fiatalok elköltözése,

•

munkanélküliség növekedése,

•

a gazdasági válság hatása sokáig

külterületeken erdősítés, gyepesítés az

eredeti természeti állapot visszaállítása
•

gyerekbarát környezet kialakítása.

Gazdasági

•

külső források (EU, hazai) bevonása a

pillér

gazdasági fejlesztésekbe,
•

sport-, lovas-, horgász-, vadász-, öko

turizmus fejlesztése,
•

érezhető,

zöldségtermesztés szempontjából ki-

emelkedő jelentőségű terület.
•

új munkahelyek megteremtése,

•

háztáji termékek piaci pozíciójának

erősödése
•

kerékpáros turizmus népszerűsítése

•

szakképzett munkaerő rendelkezésre

állása.
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•

hosszú távú finanszírozási problémák,

•

vállalkozási önerő hiánya;

•

pályázati önerő hiánya.

STRATÉGIA

Célállapot
Cél a fenntartható fejlődés elősegítése, melynek következményeként megvalósul az erőforrások gazdaságos felhasználása. Fellendül Kétegyháza gazdasága, fejlődik társadalma, új munkahelyek jönnek létre,
bővülnek a jövedelemszerzési lehetőségek és a település lakói több figyelmet fordítanak a környezetvédelemre és a megújuló energiaforrások használatára.
A képviselő-testület a lakossággal együttműködve mindent megtesz azért, hogy a fenntarthatóság szolgálatában álló döntések szülessenek és a környezeti erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó fejlesztések valósuljanak meg.

A jövőkép eléréséhez azonban hosszú távú (9–20 év) célkitűzések, középtávú (4–8 év) tematikus célok, ill.
rövidtávú (1–3 év) részcélok megvalósulására van szükség.
Prioritások

A fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz szükséges a fenntarthatósági pillérek megerősítése. A
megerősítések fontossági sorrendbe helyezése prioritásuk szerint kell, hogy történjen. Az elsőrendű szolgáltatási igények és problémák, kérdések felfedése a lakossági válaszokon keresztül.

Társadalmi prioritások: helyi egyetértés megteremtése a település alapértékeiről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításával.
•

társadalmi szemléletformálás a Fenntarthatóság jegyében,

•

intézményi működés hatékonyságának növelése

•

egészségügyi helyzet fejlesztése,

•

szociális helyzet fejlesztése,

•

kulturális élet gazdagítása,

•

esélyegyenlőségi jogok biztosítása,

•

gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése.
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Gazdasági prioritások: jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a megújuló energiaforrásokra, erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdasági formációkra.
•

Nemzetközi együttműködés

•

az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges gazdasági

feltételek megteremtése,
•

ipar fejlesztése,

•

mezőgazdaság fejlesztése,

•

gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése,

•

vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése.

Környezeti prioritások: a káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával garantáljuk a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény és állatvilág életkörülményinek és
sokszínűségének fennmaradását.
•

környezet ismeret, környezettudatosság

•

települési és épített környezet védelme

•

a lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, zaj)

•

infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése,

•

energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása,

•

zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása

•

hulladékgazdálkodás.

Várható hatások

A Local Agenda 21 terv készítése során a Fenntartható Fejlődés eléréséhez kitűzött fő és részcélok, valamint az ezek megvalósításához szükséges programoknak lehetnek közvetett és közvetlen hatásai az egyes
fenntarthatósági pilléreket tekintve. A várható hatásokat a 3 fő pillérre vonatkozóan az alábbiakban soroljuk
fel:

Társadalmi hatások:
•

környezettudatos nevelés az oktatásban,

•

a lakosság környezettudatossága növekszik,
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•

esélyegyenlőség javulása,

•

egészségügyi ellátás javul,

•

elvándorlás mértékének csökkenése,

•

a lakosság korösszetétele javul,

•

a lakosság gyermekvállalási kedve növekszik,

•

a fiatal munkaerő helyben maradása,

•

munkanélküliség csökken,

•

kulturális értékek, hagyományok, sport, művelődés megőrzése,

•

vendéglátás, idegenforgalom, turizmus javul,

•

látogatók számának növekedése,

•

szociális ellátás javul,

•

javuló életminőség.

Gazdasági hatások:
•

infrastruktúra javul,

•

vállalkozások száma növekszik,

•

beruházások száma növekszik,

•

turizmus, idegenforgalom fellendülése,

•

megújuló- és energiatakarékos energiaforrásokra való áttérések,

•

foglalkoztatás, munkaerőpiac helyzete javul.

Környezeti hatások:
•

a környezet minősége, állapota javul,

•

a levegő minősége nem romlik,

•

a talaj minősége javul,

•

a felszín és felszín alatti vizek minősége javul, szennyezettsége csökken,

•

hulladékgazdálkodás helyzete javul,

•

védett területek és helyi értékek fennmaradnak,

•

új védelem alá helyezendő területek, értékek kijelölése,

•

természetes élőhelyek fennmaradnak.
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MEGVALÓSÍTÁS

Jelen fejezetben a fenntarthatósági pillérekre vonatkozó prioritások megvalósításához szükséges részprogramok, projektek kerülnek felsorolásra, részletesen tárgyalva a várható eredményeket és a megvalósítás
körülményeit, feltételeit (cél, célcsoport, ütemezés, partnerek, beruházási költség, megvalósítási keretek).
Az egyes intézkedések kijelölésénél forrásként szolgáltak Kétegyháza Nagyközség pályázati anyagai; a
folyamatban lévő, vagy beadásra tervezett pályázatokon kívül a tervek, programok, koncepciók, stratégiák.

A megjelölt fejlesztési programok ajánlások, melyek a fenntarthatósági szempontok érvényesülését célozzák, irányt mutatva a további feladatok kitűzéséhez. Az alábbiakban felsorolt projektek között szerepelnek
az Önkormányzat által már beadott, vagy beadásra tervezett pályázatok, későbbi tervek között szereplő
fejlesztési irányok és új javaslatok a következő évekre/évtizedekre vonatkozóan. Önkormányzati hatáskörön
kívül eső célkitűzések is bekerültek a programokba, hiszen a fenntarthatóság csak a teljes közösség részvételével valósítható meg.

Társadalmi pillér

A Fenntartható Fejlődés társadalmi pillére a jelenlegi és a jövő generációinak szükséges társadalmi feltételek biztosítása az egészséges, biztonságot nyújtó élettér kialakításához.

Társadalmi szemléletformálás
Az intézkedés célja: a jelen és a jövő generációk számára a fenntarthatósági szempontok
megismertetése.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Szemléletformáló közösségi fórumok szervezése a helyi média
bevonásával
Rendszeres, a környezettudatos társadalmi magatartást (komposztálás,

Projekt célja

szelektív gyűjtés, tudatos vásárlás, hatékony energiagazdálkodás) és a helyi
értékek (közösségi, kulturális, épített és természeti értékek) megőrzését
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elősegítő társadalmi fórumok szervezése, melyről a helyi média is
rendszeresen és kiemelten tudósít.
Célcsoport

Lakosság
helyi értékek

Érintett terület

védett értékek
Kétegyháza közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

az első Local Agenda 21 fórum
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek
Beruházási költség

meghívott előadók
100.000 Ft/év
pályázati forrás

Megvalósítási keret

saját forrás

Intézményi működés hatékonyságának növelése

Az intézkedés célja: a Kétegyházán működő intézmények, közintézmények, szervezetek vizsgálata,
fejlesztése, elősegítve ezzel a hatékony munkavégzést és a lakossággal való kapcsolat fejlesztését,
könnyebb és gyorsabb ügyintézést.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Eszközbeszerzés a hatékonyabb intézményi működés érdekében

Projekt célja

Eszközbeszerzés a zöld beszerzés szempontjainak figyelembe vételével.

Célcsoport

Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Javasolt ütemezés

rövid- és középtáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

pályázati forrás
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saját forrás

Projekt neve

A civil társadalom és a helyi közigazgatás szereplői közötti
együttműködés fejlesztése
A hatékonyabb közösségi részvétel elősegítése, párbeszéd-programok,

Projekt célja

fórumok (akár interneten keresztül) révén a lakosság és a hivatalok,
hatóságok közötti együttműködés hatékonyságának növelése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Civil szervezetek
projektmérettől függően
pályázati forrás
saját forrás

Egészségügyi helyzet fejlesztése

Az intézkedés célja: Egészséges és kulturált környezet, illetve életkörülmények biztosítása, életminőség
javítása. Prioritása az önkormányzatok alapvető feladatai közé tartozik az egészségügyi és szociális ellátás
biztosítása.

PROJEKTEK:

Projekt neve

A település optimális környezet―egészségügyi helyzetének biztosítása
Egészséges és kulturált környezet biztosítása, a környezet-egészségügyi

Projekt célja

helyzet folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, szükség esetén az
illetékes hatóságok bevonása és a megfelelő intézkedések megtétele.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
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Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Projekt neve

pályázati forrás
saját forrás

Prevenció és rehabilitáció megvalósítása az egészségügyben

Primer prevenció megvalósítása, melyen keresztül szűrésekkel, az életmód
és az egészségügyi szemlélet formálásával, tanácsadással a betegségek
Projekt célja

bekövetkezésének gyakorisága csökkenthető - ez pedig jóval olcsóbb, mint az
adott betegség ellátása. A szekunder prevenció – tehát, ha már kialakult
valamilyen betegség – nem kezelhető helyi keretek között.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – feltételek megteremtése rövidtávon
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Körzeti orvosok
Védőnő

Beruházási költség
Megvalósítási keret

projektmérettől függően
pályázati források
saját forrás

Projekt neve

Rendelők, eszközök, épületek felújításának biztosítása

Projekt célja

Az egészségügyi alapellátáshoz szükséges feltételek biztosítása.

Célcsoport

Lakosság
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Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Középtáv – 2015.

Beruházási költség

projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Projekt neve

pályázati források
saját forrás

Egészségügyi rendszer kialakítása
Háziorvosok egészségügyi, beteg nyilvántartásának egyesítése, melynek
célja a tartósan beteg (magas egészségügyi kockázatú) emberek segítése,

Projekt célja

számukra könnyebb időpont egyeztetés és hely biztosítása, valamint
szűrővizsgálatokra történő felhívás. A projekt megvalósításának alapja
számítástechnikai rendszer fejlesztése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza egészségügyi intézményei

Javasolt ütemezés

Középtáv – 2015.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Körzeti orvosok
Védőnő

Beruházási költség
Megvalósítási keret

projektmérettől függően
pályázati források
saját forrás
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Szociális helyzet fejlesztése

Az intézkedés célja: korszerű infrastrukturális keretek között működő, a lakosság igényeit kielégítő
szociális ellátás biztosítása

PROJEKTEK:

Projekt neve

Szociális szolgáltatások fejlesztése
A

Projekt célja

szociális

szolgáltatások

körének

szélesítése,

a

természetbeni

szolgáltatások színvonalának javítása, a házi gondozás minőségének
javítása, az ellátás elhelyezésére szolgáló épület felújítása. Hosszútávon
önkormányzat által üzemeltetett bentlakásos intézmény kialakítása.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan –hosszútávon
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Környező települések
Alapítványok
Jelenleg is működő szociális intézmények

Beruházási költség

projektmérettől függően
pályázati forrás

Megvalósítási keret

saját forrás
magántőke

Projekt neve

Gyerekház születéstől az óvodáig
A pályázat alapvető célja olyan helyi programok megvalósítása, amelyek a

Projekt célja

helyi szükségletekhez igazodóan hatékonyan segítik a szegénységben élő 05 éves gyerekek fejlődését, és, ezáltal hozzájárulnak a szegénység
újratermelődésének megakadályozásához.

Célcsoport

Lakosság
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Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – hosszútáv

Beruházási költség

Projekttől függ
pályázati forrás

Megvalósítási keret

saját forrás
magántőke

Kulturális élet fellendítése

Az intézkedés célja: a település különböző érdeklődésű társadalmi csoportjai számára szervezett
programokkal a kikapcsolódási igények kielégítése

PROJEKTEK:

Projekt neve
Projekt célja

Hagyományőrző rendezvények szervezése, támogatása
Kétegyháza Nagyközség hagyományainak megismertetése, helytörténeti
anyagok gyűjtése, dokumentálása és kiállítása.
Lakosság

Célcsoport

Turisták
Testvértelepülések

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Beruházási költség

Projektmérettől függően
pályázati források

Megvalósítási keret

Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport

saját forrás

Rendszeres szabadtéri nyári programok, alkotótáborok
Hagyományteremtő céllal nyári szórakoztató, szabadtéri programok szervezése.
Lakosság
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Fő tér
Érintett terület

Almássy Kastély
Iskolák

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv – éves rendszerességgel
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Kulturális és művelődési intézmény
Civil szervezetek

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Önkormányzati és intézményi önerő
Nemzeti Kulturális Alap

Megvalósítási keret

Egyéb kulturális pályázati források
Vállalkozói támogatások
Felajánlások

Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport

Sportrendezvények
Sporttevékenységek, mozgásos tevékenységek megszerettetése, közösségformálás, egészséges életmódra nevelés.
Lakosság
Sportpálya
Sportcsarnok

Érintett terület

Közparkok
Iskolaudvar
Tornaterem

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Iskolák
Sportot támogató civil szervezetek
Sport Egyesület

Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projektmérettől függően
Civil szervezetek önereje
Önkormányzati önerő
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Pályázati források
Tagdíjak
Felajánlások

Projekt neve

Ifjúsági programok
Helyi és vidéki zenekarok felléptetése, karaoke-parti-k, táncházak, vetélkedők
szervezése, ünnepkörökhöz kötődő rendezvények (farsang, húsvétvárás,

Projekt célja

karácsonyvárás), fiatalok által készített alkotásokat bemutató kiállítások szervezése. Tehetséggondozás a 14 éven aluli korcsoportokban (versenyek, vetélkedők), ünnepekhez, ünnepkörökhöz, népi hagyományokhoz fűződő rendezvények szervezése.
Lakosság fiataljai

Célcsoport

Óvodások, általános iskolások
érdeklődők az idősebb korosztályból

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Iskolák
Civil szervezetek, alapítványok

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Önkormányzati önerő

Megvalósítási keret

Nemzeti Kulturális alap
Egyéb pályázati források

Projekt neve

Programok a középkorú- és idős korosztály számára
Kikapcsolódást jelentő közösségi programok a különböző érdeklődési körök-

Projekt célja

nek megfelelően. Könyvtári közösségi programok, nyugdíjasklubok, egyesületek bevonásával.

Célcsoport
Érintett terület

Lakosság
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Táncsics Mihály Művelődési ház és Könyvtár
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Javasolt ütemezés

Folyamatosan
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Szociális intézmények
Civil szervezetek, alapítványok

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Önkormányzati önerő
Civil szervezetek, intézmények és alapítványok önereje

Megvalósítási keret

Egyéb pályázati források
Támogatások
Felajánlások

Esélyegyenlőségi jogok biztosítása

Az intézkedés célja: A településen élő nemzetiségek és fogyatékos személyek a helyi közösség
egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a
társadalmi életben való részvételt az őket megillető jogok biztosításával

PROJEKTEK:

Projekt neve

Projekt célja

Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása az oktatásban
Az esélyegyenlőség érvényesülése és megerősítése a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók vonatkozásában.
Pedagógusok

Célcsoport

Óvoda
Iskolák

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Javasolt ütemezés

Középtáv

Beruházási költség

Projekttől függ

Megvalósítás helye

Iskolák
Óvoda
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Megvalósítási keret

Projekt neve

Saját forrás
Pályázati forrás

A fogyatékkal élők jogainak biztosítása
Az önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon a fogyatékos személyeket

Projekt célja

megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló akadálymentesítésről a település intézményeinél.

Célcsoport

Kétegyháza Nagyközségben fogyatékkal élő személyek

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos

Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projekt neve

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Közreműködő szervezetek
Projektmérettől függően
Saját forrás
Pályázati forrás

Fogyatékkal élők integrálása és aktív foglalkoztatása
Olyan munkahelyek teremtése, ahol a csökkent munkaképességű,

Projekt célja

fogyatékkal

élő

kétegyházi

lakosoknak

biztosítani

tudnak

munkalehetőséget. Egy jól működő alapítvány, vagy egyesület sokat segíthet
abban, hogy ők is teljes életet élhessenek.

Célcsoport

Fogyatékkal élők

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan – hosszútáv
Önkormányzat

Partnerek

is

Vállalkozások
Alapítványok, civil szervezetek.

Beruházási költség

Projektmérettől függ

Megvalósítási keret

Pályázati lehetőségek
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Projekt neve
Projekt célja

Akadálymentesítés
Az intézmények felújításánál, új épületek létesítésénél biztosítani kell az akadálymentes közlekedés feltételeit.

Célcsoport

Fogyatékkal élő személyek

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Saját forrás

Megvalósítási keret

Pályázati forrás

Környezet ismerete, környezettudatosság

Az intézkedés célja: Az oktatás minden szintjén a környezetvédelmi tudatformálás integrált
megjelenítése. Az oktatás pedagógiai célrendszerében helyet kell adni az aktív állampolgárrá nevelésnek,
a környezettudatos gondolkodás kialakításának, a fenntartható fejlődés előmozdításának. Rendkívül fontos
a helyi környezeti értékek és problémák megismertetése, illetve ezek kezelése.

PROJEKTEK:

Projekt neve
Projekt célja

Kétegyháza Nagyközség Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, aktualizálása az 1995. évi LIII.
tv. 46. §-nak megfelelően.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv – 2013.

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Megállapodás szerint

Megvalósítási keret

Önerő
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Projekt neve

Települési hulladékgazdálkodási terv készítése, felülvizsgálata

Projekt célja

A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata, aktualizálása.
Lakosság,

Célcsoport

Szolgáltató

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv – 2013.

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Megállapodás szerint

Megvalósítási keret

Önerő

Projekt neve

Helyi hulladékgazdálkodás jogi szabályozása
Az országos jogi szabályozás és a hulladékgazdálkodási tervezés
folyamatos módosulása, illetve a helyi igények nyomán szükséges a helyi

Projekt célja

rendelet jogi szempontú folyamatos nyomon követése és amennyiben
szükséges azok módosítása illetve újabb rendeletek megalkotása a
hulladékgazdálkodás területén.

Célcsoport

Lakosság,

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Jegyzője

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Projekt neve

Környezetvédelmi kommunikációs terv kidolgozása
A társadalom környezeti tudatossága csak úgy javítható, ha folyamatosan

Projekt célja

tájékozott környezetének állapotáról, ismeri a gazdaság, társadalom és a
környezet összefüggéseit, azok egymásra hatását. Tudatosan törekedni kell
arra, hogy a fenntartható fejlődés a mindennapi nyilvánosság részét
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képezze, beépüljön a hétköznapok világába. A kommunikációs terv alkalmat
ad arra, hogy az internetes eszközök, az oktatási rendszer, munkahelyek, a
médiumok, tanácsadás, rendezvények és egyéb területeken folyó környezeti
kommunikációáramlás egymást erősítse, hatásuk megsokszorozódjon.
Összehangolt kommunikációs terv készítésére van szükség, melyben
megtörténik az eddigi gyakorlat helyzetelemzése, meghatározásra kerül a
kommunikáció cél- és eszközrendszere, a partnerek, a kommunikációs célok
és üzenetek célcsoportonként meghatározása, konkrét kampányok kijelölése
és e tevékenységek ütemezése.
Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Civil szervezetek

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Projekt neve

Nyilvánosság a település környezeti ügyeivel kapcsolatban
A

környezeti

tudatosság

növelése

mellett

a

környezeti

ügyek

nyilvánosságának garanciája is lehet a már javasolt kommunikációs terv és
annak megvalósítása, melyben helyet kell adni a társadalmi részvételt
biztosító tevékenységeknek. Biztosítani kell a nyilvánosság részvételét az
egyes tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban. Ennek érdekében:
a nyilvánosságot közzététel, hirdetmény formájában tájékoztatni kell a
Projekt célja

javasolt tevékenységről a döntéshozás legkorábbi fázisában, (tervek,
tervpályázatok közzététele, bemutatása)
meg kell ismertetni a közvéleményt a biztosított részvételi formákról
(kereshető személyek a hely és időpont megjelölésével, közmeghallgatás
helye, ideje, címek stb.),
tájékoztatni kell a szükséges környezeti információk rendelkezésre
állásáról, a betekintés módjáról, a nyilvánosságot meg kell ismertetni a
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várható környezeti hatásokkal és azok csökkentésére tett javaslatokkal,
intézkedésekkel,
be kell mutatni a rendelkezésre álló alternatívákat,
lehetővé kell tenni a nyilvánosság számára a közmeghallgatást, vagy
írásbeli bejelentés formájában a véleménynyilvánítást,
a nyilvánossággal meg kell ismertetni a döntést és annak szövegét, a
fő okokat és megfontolásokat.
elő kell segíteni az Interneten a közérdekű adatok nyilvánosságát,
éves jelentéseket, környezeti információkat.
Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Civil szervezetek

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Települési és épített környezet védelme

Az intézkedés célja: A környezeti konfliktusok kialakulását megelőző mechanizmusok érvényesítése a
fejlesztési, tervezési és engedélyezési folyamatokban. A településszerkezetből és területhasználatból
adódó környezeti konfliktusok megelőzése. A jó lakókörnyezet és életminőség hosszú távú biztosítása a
lakosok számára.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Zöldterületek fenntartása
A település egyik legfontosabb erőssége zöldfelületek rendezettsége.

Projekt célja

A projekt a parkok kialakítását, folyamatos fenntartását, felújítását az
elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, rendszeres locsolását és
nyírását, továbbá a nagyobb virágfelületek kialakítását jelentheti.
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Célcsoport

Lakosság
Kétegyházára látogatók

Érintett terület
Javasolt ütemezés

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Folyamatosan
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Civil szervezetek
Lakosság

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Pályázati forrás

Megvalósítási keret

Projekt neve

Saját forrás

Egyedi fák, fasorok védelme
A településképnek megfelelő, egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható az

Projekt célja

elöregedett, illetve lakossági panaszok miatt eltávolított sorfák pótlása.
Elsődleges a település védett természeti értékeit képviselő fáinak,
növényeinek folyamatos gondozása.

Célcsoport

Lakosság
Kétegyházára látogatók

Érintett terület
Javasolt ütemezés

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Folyamatosan
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Civil szervezetek
Lakosság

Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projekt neve

Saját forrás

Természet közeli élőhelyek védelme
Megvédeni és megőrizni a természetközeli élőhelyeket hozzájárulva a

Projekt célja

biodiverzitás sokszínűségéhez. Természetközeli élőhelyeknek tekinthetők
azok a területek, ahol az emberi beavatkozás, emberi tevékenységek (pl.
gazdálkodás) mértéke elhanyagolható. Szükség esetén a védelem biztosítása
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jogszabályi úton.
Lakosság

Célcsoport

Kétegyházára látogatók
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Érintett terület

helyi védetté nyilvánításra javasolt területek
már védettség alatt álló területek

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Civil szervezetek

Partnerek

Nemzeti Park
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Pályázati forrás

Megvalósítási keret

Projekt neve

Saját forrás

Helyi jelentőségű védett területek arányának növelése, a védelemre
tervezett területek védetté nyilvánításának lefolytatása
Helyi jelentőséggel bíró természeti területek, zöldfelületek, kulturális

Projekt célja

szempontból kiemelkedő fontosságú különleges területek, egyedi tájértékek
védettségének biztosítása jogszabályi úton. A védettség érvényesítése a helyi
tervek, programok tartalmában.
Lakosság

Célcsoport

Kétegyházára látogatók
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Érintett terület

természeti területek
védetté nyilvánításra javasolt területek

Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség

Közép- és hosszútáv
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Civil szervezetek
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Megvalósítási keret

Projekt neve

-

Műemléki épületek, helyi jelentőségű épített értékek, régészeti lelőhelyek
védelme, a település építészeti emlékeinek felújítása
Kétegyháza műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek és építményeinek,

Projekt célja

továbbá a helyi szempontból védelemre méltó, értékes épületek
rekonstrukciója vizuális környezetesztétikai szempontból is fontos.

Célcsoport

Lakosság, turisták, ide látogatók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Saját forrás, pályázat

Projekt neve

Tájvédelmi tevékenység
A településrendezési terv módosításakor a természet közeli tájállapot

Projekt célja

érvényre jutatása. Megfelelő zöldfelület arány kialakítása, természetközeli
területek beépítési arányának és módjának szigorú szabályozása.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

folyamatos

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-
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A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, víz, zaj)

Az intézkedés célja: az emisszió kibocsátási értékeinek csökkentésére való intézkedési program
megfogalmazása

PROJEKTEK:

Projekt neve

Környezetminőség javítása, élhető, egészséges környezet kialakítása
Az élhető, vonzó környezet megteremtéséhez mindenekelőtt az egészségre
veszélyes környezeti ártalmak csökkentésére (a levegő, a víz, a talaj
szennyezésének visszaszorítására van szükség.
Levegőtisztaság védelem,
Talajvédelem,
Vízvédelem,

Projekt célja

Élővilág, természetvédelem,
Hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés,
Környezeti ismeretek környezettudatosság közvetítése a lakosság
részére,
Települési és épített környezet védelme,
Energiagazdálkodás,
Környezetbiztonság.

Célcsoport

Lakosság, turisták, ide látogatók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe és térsége

Javasolt ütemezés

Rövidtáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Saját forrás, pályázati lehetőségek
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Projekt neve

Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések
Az allergén növények egészségkárosító hatásának mérséklése érdekében:
Részletesen fel kell térképezni a Kétegyháza területén előforduló
allergén növények elterjedését, tényleges és potenciális élőhelyeit.
Meg kell határozni azon növények körét, amelyek pollenje ténylegesen jelentős egészségügyi veszélyforrást jelent.
Az elterjedési térkép alapján intézkedési programot kell kidolgozni,
amely meghatározza a különböző területtípusok kezelési feladatait az allergén
növények terjedésének visszaszorítása érdekében. A kezelési feladatoknak

Projekt célja

elsődlegesen az élőhelyi körülmények természetes módszerekkel történő
megváltoztatására kell irányulniuk, amely az allergén növény terjedését akadályozza meg.
Az intézkedési program megvalósítása. A programot megfelelően
kommunikálni kell, megvalósításába be kell vonni a területhasználókat, tulajdonosokat
A növényvédelemről szóló törvény előírja, hogy minden földtulajdonos
és földhasználó köteles az ingatlanán és az ingatlan előtti területen a gyommentesítést június 30.-ig elvégezni. Ezt követően a fertőzött területen közérdekű védekezés (kényszerkaszálás) elrendelésére is sor kerülhet.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Rövidtáv, folyamatos

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Projekt neve

Levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv készítése

Projekt célja
Célcsoport

Uniós elvárásoknak és a jogszabályokban előírt határértékeknek való
megfelelés.
Lakosság, turisták, ide látogatók
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Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe és térsége

Javasolt ütemezés

Rövidtáv, folyamatos

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Saját forrás

Projekt neve

Záportározók, vízgyűjtő medencék kialakítása

Projekt célja

Csapadékvíz rendezés, lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Önkormányzat

Beruházási költség

Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése

Az intézkedés célja: a települési infrastruktúra fejlesztése, egyben a szennyvíz- és ivóvízhálózat
korszerűsítése, mivel a megfelelő infrastrukturális kiépítettség nagymértékben hozzájárul a beruházások, tőke
idevonzásához és a környezeti elemek, ill. rendszerek védelméhez

PROJEKTEK:

Projekt neve

Projekt célja

Kétegyháza szennyvíztisztító telep bővítése, a szennyvízelvezető
rendszer fejlesztése
A szennyvízhálózat 100%-ra való bővítése, a szennyvíztisztító telep
kapacitásának növelése.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
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Javasolt ütemezés

Hosszú táv.

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Projekt szerint.

Megvalósítási keret

KEOP pályázati konstrukció

Projekt neve

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Projekt célja

A felszíni vízelvezetés problémájának megoldása

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Középtáv – 2015.

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Pályázati lehetőségek

Projekt neve

Projekt célja

Önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi meglévő közutak fejlesztése,
földburkolatú utcákban aszfalt utak kiépítése
A meglévő útburkolat minőségének javítása, aszfalt burkolatú kül- és
belterületi utak építése a jelenleg még burkolatlan utcákban.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Minőségjavítás folyamatos, építés hosszútáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás

Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása

Az intézkedés célja: a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése, környezetbarát
technológiák bevezetése a településen, törekedni kell az energiatakarékosságra, melyhez szükség van a
megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére.
Az Önkormányzat a saját energiafogyasztását csökkenti és segítségnyújtás a lakosság saját energia
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felhasználásának csökkentéséhez.

PROJEKTEK:

Projekt neve

„Megújuló energia, megújuló közösség” előadások
Környezetvédelmi előadások keretében a lakosság ismereteinek bővítése,

Projekt célja

szemléletváltás

elősegítése,

vállalkozásösztönzés.

Ökológiai

lábnyom

számításával kapcsolatos ismeret átadás.
Lakosság

Célcsoport

Vállalkozók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszú távon, folyamatosan

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források

Zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása

Az intézkedés célja: a települési környezet javítása, a biológiai aktivitás és esztétikai érték növelése, a
megfelelően kialakított zöldfelületi rendszer a lakosság jólétét szolgálja, javítja a klímát, jótékonyan
befolyásolja a településképet.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Belterületi fasorok fokozatos megújítása és lecserélése

Projekt célja

Kétegyháza összképének egységesítése, javítása, turistabaráttá tétele.

Célcsoport

Lakosság
Kétegyházára látogatók, turisták

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
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Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források

Projekt neve

Projekt célja

Célcsoport

Érintett terület

Meglévő közparkok megújítása és új közparkok, közösségi terek
kialakítása zöldterületeken
A lakosság számára rekreációs területként szolgáló rendezett közparkok
kialakítása, ezáltal Kétegyháza összképének javítása, turistabaráttá tétele.
Lakosság
Kétegyházára látogatók, turisták
Közparkok
Játszóterek

Javasolt ütemezés

Közép- vagy hosszútáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források

Hulladékgazdálkodás

Az intézkedés célja: Az országos, regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervek prioritásainak
érvényesítése, a megelőzés szempontú hulladékgazdálkodás kialakítása. Környezetbarát és „a szennyező
fizet” elven alapuló rendszer kialakítása. A termelési és a lakossági hulladékcsökkentés ösztönzése.
Lakossági veszélyes hulladékmennyiség csökkentése és szervezett begyűjtés megvalósítása.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Települési illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
A Kétegyháza bel-és külterületén található illegális hulladéklerakó helyek

Projekt célja

felszámolása. Cél önkéntesek, illetve civil szervezetek és a településőrök
segítségével felmérni az illegális hulladéklerakó helyeket és közös
összefogással megszüntetni.

Célcsoport

Illegális hulladéklerakó és hulladékleürítő helyek
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Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv, folyamatos

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Saját forrás

Projekt neve

Házi komposztálás és esővíz-gazdálkodás ösztönzése, tájékoztató
kampányok
Az ingatlantulajdonosok tájékoztatási és meggyőzése e tevékenységek

Projekt célja

előnyeiről mind közösségi szinten, mind háztartás szintjén. A drága és
fenntarthatatlan zöldhulladék-szállítás helyett gazdálkodást, valamint az
ingatlanon való ésszerű vízgazdálkodást ösztönözni.

Célcsoport

Lakosság, intézménytulajdonosok

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2012-től kezdődően

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

100.000 Ft

Megvalósítási keret

Önerő

Projekt neve

Hulladékgyűjtő udvar(ok) kialakítása
A hulladékok szelektív gyűjtésének elősegítésére, valamint a nem kívánatos

Projekt célja

gyűjtőszigetek

megszüntetésére

Kétegyháza

hulladékgyűjtő udvarokat kialakítani.
Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Szolgáltató

Beruházási költség

Tervezéstől függően

Megvalósítási keret

Pályázati lehetőségek és saját forrás
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több

pontján

célszerű

Projekt neve

Építési és bontási hulladékok hasznosítása
A lakosság megfelelő tájékoztatásával el kell érni, hogy a Kétegyházán
keletkező építési és bontási hulladékokat a hulladékkezelő telepre szállítsák,

Projekt célja

ne pedig illegális hulladéklerakások keletkezzenek belőlük a külterületeken.
Ösztönözni szükséges az építési hulladékok újrahasznosítását pl. az utak,
épületek felújítása során keletkező nem veszélyes bontási hulladékokból a
szilárd burkolattal nem ellátott utak útalapját is elkészíthetik.

Célcsoport

Lakosság, építési vállalkozók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Helyi építési vállalkozók
Lakosság

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Saját forrás

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött szerződés módosítása
és annak folyamatos felülvizsgálata és szükség esetén módosítása
Projekt neve

annak érdekében, hogy Kétegyháza Nagyközségben a hulladékgyűjtés,
szállítás és kezelés mind az Önkormányzat, a lakosság és a
közszolgáltató megelégedésére történjen.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést rendszeresen felül kell
vizsgálni azért, hogy a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak
való folyamatos megfelelés biztosított legyen illetve a lakosság és az

Projekt célja

Önkormányzat

részéről

felmerülő

jogos

hulladékkezelési

igények

(gyűjtőszigetek helyének módosítása, zsákos gyűjtés, gyakoribb zöldhulladék
gyűjtés, hulladékudvarok kialakítása majd üzemeltetése) viszonylag rövid
határidőn belül a gyakorlatban is megvalósulhassanak.
Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
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Javasolt ütemezés

Rövid- és középtáv
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Szolgáltató

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Projekt neve

Veszélyes hulladékok begyűjtési és hasznosítási rendszerének kiépítése
Országos

Projekt célja

rendszerek

kiépülésének

elősegítése.

Kétegyháza

Nagyközségben lakossági begyűjtési akciók szervezése évente egy
alkalommal. Hulladékudvarok létesítésével a lakossági veszélyes hulladékok
gyűjtő helyeinek megvalósítása.

Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv, Folyamatos
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Szolgáltató.
Civil szervezetek

Beruházási költség

Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő.

Projekt neve

Oktatás, szemléletformálás
Fogyasztói magatartás befolyásolása: közterületi és önkormányzati
médiában szereplő reklámok környezettudatos kezelése. Intézményi
hulladékcsökkentő megoldások bevezetése. Alternatívák alkalmazása. Az
önkormányzati oktatási és kulturális intézményi hálózaton keresztül

Projekt célja

lehetőség van a keletkező hulladékmennyiség csökkentését szolgáló, a helyi
hulladékgazdálkodási tervben részletezett nevelési és szemléletformálási
programok teljesítésére. Az Önkormányzat és a közszolgáltató közös
hulladékgazdálkodási akciók megvalósítása:
Iskolákban és az óvodában szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő
71 / 93

oktatóprogram,
A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő akció,
Karácsonyfagyűjtő akció,
Általános iskolások számára vetélkedősorozat szervezése a szelektív
hulladékgyűjtés témakörében,
A környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos szelektív
hulladékgyűjtést szorgalmazó akció
Célcsoport

Lakosság

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatos
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Szolgáltató
Civil szervezetek

Beruházási költség

Beruházás méretétől függően

Megvalósítási keret

Pályázati forrás, önerő

Gazdasági pillér

A fenntartható helyi gazdasági rendszer előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, adottságokat és
erőforrásokat, prioritásként jelenik meg a környezeti szempontok érvényesítése, a környezetet érő terhelések
minimalizálása.

Az Önkormányzat hatékony működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése

Az intézkedés célja: a települési kötelező és a vállalt feladatok ellátása az önkormányzat feladata, így az
intézkedés célja a szükséges tőke előteremtése, biztosítása, biztosítva ezzel a lakosság megfelelő életminőségét és elősegítve Kétegyháza és az itt található intézmények fejlődését

PROJEKTEK:

Projekt neve

Önkormányzati bevételek növelése
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A bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a költségvetési
Projekt célja

arányok jelenlegi helyzetének felmérése, a közpénzek gazdaságos és
hatékony elosztása, a bevételek növelése pályázatok és vissza nem térítendő
támogatások révén.

Célcsoport

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Megvalósítási keret

Projekttől függ
Pályázati források

Megvalósítási keret

Projekt neve

Adók, egyéb támogatások

Pályázatokkal kapcsolatos monitoring
Pályázatok horizontális (esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági)

Projekt célja

vállalásaihoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása, működtetése a
Polgármesteri Hivatalban.

Célcsoport

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Érintett terület

Polgármesteri Hivatal

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

-

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

-

Ipar fejlesztése

Az intézkedés célja: Kétegyháza Nagyközségben olyan ipari termelő egységek letelepedésének
elősegítése, melyek alacsony környezeti terhelés mellett nagy hozzáadott értékű termékeket állítanak elő.
Az ipar fejlesztésének további célja a településen a képzett szakemberek számára helyi munkalehetőség
biztosítása.
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PROJEKTEK:

Projekt neve

Befektetési projekt-portfólió összeállítása, népszerűsítése
A Kétegyházán található befektetési lehetőségek feltérképezése, népszerűsítése

Projekt célja

által sikeres magánberuházások generálása, érdi munkahelyek létrehozása
érdekében.

Célcsoport

Potenciális befektetők

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2013-től folyamatosan, hosszútávra

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Nemzetgazdasági Minisztérium

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás

Projekt neve

Helyi vállalkozás-támogatási program kidolgozása és működtetése
A Kétegyházán beruházni kívánó vállalkozások megtelepedésének elősegítése,

Projekt célja

ügyintézésének előmozdítása, ezáltal sikeres magánberuházások generálása,
munkahelyek létrehozása érdekében.

Célcsoport

Potenciális befektetők

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

2013-től folyamatosan, hosszútávra

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Nemzetgazdasági Minisztérium

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás

Projekt neve

Projekt célja

Szakképzett munkaerőt foglalkoztató vállalatok letelepedésének kiemelt
támogatása
Kétegyháza Nagyközségben rendelkezésre álló szakképzett munkaerő
részére helyi munkahelyek létrehozásának segítése.
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Célcsoport

Munkavállalók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv
Termelők

Partnerek
Beruházási költség

Vállalkozók
Projektmérettől függően
Pályázati források

Megvalósítási keret

Projekt neve

Magántőke

Nagy hozzáadott értékű termékeket előállító vállalatok letelepedésének
kiemelt támogatása
A hozzáadott érték növelésének (minőségi alapanyagok, hagyományokra

Projekt célja

építkező termelés, szaktudás, hatékonyság, optimális termékösszetétel)
eredményeképp nő az előállított termékek jövedelmezősége.
Vállalkozók

Célcsoport

Termelők
Szolgáltatók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv
Termelők

Partnerek
Beruházási költség

Vállalkozók
Projektmérettől függően
Pályázati források

Megvalósítási keret

Projekt neve
Projekt célja

Célcsoport

Magántőke

Zöldségtermesztésre alapozott ipar
Kétegyháza Nagyközség mezőgazdasága a zöldségtermesztésben nyilvánul
meg.
Vállalkozók
Termelők
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Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Vállalkozások

Javasolt ütemezés

Hosszútáv

Partnerek

Vállalkozások, befektetők, termelők

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Projekt neve

Pályázati források
Magántőke

Környezetbarát technológiák alkalmazása
A környezetbarát technológiák olyan megoldásokat biztosítanak, amelyek
révén csökkenthető a nyersanyagigény, visszaszorítható az energia-

Projekt célja

felhasználás és a károsanyag kibocsátás, valamint minimalizálhatók a
hulladékártalmatlanítási problémák. Tehát csökkenek a környezetet ért károk,
terhelések, hosszú távon elősegítve a fenntartható fejlődést.

Célcsoport

Érintett terület

Vállalkozók
Termelők
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Vállalkozások

Javasolt ütemezés

Folyamatos

Partnerek

Vállalkozások

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Projekt neve

Pályázati források
Magántőke

Megújuló energiákra alapozott ipar telepítése
Olyan ipari üzemek letelepedésének kiemelt támogatása, melyek a megújuló

Projekt célja

energiát hasznosító berendezéseket állítanak elő (pl. napkollektor,
széltubina…)

Célcsoport

Vállalkozók
Termelők
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Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Érintett terület
Javasolt ütemezés

Iparterület
Közép- és hosszútáv
Befektetők

Partnerek
Beruházási költség

Önkormányzat
Projektmérettől függően
Pályázati források

Megvalósítási keret

Magántőke

Mezőgazdaság fejlesztése

Az intézkedés célja: Az erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó, hatékony és fenntartható mezőgazdaság
kialakítása, mely megélhetési forrást biztosít és segít fenntartani a természeti, környezeti értékeket.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Biotermékek előállítása – biotermesztés, biotermelés

Projekt célja

Káros szermaradványoktól mentes, kiváló minőségű élelmiszer előállítása.

Célcsoport

Lakosság – mint vásárló.

Érintett terület

Biotermelésre bejelentett területek.

Javasolt ütemezés

Folyamatosan.

Partnerek

Gazdálkodók
A biotermelés magasabb költségeket eredményez a szigorított termelési

Beruházási költség

feltételek következtében, azonban mégis tisztességesebb jövedelemre
tesznek szert, termékeikkel (túlvegyszerezett, érésgyorsítóval kezelt) nem
verik át a vásárlókat.

Megvalósítási keret

Pályázati források

Projekt neve

Vegyszermentes háztáji termékek előállítása

Projekt célja

Háztáji keretek között, műtrágyák és növényvédőszerek felhasználása nélkül
előállított, biztonságosan fogyasztható élelmiszerek termelése.
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Célcsoport

Társadalom – mint hatásviselő.

Érintett terület

Gazdálkodók földterületei.

Javasolt ütemezés

Folyamatosan.

Partnerek

Gazdálkodók
Termelői költség

Beruházási költség

Vetőmag költség

Megvalósítási keret

Saját forrás

Projekt neve

Termelői Értékesítési Szövetkezet létrejöttének elősegítése
A kétegyházi mezőgazdasági termelők piacra jutásának segítése, piaci

Projekt célja

pozícióinak javítása, a kétegyházi mezőgazdaság jövedelemtermelő
potenciáljának növelése

Célcsoport

Helyi mezőgazdasági vállalkozások

Érintett terület

Helyi termelők

Javasolt ütemezés

2013-tól.

Partnerek

Gazdálkodók

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Pályázati források

Projekt neve

Helyi kistermelők piaca

Projekt célja

A helyi kistermelők helyi lakóknak való értékesítésének megteremtése

Célcsoport

Lakosság – mint vásárló, kistermelők – mint értékesítők

Érintett terület

Piaci árusok, kistermelők

Javasolt ütemezés

Folyamatosan.

Partnerek

Gazdálkodók

Beruházási költség

-

Megvalósítási keret

Saját területek felhasználásával, az érintett termelők bevonásával

Gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése

Az intézkedés célja: A gazdaság fejlesztésekor nem kerülhetnek háttérbe a környezetvédelmi szempontok
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és a környezettudatos magatartás. A gazdaság dinamikus fejlesztéséhez, a beruházások, a tőke.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Marketingstratégia kidolgozása
Megfelelő marketingstratégia kidolgozásával, a célcsoportok, arculati elemek,

Projekt célja

reklámanyagok meghatározásával az értékesítési lehetőségek javulnak, a
piaci pozíció megszilárdul.

Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés
Partnerek
Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport

Vállalkozók
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Közép- és hosszútáv
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Vállalkozások
Projektmérettől függően
Pályázati források
Magántőke

Önkormányzati támogatás és koordináció a gazdaságfejlesztési /
munkahelyteremtő folyamatokban
Kedvező feltételek biztosítása a gazdasági fejlesztések támogatásához.
Lakosság
Vállalkozók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Pályázati források

Megvalósítási keret

Saját forrás
Magántőke
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Projekt neve
Projekt célja

Fórumok, kiállítások szervezése a helyi vállalkozások számára
Információszolgáltatás és gyűjtés, kapcsolati tőke kiépítésének céljából
tájékoztató előadások, fórumok, kiállítások szervezése.

Célcsoport

Vállalkozók

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Meghívott előadók

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források

Projekt neve

Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
Vállalkozások technológiai, infrastrukturális és ingatlan jellegű fejlesztéseinek

Projekt célja

támogatása, együttműködésének és piacra jutásának segítése, javítva ezzel
munkahelyteremtő képességüket és jövedelmezőségüket.

Célcsoport

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Folyamatosan
Önkormányzat

Partnerek

Állami szervek
Mikro-, kis- és középvállalkozások

Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projekt neve

Projektmérettől függően
Pályázati források
Magántőke

Inkubátorház kialakítása
Az inkubátorház induló vállalkozások létrehozását és mikrovállalkozások

Projekt célja

fejlődését, növekedését segíti elő. Mesterségesen kedvezőbb környezetet
teremt számukra a piaci viszonyoknál. Infrastruktúrát, helyet, szolgáltatásokat,
esetenként pénzügyi segítséget biztosít a vállalkozásoknak, segít túlélni a
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kritikus kezdeti időszakot. Hozzájárul a munkahelyteremtéshez, hosszú távon
a gazdaság fellendítéséhez.
Célcsoport

Mikro- és kisvállalkozások

Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Hosszútáv
Önkormányzat

Partnerek

Mikrovállalkozások
Kisvállalkozások

Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projekt neve

Projektmérettől függően
Pályázati források

Környezetbarát technológiák alkalmazása
A környezetbarát technológiák olyan megoldásokat biztosítanak, amelyek
révén csökkenthető a nyersanyagigény, visszaszorítható az energia-

Projekt célja

felhasználás és a károsanyag kibocsátás, valamint minimalizálhatók a
hulladékártalmatlanítási problémák. Tehát csökkenek a környezetet ért károk,
terhelések, hosszú távon elősegítve a fenntartható fejlődést.

Célcsoport

Érintett terület

Vállalkozók
Termelők
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Vállalkozások

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek

Vállalkozások

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források
Magántőke
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Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése

Az intézkedés célja: alternatív jövedelemforrás teremtése.

PROJEKTEK:

Projekt neve

Szálláshelyek és vendéglátóhelyek számának bővítése

Projekt célja

Vendéglátóhelyek, magánszálláshelyek létrehozása, fejlesztése.
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Célcsoport

Családok
Kisebb csoportok
Befektetők

Érintett terület
Javasolt ütemezés

Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Magántulajdonban lévő telkek, épületek
Közép- és hosszútáv
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Partnerek

Befektetők
Utazási irodák

Beruházási költség
Megvalósítási keret

Projekt neve

Projektmérettől függően
Pályázati források
Magántőke

Komplex turisztikai tájékoztatórendszer kialakítása
Tájékoztatás szórólapokon, kiadványokon és az internet segítségével, a

Projekt célja

tájékozódás, egységes arculat kialakítása, internetes honlap készítése,
korszerűsítése.

Célcsoport

Kétegyháza Nagyközségbe látogató turisták
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Meglévő utazási irodák,
Közintézmények
Érintett terület

A település forgalmasabb pontjai, útkereszteződései – táblák
kihelyezése
Sajtó
Internet

Javasolt ütemezés

Középtáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Projekt neve

Pályázati források
Befektetők

Lovas turizmus fejlesztése
Kétegyháza Nagyközség határában működik a Steigerwald-féle Lovastanya.

Projekt célja

A projekt célja a Kétegyházára látogatók számára alternatív program
nyújtása, lovasösvény kijelölése.

Célcsoport
Érintett terület

Kétegyháza Nagyközség látogató turisták, lakosság
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe

Javasolt ütemezés

Középtáv

Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, befektetők

Beruházási költség

Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Projekt neve
Projekt célja
Célcsoport
Érintett terület
Javasolt ütemezés

Pályázati források
Befektetők

Halász és vadász turizmus fejlesztése
Kétegyháza Nagyközségben vadásztársaság és íjászcsoport működik. A
program célja lehet vadászpanzió kialakítása.
Kétegyháza Nagyközség látogató turisták, lakosság
Kétegyháza közigazgatási területe
Középtáv
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Partnerek

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, befektetők

Beruházási költség

Projektmérettől függően
Pályázati források

Megvalósítási keret

Projekt neve
Projekt célja

Befektetők

Almássy kastély
Koncepcióterv kidolgozás a meglévő Almássy kastély további turisztikai vagy
múzeumi célú hasznosítására vonatkozóan.

Célcsoport

Kétegyháza Nagyközség látogató turisták

Érintett terület

Almássy kastély területe

Javasolt ütemezés

Közép- és hosszútáv

Partnerek
Beruházási költség

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, vállalkozók, befektetők, civil
szervezetek
Projektmérettől függően

Megvalósítási keret

Pályázati források
Befektetők

MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁS

A monitoring célja: A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv végrehajtása
közben adatgyűjtés a folyó tevékenységekről, a szolgáltatásokban és a rendszerekben bekövetkezett változásokról.
•

Az erőforrásigények és források meghatározása.

•

Kivitelezési ütemterv.

•

Az önkormányzati költségvetés és az akcióterv közötti „híd”megteremtése.

•

A programok kivitelezése.

•

A tevékenységek és eredmények dokumentálása.

•

A sikerek és problémák felismerése, jelentéskészítés.
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A visszacsatolás és értékelés célja: Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése célközpontú mutatók segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az eredményekről. A konzultáció,
felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismétlése meghatározott küszöböknél.
•

Értékelő csoportok létrehozása.

•

Értékelés időbeosztásának meghatározása.

•

Célokon alapuló mutatók kidolgozása.

•

A jelentés kereteinek definiálása.

•

Értékelés elvégzése.

•

A partnerek tájékoztatása az értékelés eredményeiről.

Cselekvési terv
Fenntarthatósági megbízott és monitoring csoportok kijelölése
A fenntarthatósági tervben leírtakkal, valamint a település környezeti fenntartásával kapcsolatos feladatok
koordinálására, a fenti tervben leírt feladatok betartásának figyelemmel kísérésére, a fenntarthatósági terv
felülvizsgálatához szükséges lakossági véleménygyűjtéshez fenntarthatósági megbízott kijelölése
szükséges.

Monitoring rendszer szereplői
Polgármester
Alpolgármesterek
Bizottsági elnökök
A Kétegyházán működő intézmények vezetői
Közműszolgáltatók
Jegyző
Polgármesteri hivatal munkatársai
Civil szervezetek, helyi közösségek

Fenntarthatósági terv felülvizsgálata
Jelen Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálatát évente egy alkalommal felül kell vizsgálni, a
fenntarthatósági megbízott által begyűjtött lakossági és intézményi vélemények figyelembe vételével, ennek
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megfelelően a szükséges módosításokat el kell végezni.

Tudatformálás, konzultációk, falugyűlések tartása
Évente egy alkalommal – tavasszal – konzultáció szervezése a környezeti fenntarthatósági tervben
foglaltak megvalósításáról, valamint az elhangzott vélemények, ajánlatok kiértékelése és a fenntarthatósági
terv ennek alapján történő felülvizsgálata.

Indikátorok
A Local Agenda 21 program keretén belül szükség van az előrehaladás, a bekövetkezett változások, a
teljesítmény értékelésére. Az egyes részek előrehaladásának méréséhez olyan mutatószámok
szükségesek, amelyek segítségével értékelhetőek a bekövetkezett változások. Az indikátorok a környezeti,
társadalmi-, gazdasági folyamatok elemzéséhez, teljesítményértékeléshez nyújtanak segítséget és az
információkat közérthető formában juttatják el a célszemélyekhez. Hozzájárulnak a társadalom szereplőinek
tudatossága és viselkedése közötti eltérés csökkentésére, segítik a döntési folyamatok koordinációját mindezt a fenntarthatóság alapelvének érvényesülése érdekében.

Az indikátorok meghatározásánál jól mérhető, a KSH adatbázisában és a helyzetelemzés fejezeteiben is
szereplő és alkalmazott statisztikai paramétereket választottunk, melyeket táblázatos formában foglaltunk
össze. Ezen fenntarthatósági pillérenként készített táblázatok évenkénti kitöltésével és kiértékelésével
hosszú távon is nyomon követhetők az időközben bekövetkezett változások, folyamatok.

Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes indikátorok nem elsősorban egy-egy állapot leírására törekednek,
hanem a LA21 előrehaladásával, megvalósulásával kapcsolatos változásokat mutatják be, és alkalmasak a
közösségi teljesítmény mérésére, vagy akár az országos, ill. nemzetközi trendekkel való összehasonlításra.
A meghatározott célkitűzések megvalósulásának nyomon követése elsősorban az Önkormányzat
feladatkörébe tartozik, ennek keretében biztosítania kell a szolgáltatók, a lakosság tájékoztatását az
eredményekről és a bekövetkezett változásokról.
Az indikátorok összegyűjtése pillérenként és célonként más-más felelős feladata.
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TÁRSADALMI PILLÉR
Részcélok

Indikátorok

2012

2013

Általános adatok

állandó népesség száma (fő)

3927

elvándorlások száma (eset)

-

idevándorlások száma (eset)

-

Egészségügyi

Működő háziorvosok száma (fő)

3

helyzet fejlesztése

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meg-

25.517

látogatottak száma összesen (eset)
A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelen-

24.419

tek száma (eset)
A háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglá-

833

togatás (eset)

Szociális
fejlesztése

Gyógyszertárak száma (humán) (db)

1

helyzet Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)

409

Éven túl nyilvántartott álláskeresők száma

40

Járadék típusú ellátásban részesülők

43

Segély típusú ellátásban részesülők

197

Rendszeres szociális segélyben részesülők

27

Munkavállaló korú népesség

2360

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelke-

18,47

zők aránya
Oktatás,

képzés Óvodába beírt gyermekek száma (fő)

127

2014

2015

2016

fejlesztése

Az általános iskolai osztályok száma a nappali

16

oktatásban (db)
Általános iskolai tanulók száma a nappali okta-

247

tásban (fő)
A napközis tanulók száma a nappali oktatásban

125

az általános iskolákban (fő)
Általános iskolai főállású pedagógusok száma

32

(fő)
Naponta bejáró általános iskolai tanulók száma a

1

nappali oktatásban (fő)
Számítógépek száma az általános iskolai feladat

144

ellátási helyeken (db)
Közbiztonság

Településőrök száma (fő)

2

fejlesztése

Bűncselekmények száma (db)

91
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Kulturális
fellendítése

élet A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak

1023

száma (fő)
Rendszeres művelődési foglalkozások száma

597

(db)
Rendszeres művelődési formákban résztvevők

34.810

száma (fő)
Kulturális rendezvények száma (db)

564

Kulturális rendezvényeken részt vevők száma

65.360

(fő)
Alkotó közösségek száma (db)

21

Alkotó közösségek tagjainak száma (fő)

519
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GAZDASÁGI PILLÉR
Részcélok

Indikátorok

Nemzetközi

együtt- Pályázati lehetőségek

2012

2013
2

működés
Az Önkormányzat és önkormányzati bevételek összesen (Ft)

1.038.266.000

az

1.038.266.000

önkormányzati önkormányzati kiadások összesen (Ft)

intézmények
kony

haté- adóbevételek (Ft)

32.800.000

működéséhez összes támogatás (Ft)

859.168.000

szükséges gazdasági összes elnyert pályázati forrás (Ft)

297.609.000

feltételek megterem- összes kifizetett pályázati önerő (Ft)

72.274.000

tése
Mezőgazdaság

összes mezőgazdasági használatú földterület

fejlesztése

(ha)

4594

egyéni gazdaságok száma (db)

68

kistermelői gazdaságok száma (db)

13

mezőgazdasági tevékenységet folytató gazda-

2

sági szervezetek száma (db)
biotermesztés alatt álló földterület (ha)

0

bejegyzett vállalkozások száma (db)

83

környezetbarát technológiák alkalmazása (%)

0

Vendéglátás,

szálláshelyek száma (db)

1

idegenforgalom,

összes szállásférőhelyek száma (db)

4
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2014

2015

2016

turizmus fellendítése

vendégéjszakák száma az összes szálláshelyen

24

(vendégéjszaka)
külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma

9

az összes szálláshelyen (vendégéjszaka)
vendéglátóhelyek száma (db)

1

KÖRNYEZETI PILLÉR
Részcélok

Indikátorok

2012

Környezeti elemek és összes elszállított települési szilárd hulladék
rendszerek

2013

770,34

mennyisége (t)

állapotának javítása, a lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elvédelme

9

szállított települési szilárd hulladék mennyisége
(t)
komposztáló háztartások száma (db)

9

helyi védettség alatt álló területek (m2)

Infrastrukturális
helyzet
fejlesztése

135.278

helyi védettségű épített objektumok száma (db)

8

felújításra szoruló középületek száma (db)

0

lakásállomány (db)

1789

javítása, Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km)
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt

37,9
1774

lakások száma (db)
Közüzemi

szennyvízcsatorna-hálózat

hossza
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0,837

2014

2015

2016

(km)
Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma

219

(db)
Villamosenergia-fogyasztók száma (db)

1804

Az összes gázcsőhálózat hossza (km)

31,9

Összes gázfogyasztók száma (db)

958

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások

1349

száma (db)
Önkormányzati kiépített út és köztér hossza (km)

9747,2

Állami közutak hossza (km)

13649,1

Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)

135,268

Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége

5249

(1000 kWh)
Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyi-

4196

sége (átszámítás nélkül) (1000 m3)
Összes elvezetett szennyvíz mennyisége (1000

24,397

m3)
Energiafelhasználás
hatékony

fenntartható energiahasználat témájú előadások

20

és résztvevőinek száma (fő)

megújuló

megújuló energiaforrást alkalmazó középületek

lehetőségeinek

száma (db)

kihasználása

megújuló energiaforrást alkalmazó háztartások
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1

0

száma (db)
Zöldterületek

erdő művelési ág aránya a területhasználatban

2,26

védelme, fenntartása (%)
– növény és állatvilág összes zöldterület a településszerkezetben (m2)
fenntartása

egy főre jutó zöldterület (fő/m2)

2.931.695
760,88

szabványos játszóterek száma (db)

3

a zöldfelületek fenntartásra szánt költség (Ft/ha)
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3017 eFt

