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1 A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalom 
szerint készült, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. A 
vizsgálat a város térségére is kitekint. A megállapítások megegyeznek a 2014-2020-as ITS-ben 
szereplőkkel ott, ahol a körülményekben bekövetkező változások ezt nem indokolják. 

A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a koncepció és stratégia 
elkészítéséhez kulcsfontosságú területek legfontosabb tendenciái kerültek bemutatásra, 
szakterületenként áttekintve a város és járása esetében a jelenlegi helyzetképet, kiemelve az 
erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, a fejlesztési szükségleteket és a 
konfliktusterületeket. 

Bonyhád az M6 autópálya menti gazdasági–technológiai magterület peremén, a külső (nagyvárosi) 
gyűrűben helyezkedik el. A pécsi és a szekszárdi településegyüttesek határán térségi szerepköre 
korlátozott mértékű: regionális jelentőségét a korábbi évtizedekre jellemző cipő-és textilipar mellett 
egyre inkább a gépjárműjavítás, fémipar, kereskedelem, mezőgazdaság adja, más regionális és 
megyei hatókörű funkciója nincsen. 

A járást 25 település alkotja, ebből tíz település – a járás délnyugati részében, illetve Bonyhád 
szomszédságában – tartozik a város elsődleges vonzáskörzetébe. Ezek a települések majd minden 
szempontból – igazgatás, foglalkoztatás, lakossági ellátás, kiskereskedelem stb. – Bonyhádhoz 
integrálódnak. Ezen kívül a járás hét távolabbi települése alkot egy gyengébben vonzott, 
másodlagos övet, zömében a járás nyugati részén. A járás délkeleti és különösen az északkeleti 
perifériáján viszont már gyengül a járásszékhely vonzása, amelyekre több szempontból már a tőlük 
jól elérhető Szekszárd is gravitációs hatást gyakorol. Bonyhád járáson túlmutató kisugárzása viszont 
viszonylag gyenge, a járáson kívül csak 4 falu van, amelyeknek bizonyos igazgatási funkció 
tekintetében Bonyhád a központja. 

Bonyhád Tolna megye negyedik legnépesebb városa, ahol az országos tendenciáknak megfelelően 
évről évre csökken a lakosság létszáma, ugyanakkor az országos átlagnál gyorsabb ütemben. Ez a 
csökkenés mind a természetes fogyásra, mind pedig a negatív vándorlási egyenlegre 
visszavezethető. Kedvező tendencia ugyanakkor, hogy 2017-óta javul a vándorlási egyenleg, bár 
továbbra is negatív. 

A város korszerkezetére az öregedés jellemző, amely a fiatal lakosság arányának csökkenésével, 
valamint az idős népesség számának növekedésével magyarázható. Az öregedési index értéke a 
vizsgált időszakban egyre kedvezőtlenebbül alakult, és mára egyre nagyobb mértékben eltér az 
országos átlagtól, annál gyorsabb ütemben nő. Mindezek következtében Bonyhád Tolna megye 
legkedvezőtlenebb korösszetételű járásközpont városának számít. 

A háztartások vizsgálata során megállapítható, hogy Bonyhádon a házaspárok, illetve élettársi 
kapcsolatban élő háztartások aránya jóval magasabb, ebből következően pedig az egyszülős 
háztartások aránya jelentősen alacsonyabb, mint a járásban vagy országosan (vagy a megye 
járásszékhelyein), amely kedvező tendenciát jelent. 
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A munkanélküliek aránya kedvezőbb mind a megyei, mind pedig az országos értéknél, 2021-ben 
3% volt szemben a 4% feletti országos és közel 5%-os megyei értékkel. A közfoglalkoztatottak 
aránya 2016-óta folyamatosan csökken (1,1%-ról 0,4%-ra). 

Bonyhádon a magyar mellett két jelentőseb nemzetiség, a német és a cigány van jelen nagyobb 
arányban. Amíg azonban a magukat német nemzetiségűnek vallók száma 2001-hez képest csupán 
11 százalékkal, addig a cigányok létszáma 80 százalékkal növekedett meg a legutóbbi – 2011-es 
népszámlásásig. 

Bonyhád iskolai végzettségi mutatói kedvezőbbek a járási és a megyei adatoknál, de az országos 
értékek alatt maradnak. A nemek közötti megosztottság tekintetében leginkább a magasabban 
képzettek, vagyis legalább érettségivel rendelkezők esetében találhatunk városi szinten nagyobb 
eltéréseket a nők javára. A járás többi települése összességében igen kedvezőtlen képet mutat a 
képzettség tekintetében. 

Bonyhádon Tolna megye többi járásszékhelyéhez, a megyei és az országos átlaghoz viszonyítva is 
alacsonyabb jövedelmet realizálnak a munkavállalók. A város a saját járásán belül viszont az egyik 
leggazdagabb település. Általános tendencia, hogy a járás keleti felében fekvő, különösen a jó 
forgalmi elérhetőségű (6. és 65. sz. főutak menti) települések kedvezőbb helyzetűek. 

Bonyhád lakásállományának nagy része az iparfejlesztésekhez kapcsolódóan az 1970-es években 
épült fel. A városlakásállománya azóta kiegyensúlyozottabban alakult (1980-as évek: 1000, 1990-es 
évek 300, 2000-es évek 400 lakás), az ezredforduló után leginkább a kétezres évek első felére volt 
jellemző a lakásépítések magasabb száma. Kedvezőtlen tendencia ugyanakkor, hogy a 
lakásállomány bővülése 2016-óta jelentősen elmarad a regionális és országos tendenciáktól. 

A lakóegységek közül sok a négy vagy több szobás ingatlan és a lakások felszereltsége, 
komfortfokozata is igen kedvező. A térség középiskoláiból a gimnáziumi képzések a 
legnépszerűbbek, amelynek bázisát a színvonalas képzési struktúra adja. 

Az oktatási, nevelési intézmények energetikai korszerűsítése folyamatos, aminek köszönhetően a 
hatékonyabb, környezetkímélő technológiák alkalmazásával a fenntartási költségek a jövőben 
csökkenhetnek. 

A város gazdasági szerkezetét korábban jellemző ipari túlsúly mára megváltozott, szerepét a 
szolgáltatások vették át, így a város gazdasága mára több lábon áll. A mezőgazdasági vállalkozások 
nagyobb része inkább a járás kisebb településein található, de a legnagyobb árbevétel és 
foglalkoztatott létszám a bonyhádi agrárcégeket jellemzi. A mezőgazdaság fontos vállalatai az 
egykori mezőgazdasági tsz utódjaként fennmaradt Pannónia Mezőgazdasági Zrt. (főleg 
növénytermesztéssel foglalkozik, de figyelemre méltó a szarvasmarhatartás is), az almatermésű 
csonthéjasok termesztésével foglalkozó Szilvamag Kft., és a szőlőtermesztéssel foglalkozó Vitis Kft.. 

Bonyhád gazdasági életét a hagyományos iparágakat képviselő zománcgyártás (Ema- Lion Kft.) és 
cipőgyártás máig megmaradt, utóbbit 5 vállalkozás is képviseli. A Bonyhádi Ipari Park cégei – 
amelyek közülük a legjelentősebb a Eurostyle Systems Bonyhád Kft (korábban Schäfer-Oesterle Kft) 
– egyre nagyobb szerepet játszanak mind az adózói, mind pedig a foglalkoztatói körben, és a 
tervezett fejlesztésekkel szerepük várhatóan tovább fog nőni. Ennek megfelelően a gépjárműjavítás 
és fémipar jelentősége is kiemelhető. Az ipari park két új üzemcsarnokának létesítésével Bonyhád 
a Völgység legfontosabb ipari centrumává vált, a tervezett fejlesztésekkel szerepe fokozatosan 
tovább nő. A járás településein ugyanakkor a mikro-és kisvállalkozások dominálnak. A szolgáltató 
szektorban a közúti áruszállítási tevékenység jelentős (Bogos-Trans Fuvarozási és Kereskedelmi Kft, 
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Generál Insped Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Kft, Dél-Duna Transz Kft. Bayer Fuvarozó 
Kft.). 

A turizmus jelenleg sem Bonyhádon, sem pedig a járásában nem képvisel jelentős gazdasági erőt, 
ugyanakkor 2021-ben már kedvezőbben alakult a vendégéjszakák száma a korábbi éveknél, ami 
egy javuló tendenciára is utalhat. Az attrakciók önállóan, mozaikszerűen vannak jelen a járásban, 
nem fűződnek össze komplex turisztikai termékhalmazzá. Szükség van a látnivalók összefűzésére 
mind városon belül, mind pedig térségi szinten több napos komplex turisztikai desztinációs 
csomagok kialakításával. Emellett, városon belül szükséges a látnivalók és programkínálat 
fejlesztése. A szálláshelykínálat minőségében igazodik a jelenlegi attrakciókhoz, hosszabb távon 
azonban a minőségi termékfejlesztés egyik akadálya lehet, különösen, hogy a szállóvendégeket 
túlnyomó részét fogadó Villa Weber 2012-ben megszűnt. Így szükség van egy nagyobb kapacitású, 
komfortos üdülőhelyre a város környékén, amely komplex programokkal várja a turistákat. 

Bonyhád nagyobb része a Völgység részét képező Bonyhádi-medencében található, míg a keleti 
külterületei már a Szekszárdi-dombsághoz tartoznak. A tájat változatos löszformák: dolinák, 
szakadékok és mélyutak jellemzik. Kisebb-nagyobb vízfolyásokban is gazdag, a Majosi- árok, a Rák-
patak és a Völgységi-patak vízfolyásainak felhasználásával halastavak, záportározók sora létesült. A 
dombsági, erősen felszabdalt felszíneken változatos mezo-és mikroklímák jöttek létre, átmenetet 
jelentve az alföldi kontinentális és a dél-dunántúli mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlat 
között. Kialakulásukhoz a domborzat mellett, a talajadottságok, a növényzet és a vízfelületek is 
hozzájárultak. 

Az erdősültség foka az országos átlagnak megfelelő 20 százalékos, főként őshonos tölgyesek, illetve 
felerészt ültetett fenyvesek és akácosok találhatók itt, melyek vadban igen gazdagok. A település 
tájkép- és természetvédelmi szempontból gazdagnak mondható. Területének mintegy egynegyede 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő, illetve egyaránt megtalálhatók itt nemzetközi 
(Natura 2000), országos és helyi védett természeti területek. 

Ezen kívül a város egyes részei ökológiai magterületnek vagy ökofolyosónak minősülnek. A városon 
belül sok zöldfelület található, a 32 közpark közül 2 védett, összes területük mintegy 123 ezer 
négyzetméter. Az egy főre jutó ellátottság a helyi viszonyok között átlagosnak mondható 9 m2/fő, 
de a közparkok nagyon széttagoltak, és még a közeliek között sincs megfelelő kapcsolat kiépítve, 
ez mindenképpen fejlesztésre szorul. A városban a hulladékszállítás és kezelés jórészt megoldott, 
de az építési–bontási hulladékok magas költségű lerakása miatt cél egy inert hulladék feldolgozó 
kiépítése. 

A település szerkezete történelmi meghatározottságú: a város központi belterülete körül 
elhelyezkedő kiterjedt külterületet elszórtan kisebb belterületi részek tagolják. A Széchényi, 
Szabadság, és Vörösmarty tér füzérszerű elhelyezkedése hozza létre az ún. térfüzéres szerkezetet, 
amely ma kereskedelmi–ipari funkciókkal rendelkezik. Jelentős hosszanti tengely a Perczel M. u., 
amelyen a Perczelek kúriái és a családhoz tartozó épületek sorakoznak. 

A belső városrészek egyik fő problémája a slumosodás, amely elsősorban a város értékei közé 
tartozó értékes műemlék és helyi védettséget élvező épületállományt érinti, ez pedig a turizmusra 
is negatív hatást gyakorolhat. A frekventált helyen lévő épületek közül nagymértékű felújításra 
szorul például a volt Aranysas Gyógyszertár, illetve a korábban leánykollégiumként működő 
Perczel-kúria, de szintén égető szükség lenne a Táncsics M. utcában található neológ zsinagóga 
felújítására is. A városban sok helyen találhatók barnamezős területek, melyek funkcióváltása még 
nem ment végbe. 
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A Gyár utcában, a Dózsa György utcában, valamint a Perczel utcában (zománcgyár) lévő egykori és 
részben ma is funkcionáló iparterületek nagyobb, egybefüggő barnamezőt alkotnak, de az 
elszórtan, lakófunkcióval kevert ipari területek kezelése még az előbbieknél is nehezebb. A 
Bonyhádi Ipari Park eddig megvalósult és további tervezett bővítésével a város központi területein 
működő ipari üzemek is ide települhetnek. 

Bonyhád bár gyorsforgalmi úttal még nem rendelkezik, a 6. sz. főút és a megyeszékhely közelsége 
miatt kedvező helyzetben van. Kapcsolata a járás településeivel nem egységes, elsősorban járás 
északi részén lévő települések elérhetősége nehéz. A település közúthálózatát alapvetően határozza 
meg a 6. sz. főút és a környező települések felé elérést biztosító összekötő utak, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó helyi gyűjtő-és feltáró utak. 

A baleseti mutatók az országos tendenciával megegyezően 2018-óta folyamatosan javulnak. A 
városközpontban a reggeli, valamint a délutáni csúcsban a Zrínyi M. utcán torlódik a forgalom, a 6. 
sz. főút irányába csekély az áteresztőképesség, aminek következtében a közlekedésből származó 
lég- és zajszennyezés tovább terheli a városi környezetet. Ezért csomóponti átalakítások és 
tehermentesítő utak építése indokolt. A forgalmi helyzetet ugyanakkor javította, hogy elkészült a 
Gyár utca - Sport utca kereszteződésében a körfogalom kialakítása, rendezett 
gyalogosközlekedéssel, közvilágítással. 

A közösségi közlekedés a távolsági és helyközi autóbuszjáratokra épül a vasút helyett. Ennek oka, 
hogy az autóbuszállomás a városközpontban, míg a vasútállomás Hidas területén a városközponttól 
6 km-re helyezkedik el, valamint a főút jobb kapcsolatot biztosít, mint a regionális vasút. A helyi 
autóbuszok forgalma jelentősen lecsökkent az elmúlt időben, ritkán közlekedő járatok és nem teljes 
lefedettségű hálózat jellemzi. 

A kerékpáros infrastruktúra további fejlesztése javasolt. Ezidáig a Bonyhád, Perczel Mór utca 
kerékpárút kiépítése valósult meg Bonyhád központjától az Ipari Parkig. Emellett, a majosi 
városrészt Bonyháddal összekötő kerékpárútszakasz készült el, amelynek felújítása a tervek között 
szerepel. Mindemellett, Bonyhád és Váralja között új kétsávos kerékpárút építése is betervezésre 
került. 

Bonyhád egész területén ingyenes a parkolás, de a Szabadság téren 60 perces időkorláthoz kötött. 
A parkolók száma ugyan folyamatosan bővül, azonban továbbra is vannak kapacitásproblémák, 
ezért a városközpont zöld rehabilitációja, valamint a helyi piac infrastrukturális fejlesztése keretében 
indokolt parkolóhelyek kialakítása. 

A korábbi fejlesztések eredményeként Bonyhád belterületén az ivóvíz-ellátottság teljes körű és az 
északi vízbázis kiépítésével a szolgáltatás is biztonságossá vált. A mára kialakított rendszerek 
folyamatos fejlesztése révén az ivóvíz minősége mindenben megfelel a minőségi 
követelményeknek, és mennyiségi szempontból is kielégíti az igényeket. A lakossági igények 
figyelembevétele mellett a Beregalja dűlő ivóvízhálózatának kiépítése indokolt. 

A város szennyvízközmű hálózattal és szennyvíztisztítóval rendelkezik. A korábbi programozási 
ciklusban egy új szennyvíztelep megépítésére került sor. A város peremterületei nincsenek bekötve 
a szennyvízhálózatba, de a nagy távolság, illetve a domborzati adottságok miatt ez nem is lenne 
gazdaságos, ugyanakkor a külön-külön kialakítandó kis víztisztítók megépítése sem indokolt. A 
város több pontján az elkülönített rendszer ellenére a csapadékvíz a szennyvízcsatornába kerül. 
Ezzel egyrészt a szennyvíztisztító telepet plusz hidraulikai terhelés éri, másrészt a csapadékvízzel 
dúsult szennyvíz közterületeket áraszthat el intenzív, nagy mennyiségű csapadékhullás esetén. 
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A probléma kezelésére betervezésre került a belterületi nyílt és zárt csapadékelvezetés fejlesztése. 

Az energiaellátásban a gázvezetékek kiépítettsége teljeskörű, csakúgy, mint a villamosenergia-
ellátásé. A távhőszolgáltatást az elmúlt években fejlesztették, de az energiatermelést a jövőben 
geotermikus energiára alapozva célszerű megoldani, amely a következő fejlesztési ciklus tervei 
között szerepel. Emellett, a napenergia napelemekkel való hasznosítása javasolt, amire betervezésre 
került egy 500 MW-os fejlesztés. 
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2 KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

2.2. Jövőkép  
 

Bonyhád város jövőképe nem változott az előző programozási időszakhoz képest, továbbra is a 
nemzetiségek sokszínűségéből és aktivitásából táplálkozó kulturális és történelmi hagyományaira 
építő, a természeti–környezeti állapotot megőrző, a polgárai és a vendégei számára egyaránt vonzó 
és élhető, a jövő kihívásainak megfelelni képes, fenntartható és versenyképes alapanyag-termelő 
és feldolgozóiparral rendelkező, aktív járáson belüli térségszervező erővel rendelkező város kíván 
lenni.1 

 

2.3. A stratégia célrendszere  
 

1. Stratégiai cél  2. Stratégiai cél 3. Stratégiai cél 

Jövőálló gazdaság Élhető és vonzó környezet Összetartó és fejlődő 
közösség 

Kapcsolódó részcélok Kapcsolódó részcélok Kapcsolódó részcélok 

Gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

Energetikai fejlesztések Helyi igényekhez illeszkedő 
képzések, átképzés 
hiányszakmákra 

Turisztikai fejlesztések Környezetbarát közlekedési 
módok fejlesztése 

Környezeti és egészséges 
életmódra történő nevelés 

Helyi vállalkozások fejlesztése Klímavédelem Közösségfejlesztés 

Befektetés-ösztönzés Okos város fejlesztések Digitális kompetenciák 
fejlesztése 

 Rekreációs szolgáltatások 
fejlesztések 

Digitális eszközellátottság és 
szolgáltatások fejlesztése 

 Közszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 

Hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci integrációja 

 Barnamezős területek 
rehabilitációja 

Szociális városrehabilitáció, 
hátrányos helyzetű csoportok 
lakhatásának támogatása 

  Ifjúságmegtartás 

 
1 Forrás: Bonyhád FVS 2021-27 
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Az első stratégiai cél a jövőálló gazdaság megteremtésére vonatkozik. Ennek megfelelően nem 
kizárólag a jelenlegi gazdasági adottságokat és igényeket veszi figyelembe, hanem a trendeket és 
jövőben várható új lehetőségeket és veszélyeket is. A gazdasági infrastruktúra fejlesztése a 
gazdasági tevékenységek végzéséhez szükséges helyszínek fejlesztésére vonatkozik, így ipari 
terület és piacfejlesztést céloz meg. A turisztikai fejlesztések a megye eddig csak részben kiaknázott 
turisztikai potenciáljára építenek, amelyet az életmódbeli változások és a környezethez való változó 
viszony is erősít. A helyi vállalkozások fejlesztése a helyben elérhető piaci alapon nyújtott 
szolgáltatások és termékek fejlesztését, és ezek helyi és térségbeli lakosok által történő 
igénybevételének, illetve fogyasztásának ösztönzését célozza meg. A befektetés-ösztönzésre 
vonatkozó részcél a város befektetésvonzó képességének fejlesztését célozza meg stratégiai 
megközelítésben.  

A második stratégiai cél az élhető és vonzó környezet megteremtése, ami mind a lakosság 
megtartásában, mind pedig új lakosok Bonyhádra vonzásában kulcstényező. Emellett, ezen cél a 
helyi lakosok egészségi állapotának és általános közérzetének javítására is vonatkozik. A célt számos 
alcél támogatja így energetikai fejlesztések, környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, így 
többek között e-buszok beszerzése, kerékpáros és elektromos töltőállomás fejlesztések, 
klímavédelemhez kapcsolódó intézkedések, ide értve a kibocsátáscsökkentést, körforgásos 
gazdaság erősítését és klímaadaptációt, okos város fejlesztéseket, egy mobil app alapú városkártya 
rendszer potenciális bevezetését, okos zebrák, padok és közvilágítás telepítését, rekreációs 
szolgáltatások fejlesztését, közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztését, valamint a barnamezős 
területek rehabilitációját. 

A harmadik stratégiai cél, az összetartó és fejlődő közösség szintén jelentős mértékben hozzájárul 
a lakosság megtartásához és új lakosok vonzásához, a helyiek jó fizikai és mentális egészségéhez, 
a közösség összetartó erejének növeléséhez, valamint a munkaerő fejlődéséhez. Ide tartozik a helyi 
igényekhez illeszkedő képzések, átképzés hiányszakmákra részcél, a környezeti és egészséges 
életmódra történő nevelés, kiemelten a gyermekek és fiatalok körében, a közösségfejlesztés, 
digitális kompetenciák fejlesztése minden korosztály számára, a digitális eszközellátottság és 
szolgáltatások fejlesztése mind a lakosok, mind az intézmények vonatkozásában, a hátrányos 
helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációjának támogatása, a szociális városrehabilitáció, a 
hátrányos helyzetű csoportok lakhatásának támogatása, és az ifjúságmegtartó programok, ide értve 
egy ifjúsági helyszín létrehozását és üzemeltetését is.2 

 

 
2 Forrás: Bonyhád FVS 2021-27 
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3 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 

3.1 A stratégiai célok és projektek összefüggései 
Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési beavatkozások 
(projektek illetve programok) indikatív listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. Az ITS 
operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe menően vagy 
akár, hogy teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében megvalósítandó 
projekteket. Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a 
megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására és hogy az 
előkészítettség különböző fázisaiban levő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve 
a lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését. Az ITS során az alábbi 
projekttípusokat azonosítottuk: 

• A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből 
áll, a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, valamint a projektelemek egy 
együttműködő rendszer elemeit képezik. A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez 
esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek, más-más 
megvalósítójuk van. 

• Az akcióterületi projektek egymással szinergikus hatást fejtenek ki az egybefüggő 
vonallal körülhatárolt akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek 
megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára 
megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, és volumenük, valamint 
várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen.3 

• Akcióterületen kívüli, az egésze szempontjából jelentős fejlesztések: nem 
akcióterületekhez kötött települési szintű infrastrukturális fejlesztések, amelyek 
ugyanakkor nem hálózatos jellegűek. 

• A város vonzáskörzetére kiható fejlesztések: járási érintettségű, illetve hatású 
fejlesztések 

• Nem beruházás jellegű fejlesztések: olyan stratégiák, tervek, oktatási, képzési 
programok, amelyek nem járnak közvetlen infrastrukturális fejlesztéssel. 

Az egyes alcélok alá tartozó projektek között megtalálhatóak a fent bemutatott különböző 
projekttípusok, ezért a továbbiakban egyes alcélok több alfejezetben is megjelennek 
projekttípusonként rendszerezve. 

Az egyes projektek a lenti táblázatban látható módon sorolhatóak be az egyes stratégiai célok és 
alcélok alá. A táblázatban a projektekkel érintett városrészek is feltüntetésre kerültek. 

  

 
3 Forrás: Bonyhád ITS 2014-2016 
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1. táblázat: A célok és projektek összefüggéseinek és az érintett városrészek bemutatása 

Stratégiai 
cél 

Alcélok Projektek Érintett 
városrészek 

Jövőálló 
gazdaság 

Gazdasági 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Iparterület fejlesztések Dél-nyugati 
városrész 

Bonyhádi helyi piac infrastrukturális 
fejlesztése 

Belváros 

Turizmusfejlesztés Turisztikai marketing tevékenység fejlesztése 
TDM csomag megközelítésben 

Térségi 

Turisztikai attrakciók fejlesztése Városi szintű 

Tolerancia Központ létrehozása Belváros 

Szálláshelyfejlesztések: Szolgáltatási 
színvonal növelése a Váraljai ifjúsági 
táborban. 

Térségi 

Helyi vállalkozások 
fejlesztése 

Piaci alapú hiányszolgáltatások nyújtásának 
támogatása 

Városi szintű 

Helyi termékek promótálása Térségi 

Piaci alapú idősek otthona  Városi szintű 

Befektetés-
ösztönzés 

Befektetés-ösztönzési stratégia készítése és 
megvalósítása 

Városi szintű 

Élhető és 
vonzó 
környezet 

Energetikai 
fejlesztések 

Új naperőműpark építése Városi 

A Solymár Imre Városi Könyvtár és a  Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és 
Általános energetikai korszerűsítése, valamint 
a Völgységi Múzeum fűtéskorszerűsítése 

Központ 

Geotermikus energiapotenciál felmérése 
próbafúrással (kapacitás, hőfok) 

Térségi 

Geotermikus energia hasznosítása: 4 fázis 
külön intézkedés! 

Térségi 

Városi energetikai felmérés és stratégia Térségi 
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Klímavédelem Klímavédelmi stratégia elkészítése teljes 
kibocsátási és megkötési leltárral és 
klímaadaptációval 

Városi 

Kibocsátáscsökkentési terv 

Körforgásos gazdaság stratégai leltárral 

Környezetbarát 
közlekedési módok 
fejlesztése 

Helyi közösségi közlekedési koncepció 
újragondolása: E-kisbuszok beszerzése 

Térségi 

Napelemes elektromos töltőállomások 
kiépítése: rendezvénytér, Piactér, Sportpálya 

Belváros 

Bonyhád vásártér - Majos XIII. utca meglévő 
kerékpárút újjáépítése  

Központ, 
Majos 

Bonyhád-Váralja között új kétsávos 
kerékpárút építése 

Térségi 

Okos város 
fejlesztések 
megvalósítása 

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Városi 

Okos zebrák 

Okos közvilágítás napelemekkel: 6-os út 
kereszteződése, buszmegállók, sportpálya 

Okos padok: Családi Pihenőpark, 
buszmegállók 

Városkártya rendszer 

Rekreációs 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Strandfejlesztés Keleti 
városrész 

Közszolgáltatások 
infrastrukturális 
fejlesztések 

Háziorvosi rendelők fejlesztése Városi 

Védőnői szolgálati központ kialakítása Belváros 

Malom óvoda infrastrukturális bővítése Belváros 

Széchenyi általános iskola udvar fejlesztése Belváros 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 
Kollégium és Általános felújítása 

Belváros 

Bentlakásos idősgondozó intézmény bővítése Belváros 
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Nappali ellátás fejlesztése 
(Szenvedélybetegek Nappali Intézménye) 

Belváros 

Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése 
Bonyhádon 

Városi 

Szennyvíz és ivóvíz fejlesztések Városi 

Önkormányzati épületek felújítása:  Belváros 

Alsóbélatelepi üdülő tábor fejlesztése Városi 

Bonyhád városközpont zöld rehabilitációja Belváros 

Családi pihenőpark fejlesztése Dél-nyugati 
városrész 
(Fáy 
lakótelep.)  

Közút és járda fejlesztések Városi 

Evangélikus temető fejlesztése Észak-Keleti 
városrész 
(Szecska) 

Összetartó 
és fejlődő 
közösség 

Helyi igényekhez 
illeszkedő 
képzések, átképzés 
hiányszakmákra 

Valós képzési igények felmérése a helyi és 
környékbeli cégeknél, valamint a 
közintézményekben (Megyei Paktumból) 

Térségi 
szintű 

Lobbi tevékenység a képzési helyek regionális 
elosztásának megreformálására 

Közszolgáltatások humánerőforrás fejlesztése 

Környezeti és 
egészséges 
életmódra történő 
nevelés 

Környezet-, egészség- és sporttudatos 
életmódra történő nevelés a bonyhádi 
általános és középiskolákban 

Városi szintű 

Felnőtt lakosságnak szóló kampány 

Digitális 
kompetenciák 
fejlesztése 

Bonyhádi lakosok digitális írástudásának 
fejlesztése 

Városi szintű 

Bonyhádi általános és középiskolások 
számára digitális tehetséggondozó program 
indítása 

Térségi 
szintű 
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Digitális 
eszközellátottság 
és szolgáltatások 
fejlesztése 

Digitális eszközfejlesztési program helyi 
lakosoknak  

Városi 

Digitális eszközfejlesztési program helyi 
intézményeknek 

Idősek távfelügyeletének támogatása Térségi 

Digitális ügyintézés népszerűsítése 

Digitális közszolgáltatások fejlesztése 

Közösségfejlesztés Rendezvények, programok fejlesztése Térségi 
szintű 

Régi és új vállalkozók együttműködésének 
erősítése 

Önkéntes munka és állampolgári részvétel 
ösztönzése: civil szervezetekkel 
együttműködésben 

Hátrányos helyzetű 
csoportok 
munkaerőpiaci 
integrációja 

Képzés, mentorálás, mentálhigiéniás 
támogatás a Megyei Foglakoztatási Paktum II. 
keretében 

Térségi 

Ifjúságmegtartás Pályaorientáció és karriertanácsadás, 
vállalkozásindítás népszerűsítése 

Térségi 

Lakások építése Városi 

Ifjúsági helyszín létrehozása Városi 

Szociális 
városrehabilitáció, 
hátrányos helyzetű 
csoportok 
lakhatásának 
támogatása 

Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások 
felújítása, korszerűsítése 

Belváros 

Város-vidék 
kapcsolatrendszer 
erősítése 

Meglévő együttműködés fejlesztése Térségi 
szintű 
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3.2  Hálózatos projektek 
 

Helyi vállalkozások fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Piaci alapú 
hiányszolgáltatások 
nyújtásának 
támogatása 

Az intézkedés keretében az 
önkormányzat egy olyan 
támogatási rendszert dolgoz ki, 
amellyel a jelenlegi 
hiányszolgáltatások piaci alapon 
történő nyújtását támogatja. 
Ilyen hiányszolgáltatás többek 
között egy helyi disco/ music 
pub, biliárd, bowling szalon 
létrehozása. 

A támogatás kiterjedhet a 
szükséges helyszín 
kedvezményes áron történő 
biztosítására (bérleti díj vagy 
eladási ár), díjmentes 
promótálására az 
Önkormányzat kommunikációs 
csatornáin keresztül, illetve 
piackutatásra. Lehetséges 
helyszínek: Perczel Kúria pince, 
Bonyhád Vásártér (Kishordó), 
Lőtér. 

100 2022-27 Projektötlet 

 

Piaci alapon 
működő idősek 
otthona 
létrehozása 

A projekt keretében egyrészt a 
fejlesztéshez megfelelő ingatlan 
(zöld mezős terület vagy 
meglévő épület) 
beazonosítására, másrészt 
megfelelő magánbefektető 
keresésére kerül sor a fejlesztés 
megvalósításához 

n.r. 2022-27 Projektötlet 
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Környezetbarát közlekedési módok fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Napelemes 
elektromos 
töltőállomások 
kiépítése 

Az intézkedés keretében 
elektromos töltőállomások 
telepítésére kerül sor a 
Városközpont különböző részein, 
így a tervek szerint a 
Rendezvénytéren, és a 
Sportpályánál. 

200 2022-27 Projektötlet 

 

Helyi közösségi 
közlekedési 
koncepció 
újragondolása 

Az intézkedés során a jelenlegi 
helyi közlekedési rendszer 
újragondolására és -tervezésére 
van szükség az aktuális e-
mobilitási trend és 
környezetvédelmi célok, elvárások 
figyelembevétele mellett. A 
koncepciónak ki kell térnie e-
kisbuszok beszerzési 
lehetőségének vizsgálatára is, ami 
a jövőbeni helyi közösségi 
közlekedés alapját képezheti. 

5 
2022-
2023 

Projektötlet 

 
Kerékpárút 
újjáépítése 

A Városközpont és Majos 
városrész közötti meglévő 
kerékpárút újjáépítésére kerül sor 
(Bonyhád vásártér és Majos XIII. 
utca között). 

250 
2022-
2023 

Tervezés 
alatt 
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Energetikai fejlesztések 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve 
Érintett városrész és a projekt rövid 
leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Új 
naperőműpark 
építése 

A projekt keretében a meglévő 500 
Kw-os Naperőműpark mellett egy 
újabb építése került betervezésre 
(500 kw). 

500 
2023-
2025 

Projektötlet 

 
Geotermikus 
energiapotenciál 
felmérése 

A projekt során próbafúrásra kerül 
sor a geotermikus energia 
kapacitás és hőfok 
megvizsgálására. A felmérés 
minden további geotermikus 
energia fejlesztés alapját képezi. 

500 
2023-
2025 

Projektötlet 

 
Geotermikus 
energia 
hasznosítása 

Az előző pontban bemutatott 
felmérés kedvező eredményei 
esetén egy új termelő termálkút 
megépítésére kerülhet sor az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 
területen. Az előzetes becslések 
alapján a kút mélysége mintegy 
2300 méter kell, hogy legyen, 
várható kapacitása 4,2 m3/perc. 

Ezt követően kerülhet sor a 
geotermikus energia 
hasznosítására négy fő fázisban: 

- Az első fázisban egy 
villamos-erőmű megépítése 
történhet, amely működéséhez 
már 70-80 C fokos hőmérsékletű 
víz is megfelelő  

- A 2. fázishoz, a távfűtési 
rendszer geotermikus energiával 
történő ellátásához legalább 95 C 
fokos víz szükséges. 

- A 3. fázisban a 
fűtőművekből távozó termálvíz 
direkt hasznosítására kerülhet sor 

n.r. 
2023-
2027 

Projektötlet 
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a helyi intézmények és gazdasági 
társaságok által (különösen az ipari 
létesítményeknél). 

- A hasznosítás 4. fázisában 
a geotermikus energia 
mezőgazdasági célú 
felhasználására kerülhet sor, 
például üvegházak fűtésére. 

 

Okos város fejlesztések: 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Térfigyelő 
kamerarendszer 
fejlesztése 

A tevékenység keretében 5-10 
helyszínen valósulhat meg 
térfigyelő kamerák telepítése a 
rendőrséggel egyeztetve. 

10 
2022-
2027 

Projektötlet 

 
Okos zebrák 
telepítése 

Az intézkedés keretében okos 
zebrák telepítése kerülhet 
betervezésre a város forgalmasabb 
részein. 

10 
2025-
2027 

Projektötlet 

 
Okos 
közvilágítás 
kialakítása 

Okos közvilágítások telepítésére 
kerül sor a város különböző 
pontjain. Emellett az új utcák 
kialakítása során mindenütt okos 
közvilágítás kerül kiépítésre. 

100 
2022-
2027 

Projektötlet 
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Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Közút és járda 
fejlesztések 

 

Ezidáig a Zrinyi utca, Rákóczi út 
lámpás kereszteződés közötti 
szakasz fejlesztése került 
betervezésre (Magyar Közút) 
2022-es megvalósítással, a 
Forberger u. szélesítése a Rákóczi 
és Gyár u. közötti szakaszon, illetve 
a Majos XIII. u., Sándor u., Dr. 
Hegedűs Ádám u., Kossuth u. 
külterületi szakasz, az Ady u. 
felújítása, a Wernau u. építése és a 
Rákóczi út egy szakaszának 
felújítása. 

398,1 
2022-
2024 

Engedélyes 
tervek, 
műszaki 
leírás 

 
Középületek 
energetikai 
korszerűsítése 

A tevékenység keretében a 
Solymár Imre Városi Könyvtár 
energetikai korszerűsítése, 
valamint a Völgységi Múzeum 
fűtéskorszerűsítése valósul meg. 
Emellett önkormányzati ingatlanok 
napelemmel történő ellátása is a 
tervek között szerepel. 

330 2022-23 
Kiviteli 
tervek 

 

Csapadékvíz 
infrastruktúra 
fejlesztése 
Bonyhádon 

Az intézkedés keretében a 
belterületi nyílt és zárt 
csapadékelvezetés fejlesztésére 
kerül sor. Jelenleg a következő 
helyszínek kerültek betervezésre: 
Alkotmány u., Dezső u., Erzsébet u., 
Etelka u., István u., Miklós u., 
Rákóczi u. 

300 
2022-
2023 

Kiviteli 
tervek 

 
Szennyvíz és 
ivóvíz 
fejlesztések 

A fejlesztés során a Börzsöny 
városrész szennyvízvezeték 
kialakítására, az Ady Endre u. 
szennyvíz és ivóvíz hálózat 

500 2022-27 Projektötlet 
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cseréjére, valamint a Beregalja 
dűlő ivóvízhálózatának kiépítésére 
kerül sor. Az aktuális lakossági 
igények és önkormányzati 
forráslehetőségek függvényében 
további fejlesztések 
megvalósítására is sor kerülhet. 

 
Önkormányzati 
épületek 
felújítása 

A Völgységi Múzeum esztétikai és 
eszköz korszerűsítése (keleti 
homlokzat felújítása, internet és 
telefon hálózat kiépítése), valamint 
a Percel 9. épület felújítása került 
betervezésre (tetőfelújítás, 
nyílászárók korszerűsítése, 
fűtéskorszerűsítés, elektromos 
hálózat felújítása), illetve a Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium, 
Kollégium és Általános felújítása 
valósul meg. 

950 2022-27 
Tervezés 
alatt 

 

Ifjúságmegtartás 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Fiatalok 
lakhatásának 
támogatása 

Új lakások kialakítása került 
betervezésre (60-80 lakás). Az újak 
kialakítására lehetséges helyszín a 
volt Perczel Mór Szakközépiskola 
épülete. Emellett, építési telkek 
kialakítása is a tervek között 
szerepel (60 telek kialakítására 
kerül sor a Szecska városrészben). 

500 
2022-
2027 

Projektötlet 
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3.3 Akcióterületi projektek 
A következő projektek egyes városrészeken kerülnek megvalósításra, így azok akcióterületi szinten 
kezelhetőek. 

Az egyes akcióterületek lehatárolása a lenti táblázatban került bemutatásra 

Akcióterület 
megnevezése 

Akcióterület lehatárolása A lehatárolás indoklása 

Belváros Forberger L. u. – Gyár u. – 
Zrínyi M. u. – Széchenyi tér – 
Szabadság tér – Perczel M. u. 
– József A. u. – Bajcsy-
Zsilinszky u. – Vörösmarty tér 

Ifjúsági, szociális, helyi gazdaságfejlesztési, 
egyes infrastrukturális fejlesztések 

Észak-Keleti 
városrész 

Szecska Dűlő a város 
északkeleti részén: Székely 
Mózes utca- Móra Ferenc 
utca- Juhász Gyula utca 

Evangélikus temető fejlesztése beavatkozás 

Majos 
városrész 

A Városközponttól nyugatra 
fekvő önálló településrész 
(Majos számozott utcák a 
Majos V. u. körül) 

Városközponttal összekötő bicikliút felújítása; 
volt iskola egészségházzá alakítása 

Dél-nyugati 
városrész  

Kossuth L. u. – József A. u. – 
Perczel M 

Családi Pihenőpark fejlesztése beavatkozás és 
Iparterület fejlesztések 

Keleti 
városrész 

a központi belterület Gyár 
utcától és a 6. sz. főúttól 
keletebbre fekvő területei 

Strandfejlesztés beavatkozás 
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1. ábra: Akcióterületek kijelölése 

 

 

Turisztikai fejlesztések 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve 
Érintett városrész és a projekt rövid 
leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Tolerancia 
Központ 
létrehozása 

Belváros: A Vörösmarty téren 
található ózsinagóga kulturális 
célú átalakítására és a körülötte 
lévő tér rendezésére, parkosítására 
kerül sor. Ennek keretében a 
zsinagóga és egy családi ház 
megvásárlása és egy épület 
bontása került betervezésre. 

300 2025-27 Projektötlet 
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Gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve 
Érintett városrész és a projekt rövid 
leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Bonyhádi 
iparterületek 
fejlesztése 

Dél-nyugati városrész: Bonyhádi 
iparterületek fejlesztése: 
alapinfrastruktúra kiépítése, telkek, 
utak, valamint bekötőút 
kialakítása, gyártócsarnok építése, 
helyi közlekedésre elektromos 
meghajtású busz beszerzése. 

800 2022-23 
Tervezés 
alatt 

 

Bonyhádi helyi 
piac 
infrastrukturális 
fejlesztése 

Belváros: A városközpontban 
található és jelenleg 7 780 m2 
területű piac rendezése, árusító 
helyek kialakítása, járó felületek, a 
terület bekerítése, parkoló 
kialakítása és részben fedett 
piacterület kialakítása valósul meg 
az intézkedés keretében. 

450 2022-23 
Engedélyes 
tervek 

 

Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve 
Érintett városrész és a projekt rövid 
leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Bonyhád 
Városközpont 
zöld 
rehabilitációja 

Belváros: Az intézkedés során a 
Városközpont zöldítésére kerül 
sor. Ennek keretében a Szabadság 
tér rendezése, zöldfelületek 
növelése, új járófelület kialakítása, 
valamint a Járási Hivatal és a 
Völgységi Múzeum körüli terület 
rendezése, parkosítása, valamint 
parkoló létesítése valósul meg. 

1500 
2025-
2027 

Projektötlet 
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Rekreációs szolgáltatások fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve 
Érintett városrész és a projekt rövid 
leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 Strandfejlesztés 

Keleti Városrész: Az intézkedés 
keretében egy megvalósíthatósági 
tanulmányban kerül 
megvizsgálásra, hogy milyen 
fejlesztési elemekkel lehet a lehető 
legnagyobb nyereség (illetve 
legkisebb veszteség), valamint a 
helyi igények minél magasabb 
szintű kielégítése mellett 
megvalósítani a strand egészéves 
üzemeltetését, valamint a strand 
és sportfunkciók fejlesztését. 

10 
2022-
2023 

Projektötlet 

 

Közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve 
Érintett városrész és a projekt 
rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Védőnői szolgálati 
központ kialakítása 

Belváros: Egy önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan 
felújítására és védőnői 
szolgálati központtá 
fejlesztésére kerül sor. 

n.r. 2022-23 Projektötlet 

 
Malom óvoda 
infrastrukturális 
bővítése 

Belváros: A Malom óvoda 
infrastrukturális bővítése során 
annak tornaszobával való 
bővítése, részleges nyílászáró 
cseréje, energetikai 
korszerűsítése, 
fűtéskorszerűsítése, a 
tálalókonyha felújítása, valamint 

250 2022-23 
Tervezés 
alatt 
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eszközbeszerzés kerül 
megvalósításra. 

 
Széchenyi általános 
iskola udvar 
fejlesztése 

Belváros: Az iskola udvara kerül 
fejlesztésre. 150 2022-23 

Tervezés 
alatt 

 
Bentlakásos 
idősgondozó 
intézmény bővítése 

Belváros: Az intézkedés 
keretében a szomszédos családi 
ház megvásárlása van 
betervezve (120 m2), amely 
idősotthonná alakítva további 
10-12 fő ellátására lesz 
alkalmas. 

200 2022-27 Projektötlet 

 

Nappali ellátás 
fejlesztése 
(Szenvedélybetegek 
Nappali 
Intézménye) 

Belváros: Az intézkedés 
keretében a Szenvedélybetegek 
Nappali Intézményének 
teljeskörű felújítására, 
energetikai korszerűsítésére 
(ide értbe napelem telepítését 
is) kerül sor. 

100 2022-27 
Fejlesztési 
javaslat 

 
Orvosi rendelők 
fejlesztése 

Belváros: Az intézkedés 
keretében a gyermekorvosi 
rendelő felújítására, egy felnőtt 
háziorvosi praxis ellátását 
szolgáló orvosi rendelő 
kialakítására és felszerelésére, 
valamint egy háziorvosi 
lakóingatlan kialakítására kerül 
sor a dr. Kolta László u. 21-ben. 

100 2022-23 
Tervezés 
alatt 

 
Alsóbélatelepi 
üdülő tábor 
fejlesztése 

Alsóbélatelep: Az intézkedés 
során a tábor felújítására, 
valamint piaci alapú 
szálláshelyfejlesztésre kerül sor. 

500 
2023-
2025 

Projektötlet 

 
Családi pihenőpark 
fejlesztés 

Dél-nyugati városrész A 
tevékenység a Családi 
pihenőpark fejlesztését a Fáy 
lakótelepen, és hasonló, több 
generációs pihenőpark 
kialakítását tartalmazza. 

300 2022-23 
Tervezés 
alatt 

 
Evangélikus temető 
fejlesztése 

Észak-Keleti városrész: Az 
intézkedés keretében új 

100 
2022-
2027 

Projektötlet 
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parcellák kialakítására, utak, 
járdák építésére, sírok közötti 
tereprendezésre kerül sor az 
Evangélikus temetőben. 

 
PSEG Általános 
Iskola felújítása 

Belváros: Iskola általános 
energetikai korszerűsítése 

250 2022-24 Projektötlet 

 

Szociális városrehabilitáció, hátrányos helyzetű csoportok lakhatásának támogatása 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Bérlakások 
felújítása 

Belváros: Meglévő lakások 
felújítása került betervezésre 

300 
2022-
2027 

Folyamatos 
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3.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település 
egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek 
illeszkedése a stratégia céljaihoz 

 

Digitális eszközellátottság és szolgáltatások fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Digitális 
eszközfejlesztési 
program helyi 
lakosoknak 

A helyi lakosok digitális 
eszközellátottságának 
fejlesztésére kerül sor, elsősorban 
az országos szintű pályázatok és 
programok népszerűsítésével és a 
jelentkezéshez szükséges 
ügyintézés támogatásával 
(laptopok, okos telefonok). 

100 
2022-
2027 

Projektötlet 

 

Digitális 
eszközfejlesztési 
program helyi 
intézményeknek 

A tevékenység a helyi 
közintézmények digitális 
eszközellátottságát hivatott 
javítani, mivel az intézmények 
körében végzett előzetes 
felmérések eredményei alapján 
jelenleg is van igény informatikai 
eszközös fejlesztésére, ami az okos 
város fejlesztések 
megvalósításával várhatóan 
tovább fog fokozódni. 

200 
2022-
2027 

Projektötlet 
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Okosváros fejlesztések 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Városkártya 
rendszer  

A Bonyhád Kártya mobil applikáció 
okostelefonon keresztül lesz 
elérhető a helyi lakosok számára. 
Az applikáció számos funkcióval 
képes kényelmesebbé tenni a helyi 
lakosok életét: 
-Mikrofizetés: 
-Jegyvásárlási funkció helyi 
eseményekre 
-Kedvezménykártya funkció 
-Szociális és kafetéria kártya 
-Beléptetési és belépőjegy 
funkciók 
-Buszbérlet funkció 
-Útvonaltervezés, menetrend és 
parkolás funkció  
-Helyi hírek megjelenítése funkció 

10 
2022-
2027 

Projektötlet 

 

Energetikai fejlesztések 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Biomassza 
erőmű 
létrehozása 

A beavatkozás a biomassza 
hasznosítását célozza Bonyhádon, 
ami a város energetikai 
függetlensége és klímavédelmi 
szempontból kiemelt jelentőségű. 

1800 2022-27 Projektötlet 

 

Városi 
energetikai 
felmérés és 
stratégia 

A városi intézmények, 
lakóépületek és vállalatok 
energetikai felmérését és ezek 
javítását megcélzó stratégia 

7 2022-27 Projektötlet 
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3.5. A város vonzáskörzetére kihatással lévő fejlesztési 
projektek 

Turisztikai fejlesztések 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

K1 
Turisztikai attrakciók 
fejlesztése 

A tevékenység több 
turisztikai attrakcióelem 
fejlesztését tartalmazza. 
Egyrészt betervezésre került 
egy zománcos 
látogatóközpont kialakítása a 
rendezvénytérnél a volt 
ifjúsági ház épületéből. 
Másrészt a múzeum és a 
városközpont melletti 
parkolók és az Ermel-Vojnits 
körüli környezet rendezésére 
is sor kerül (parkolók, járdák, 
táblák, Fáy lakótelep 
játszótér). 

240 
2022-
2025 

Projektötlet 

K2 

Turisztikai marketing 
tevékenység 
fejlesztése TDM 
csomag 
megközelítésben 

Komplex térségi szintű több 
napos turisztikai csomagok 
elkészítésére és kiajánlására 
kerül sor különböző 
célcsoportokra szabva, mint 
családosok, 
osztálykirándulások, fesztivál 
turizmus, kézművesek. 
További potenciális 
célközönséget jelentenek a 
székelyek, budapestiek és 
németek. Ehhez 
kapcsolódóan a székely és 
német identitás bemutatása 
is a marketing tevékenység 
részét kell, hogy képezze. 

10 2022-25 Projektötlet 
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 Szálláshelyfejlesztések 

3 szállásegység kialakítás, 
illetve a tábor téliesítése 
került betervezésre a 
kihasználtság javítására a 
Váraljai ifjúsági táborban a 
turisztikai vonzerő további 
növelése érdekében. 

40 2022-23 Projektötlet 
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3.6. Nem beruházás jellegű fejlesztések 
Digitális kompetenciák fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Bonyhádi lakosok 
digitális 
írástudásának 
fejlesztése 

Személyes digitális oktatási 
alkalmak szervezésére kerül sor, 
mivel az okosváros fejlesztések és 
digitális közszolgáltatások 
sikerességének előfeltétele, hogy 
a bonyhádi lakosok 
rendelkezzenek az ezek 
használatához szükséges digitális 
kompetenciákkal. 

35 
2023-
2027 

Projektötlet 

 

Bonyhádi 
általános és 
középiskolások 
számára digitális 
tehetséggondozó 
program indítása 

A tevékenység keretében a 
bonyhádi általános és 
középiskolások számára kerül 
bevezetésre egy digitális 
tehetséggondozó program, amely 
során a digitális technológiák, 
programozás iránt fogékony 
hallgatók tanrenden kívüli 
tehetséggondozása, digitális 
továbbképzésre valósulhat meg az 
adott korosztály számára megfelelő 
formában. 

35 
2022-
2027 

Projektötlet 

Digitális eszközellátottság és szolgáltatások fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Idősek 
távfelügyeletének 
támogatása 

Az intézkedés az időskorú lakosság 
biztonságát hivatott javítani a 
digitális távfelügyeleti megoldások 
népszerűsítésén és bevezetésének 
támogatásán keresztül.  

10 2022-27 Projektötlet 
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Digitális 
ügyintézés 
népszerűsítése 

Az intézkedés a közintézményeknél 
elérhető digitális megoldások 
lakosság körében történő 
népszerűsítését célozza meg, mivel 
az előzetes önkormányzati 
egyeztetések alapján a lakosság 
jelentős része továbbra is a papír 
alapú ügyintézést részesíti 
előnyben. 

5 2022-27 Projektötlet 

 
Digitális 
közszolgáltatások 
fejlesztése 

Többek között chatbot 
beüzemelésére kerül sor az 
önkormányzat honlapján. 

10 2022-27 
Fejlesztés 
alatt 

 

Közösségfejlesztés: 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Rendezvények, 
programok 
fejlesztése 

Az intézkedés keretében a 
városi programok fejlesztésére, 
újragondolására kerül sor az 
aktuális lakossági igényel 
figyelembevétele mellett. 

760 2022-27 Projektötlet 

 

Régi és új 
vállalkozók 
együttműködésének 
erősítése 

Az intézkedés a városban és 
környékén jelenleg is aktív 
tapasztalt vállalkozók, és a kezdő 
vállalkozók közötti 
együttműködést hivatott 
elősegíteni rendszeres találkozók 
és mentor program segítségével. 

10 2022-27 Projektötlet 

 

Önkéntes munka és 
állampolgári 
részvétel 
ösztönzése: civil 
szervezetekkel 
együttműködésben 

A tevékenység célja, hogy 
ösztönözze a bonyhádi és 
térségbeli lakosokat az 
állampolgári részvételre. Ez 
egyrészt a helyi civil 
szervezetekhez való csatlakozást 
és azok munkájában való aktív 
részvételt jelenti, másrészt a 
közügyekbe való nagyobb 
beleszólást. A civil 

10 2022-27 Projektötlet 
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szervezetekhez való csatlakozás 
egy térségbeli „Légy te is civil” 
kampány keretében valósítható 
meg amelynek során a helyi 
tévén, újságon, városi honlapon, 
plakátokon, valamint a helyi 
rendezvényeken kerülnek 
népszerűsítésre a civil 
szervezetek, és a munkájukban 
való részvétel jelentősége 

 

Helyi vállalkozások fejlesztése 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Helyi termékek 
promótálása 

A tevékenység keretében egy 
térségi szintű, a helyi lakosságot 
megcélzó marketingkampány kerül 
megvalósításra a térségbeli 
termékek népszerűsítése érdekében. 
A kampány célja, hogy felhívja a 
térségbeli lakosság figyelmét a helyi 
termékekre, és ösztönözze azok 
fogyasztását.  

10 
2023-
2024 

Projektötlet 

 

Valós képzési 
igények 
felmérése a helyi 
és környékbeli 
cégeknél 

A beavatkozás keretében a helyi és 
környékbeli cégek, valamint a 
közintézmények képzési igényeit 
szükséges felmérni a megyei szintű 
paktum keretében és ezeket 
becsatornázni a képzési tervekbe. Az 
igények térségi szinten történő 
gyűjtése és folyamatos kiértékelése 
mind a helyi vállalkozók, mind a 
befektetői igények felmérésében 
kiemelt fontosságú. 

n.r. 2022-27 Projektötlet 
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Környezeti és egészséges életmódra történő nevelés 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Környezet-, 
egészség- és 
sporttudatos 
életmódra 
történő nevelés 
a bonyhádi 
általános és 
középiskolákban 

A tevékenység keretében a 
bonyhádi általános és 
középiskolások életmódfejlesztő 
oktatására kerül sor. Ennek 
keretében a környezettudatosság, 
az egészséges életmód és a 
sporttudatosság alkotják a 
tematikát. Az oktatás csapatokban, 
projekt alapú házi feladatokkal 
tehető hatékonnyá 
együttműködésben az EFI-vel 
(Egészségfejlesztési Iroda). 

25 2022-27 Projektötlet 

 

Felnőtt 
lakosságnak 
szóló környezet-, 
egészség- és 
sporttudatos 
életmód 
kampány 

A környezeti és egészséges, 
sportos életmódra történő nevelés 
egy külön tevékenység keretében 
ki kell, hogy térjen a felnőtt 
lakosságra is, amelyre egy, vagy 
több kampány keretében lesz 
lehetőség az Egészségfejlesztési 
Irodával együttműködésben (EFI). 
A lakossági kampány elsősorban 
helyi rendezvényeken keresztül, 
személyes jelenléttel, információs 
füzetekkel, videókkal 
megtámogatva lehet sikeres 
online támogatás mellett. 

25 2022-27 Projektötlet 
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Klímavédelem 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Klímavédelmi 
stratégia 

A beavatkozás keretében 
városi szintű hosszútávú 
klímavédelmi stratégia 
elkészítésére kerül sor teljes 
kibocsátási és megkötési 
leltárral és klímaadaptációra 
vonatkozó tervekkel. 

4 2022-23 Projektötlet 

 
Kibocsátáscsökkentési 
terv 

A klímavédelmi stratégia 
felhasználásával egy 
kibocsátáscsökkentési terv is 
elkészítésre kerül a 
stratégiában megfogalmazott 
célok megvalósítása 
érdekében kitérve az 
önkormányzati, lakossági és 
vállalati kibocsátások 
csökkentésére is. 

14 2022-23 Projektötlet 

 
Körforgásos gazdaság 
stratégai 

A beavatkozás keretében egy 
körforgásos gazdaság 
stratégia kidolgozására kerül 
sor. Ennek során egy 
körforgásos gazdaság leltár is 
elkészítésre kerül, vagyis 
mindazon gazdasági input és 
output tényezőké, amelyek 
részét képezhetik a 
körforgásos gazdasági 
folyamatoknak (hulladékok, 
hulladékhő, melléktermékek, 
felhasznált/ felhasználható 
nyersanyagok stb.). 

3 2022-23 Projektötlet 
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Helyi igényekhez illeszkedő képzések, átképzés hiányszakmákra 
 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 
Közszolgáltatások 
humánerőforrás 
fejlesztése 

Az intézkedés keretében a helyi 
közszolgáltatásban dolgozók 
képzésére kerül sor a 
beazonosított igények és 
hiányosságok alapján. Ennek 
részeként javasolt tanulmányi 
utak szervezése is az adott 
közszolgáltatási területen 
jógyakorlatként azonosított 
helyszínekre. 

10 2022-27 Projektötlet 

 

Befektetés-ösztönzés 

A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek 

# Projekt neve Projekt rövid leírása 

Indikatív 
keret-
összeg 
(M Ft) 

Megvaló-
sítás 
várható 
ideje 

Elő-
készítettség  

 

Befektetés-
ösztönzési 
stratégia 
készítése és 
megvalósítása 

Az intézkedés keretében egy rövid 
stratégia kerül elkészítésre és 
megvalósításra a befektetők 
Bonyhádra vonzása és helyben 
tartása érdekében 

5 2022-27 Projektötlet 
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3.7. Szegregációs folyamatok kialakulását megakadályozó 
intézkedések, a folyamatok nyomon követése 

3.7.1 A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó 
intézkedések 

A szegregációval kapcsolatos helyzet nem változott, illetve a népszámlálás elmaradása miatt nem 
mutatható ki az ITS 2015-ös elkészítése óta, ezért jelen fejezet tartalma nem változott, ugyanakkor 
a 2022. évre tervezett népszámlálás eredményei alapján 2024-ig szükséges annak felülvizsgálata az 
aktuális szegregációs mutatók figyelembevétele mellett. 

Ugyan Bonyhád településen a szegregációs mutató 30 százalékos és 35 százalékos határértéke 
mellett nem található szegregátum, mivel a szegregált területen a magánháztartásokban élők 
száma nem éri el az 50 főt, emiatt nem tekinthető valódi szegregátumnak, így antiszegregációs 
program készítésére sincs szükség. Azonban javasolt e területeken a folyamatok nyomon követése, 
hiszen „forró pont”-szerűen a szegregációs mutató a 35 százalékot is felveszi, illetve meghaladja, 
amely a jövőben valódi szegregátum kialakulásának veszélyét hordozza magában. 

A szegregáció kialakulásának megakadályozásának érdekében Bonyhád városának is érdemesszem 
előtt tartani a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben megfogalmazott különböző típusú 
antiszegregációs intézkedéseket: 

1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések 

3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő 
intézkedések 
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A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések elsősorban az alacsony 
státuszú népesség koncentrációjának csökkentését, a társadalmi integráció erősítését, a 
munkaerőpiac, oktatás, szociális, társadalmi kirekesztettség mértékének csökkentését 
célozzák meg. A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy 
más típusú szegregáció kialakulásának megakadályozása, Bonyhád város számára a 
fenntartható városfejlődés alapja. Ennek tudatában a város messzemenőkig figyelembe 
veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok nem okozhatják sem horizontálisan, 
sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy erősödését. Bonyhád Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a szociálpolitikai döntések, jogszabály-tervezetek véleményezésére, 
szociális feladatok értékelésére, megvalósulásuk, végrehajtásuk figyelemmel kísérésére 
helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. A szegregációs folyamatok kialakulásának 
megakadályozására a Szociális Kerekasztal a jövőben meghatározott időközönként áttekinti 
a legrosszabb helyzetű családok, a potenciálisan szegregációval veszélyeztetett területeken 
élő lakosság helyzetét, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a rendelkezésére álló 
eszközök (pl. közfoglalkoztatás) elérik-e ezeket a családokat, és amennyiben nem, 
intézkedéseket javasol a városvezetésnek a helyzet javítására. A kerekasztal figyelemmel 
kíséri az esetleges diszkriminációs folyamatokat és összehangolt intézkedésekkel 
megszünteti azt. Az anti-szegregációs beavatkozások egyes elemei megkülönböztethetők 
aszerint, hogy egyes intézkedések az infrastruktúra javítására vagy az emberek és 
közösségeik fejlesztésére irányulnak. Kijelenthető, hogy e két fajta beavatkozás együttesen 
képes a legeredményesebb hatást elérni. Mindezek alapján a város által alkalmazott 
intézkedések is mind a két fejlesztési fókuszt tartalmazzák. 

 

2.  táblázat: Az anti-szegregációs terv horizontális céljai és alcéljai 

Horizontális célok  Alcélok 

Az esélyegyenlőség biztosítása a város 
minden fejlesztési beavatkozásánál, annak 
figyelembe vételével, hogy semmilyen 
fejlesztés nem járulhat hozzá a településen 
belüli, vagy kívüli szegregáció 
kialakulásához és erősödéséhez. Az 
esélyegyenlőség, a szegregáció-
mentesség biztosítása a településen.  

 

Oktatási integráció biztosítása. Az iskolai sikeresség feltételeinek 
megteremtése. A lemorzsolódás 
csökkentése.  

Az alacsony státuszú lakosság 
foglalkoztatási helyzetének javítása 

A rendszeres munkajövedelemmel 
rendelkezők számának emelkedése. Az 
elsődleges munkaerőpiacon megjelenők 
számának növekedése.  
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4. A szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása. 

A szociális szolgáltatások színvonalának 
emelkedése. Új szociális szolgáltatások 
biztosítása. 

Közösségi terek biztosítása.  

 

A szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek 
biztosítása. Az iskolán kívüli, iskolai 
sikerességet segítő, programok 
helyszíneinek biztosítása. Minden 
korosztály részére biztosítani a közösségi 
tereket. 

 

3.7.2 A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott 
intézkedések 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás 
esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon 
hozzá. A projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a 
település helyi rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. A 
projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. Mind 
az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges formáit. A 
Roma Kisebbségi Önkormányzatot bevonjuk ezen folyamatokba. A közösségi térként és szociális, 
oktatási célra is használt épületet integrált lakókörnyezetben alakítjuk ki, hogy biztosítsuk a 
többségi társadalom tagjainak a részvételét a szolgáltatásokban. A különböző fejlesztések fizikai 
megközelíthetőségének tervezése elengedhetetlen a mindenki számára biztosított hozzáférés 
érdekében. Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét 
befolyásoló esemény, illetve a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű 
megismertetésére, a hátrányos helyzetű csoportok tájékoztatására 

3.7.3 A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, 
hatásuk mérséklésére teendő intézkedések 

A leszakadást olyan külső társadalmi–gazdasági folyamatok erősíthetik, melyek esetében a város 
mozgásterülete korlátozott lehet. Ilyen például a gazdasági válság, mely a hátrányos helyzetben 
élőket érintette a legerősebbe, akik alacsony iskolai végzettségük miatt egyre nehezebben találnak 
munkát. Ezt a helyzetet a város célzott munkaerőpiaci beavatkozásokkal oldhatja. A válsághoz 
köthető, az utóbbi időben növekvő forráshiány jelentős mértékben az oktatást, a szociális és 
egészségügyi ellátást érintette. Ezek azok a területek, melyeken meghozott intézkedéseknek igen 
jelentős szerepe lehetne a szegregáció mérséklésében. Mindezek miatt az önkormányzatnak 
lehetőségein belül igyekeznie kell a feladatok elvégzéséhez szükséges külső (pl. pályázati források) 
felderítésére és becsatornázására. A külső folyamatok mellett a város belső folyamatai is 
elindíthatják vagy éppen megállíthatják a szegregáció terjedését. A városrészek fizikai állapotának 
változása, egyes területek hirtelen romlása fokozhatja a szegregációval veszélyeztetett területek 
kialakulását. Ennek elkerülésére az önkormányzat monitoringgal és szükség esetén kisebb 
beavatkozásokkal vagy azok elősegítésével akadályozhatja meg a helyzet további romlását. 



41 
 

Spontán folyamat eredményeként megjelenhetnek szolgáltatáshiányos városrészek. Ha ennek 
fennáll a veszélye, akkor az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy mely helyben elérhető 
közszolgáltatásokra van igény a lakosság körében, illetve hogy esetlegesen milyen támogatásokkal 
tudja helyben tartani a vállalkozásokat. A város egyes területeire (városon kívüli részekre, más 
települések felől a városba) irányuló migráció átalakíthatja a térbeni–társadalmi szerkezetet. Az 
önkormányzat tudatos várospolitikával, a fejlesztések megtervezésével, hatásainak térbeli 
elemzésével ellene hathat a szegregátumok, szegregációval veszélyeztetett területek 
kialakulásának. 

 

3.7.4 Együttműködő partnerek 
A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

• Bonyhád Város polgármestere 
• A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
• A Közös Önkormányzati Hivatal hatósági osztályvezetője 
• A Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője 
• Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
• A Bonyhádi Gondozási Központ vezetője 
• A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
• A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda vezetője 
• A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bonyhádi tankerületi igazgatója 
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4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

4.1. A stratégia külső összefüggései  

4.4.1. A stratégia és a településszerkezeti terv összhangja 
A stratégia tervezett intézkedéseinek és projektjeinek végrehajtása előreláthatólag a következő 
esetekben igényel szabályozási, és/vagy szerkezeti terv módosítást. 

• Új naperőműpark építése 
• Geotermikus energia hasznosítása: 4 fázis külön intézkedés! 
• Bonyhád-Váralja között új kétsávos kerékpárút építése 
• Bonyhád városközpont zöld rehabilitációja 

 

4.4.2. A stratégia összhangja országos fejlesztési tervekkel, 
stratégiákkal, programokkal 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

A térségi együttműködések fontossága országos szinten is egyre hangsúlyosabb a területpolitikai 
irányokban. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK; elfogadva az 
Országgyűlés1/2014. (I. 3.) OGY határozatával) olyan funkcionális térségek kerültek kijelölésre, 
amelyek meghatározzák az egyes térségekre vonatkozó elsődleges gazdasági, társadalmi, vagy 
környezeti feladatot, amellyel azok kapcsolódhatnak a nemzeti szintű társadalmi és területi 
munkamegosztásba. Az OFTK az alábbi ábrán szemlélteti a funkcionális térségeket: 
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2. ábra: Magyarország funkcionális térségei 

 

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció 

Bonyhád az OFTK alapján jelentős részben környezeti meghatározottságú, természetközeli 
gazdálkodás területen fekszik, a bonyhádi járás egészében jó mezőgazdasági adottságú területek 
találhatóak. Bonyhád az M6-os autópálya mentén nyúló gazdasági-technológiai magterületen 
található. Az OFTK a városhálózatottal kapcsolatos jellemzőket, fejlesztési irányokat is részletezi. Az 
OFTK az országos városhálózat jelentősebb városait, azok vonzáskörzeteit az alábbi ábrán összegzi: 
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3. ábra: Magyarország városhálózata 

  

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció 

A Budapest központú városhálózatban meghatározásra kerültek a belső, 40-80 km-es 
ipari/logisztikai gyűrű városai (sárga), valamint a 120-180 km-es külső nagyvárosi gyűrű városai 
(piros). Bonyhád nem került külön kiemelésre, a város a két gyűrű között helyezkedik el, de a külső 
gyűrű nagyvárosi gyűrű városaihoz erősebb kapcsolat fűzi. A gyorsforgalmi tengelyek elkerülik a 
várost, így a gyűrűk közötti összeköttetés nem teljes. Az OFTK szerint Bonyhád nem tartozik se Pécs, 
sem pedig Szekszárd agglomerációs térségéhez, ennek ellenére a jó közlekedési kapcsolatoknak 
köszönhetően a bonyhádiak mindkét várost könnyen megközelíthetik. 

 

Széchenyi Terv Plusz 

2021-ben elindult egy új Európai Uniós tervezési időszak, amely 2027-ig tart. Ebben az EU-s és hazai 

fejlesztési hangsúlyok megváltoztak. Ennek megfelelően a 2014-2020-as időszakra vonatkozó 

Széchenyi 2020 programot követően elkészült Széchenyi Terv Plusz, amely Magyarország 

Partnerségi Megállapodásán keresztül, az Európai Unió kohéziós politikájában meghatározott öt 

szakpolitikai célkitűzés végrehajtását hivatott megvalósítani a következők szerint egy intelligensebb 

Európa az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás, valamint a kis- és középvállalkozások 

támogatása révén; egy olyan, zöldebb, karbonmentes Európa, amely végrehajtja a Párizsi 

Megállapodást, valamint beruház a tiszta energiaforrásokra való átállásba, a megújuló 

energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe; egy jobban összekapcsolt Európa, 

amely stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal rendelkezik; egy szociálisabb Európa, amely 

megvalósítja a szociális jogok európai pillérét, valamint támogatja a minőségi foglalkoztatást, az 

oktatást, a készségeket, a társadalmi befogadást és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő 
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hozzáférést; egy, a polgáraihoz közelebb álló Európa, amely szerte az EU-ban támogatja a helyileg 

irányított fejlesztési stratégiákat és fenntartható városi fejlődést. 

 

Széchenyi Terv Plusz 
tematikus 
célkitűzései 

Jövőálló gazdaság Élhető és vonzó 
környezet 

Összetartó és fejlődő 
közösség 

Egy intelligensebb 
Európa 

++ +++ ++ 

Egy zöldebb, 
karbonmentes 
Európa 

+ +++ ++ 

Egy jobban 
összekapcsolt 
Európa 

++ + + 

Egy szociálisabb 
Európa 

+ + +++ 

Egy, a polgáraihoz 
közelebb álló 
Európa 

+ ++ +++ 

+++ - erős kapcsolat 

++ - közepes kapcsolat 

+ - gyenge kapcsolat 

 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 –Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) hazánk 

társadalmi, gazdasági és területi fejlődését, valamint környezetminőségének javítását célozza meg. 

A koncepciót Országgyűlés az 1/2014. (I.3.) határozatával fogadta el. 

Az OFTK egy hosszútávú jövőképet fogalmaz meg 2030-ig, fejlesztéspolitikai célok és elvek 

meghatározása mellett. A Koncepció a 2014 és 2030 közötti időszakra vonatkozóan fogalmaz meg 

fejlesztési prioritásokat. Bonyhád város Integrált Településfejlesztési Stratégiája megfelel a 

Koncepcióban foglalt prioritásoknak és specifikus céloknak. 
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OFTK prioritásai ITS Stratégiai célok 

Patrióta gazdaság, kis-és középvállalati 
bázison, nagyvállalati partnerségben 

S1, S3 

Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a 
tudástársadalom felé 

S1, S3 

Útban az erőforrás-és energiahatékonyság 
illetve az energiafüggetlenség felé 

S2 

Népesedési és közösségi fordulat S3 

Területi integráció, térségi és helyi 
fejlesztések a helyi gazdaság bázisán 

S1, S2 
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OFTK specifikus céljai ITS alcélok 

Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság A1.1, A1.3, A1.4 

Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség-és sportgazdaság 

A2.5, A3.2,  

Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-
feldolgozóipar fejlesztése 

A1.1, A1.3 

Kreatív tudástársadalom, piacképes 
készségek, K+F+I 

A1.3, A3.1,  

Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó 
társadalom, roma-integráció 

A3.3, A3.6, A3.7, A3.8 

Jó állam, szolgáltató állam és biztonság A2.4, A2.6 

Stratégiai erőforrások megőrzése, 
fenntartható használata és környezetünk 
védelme 

A2.2., A2.3, A2.4 

Az ország makro-regionális szerepének 
erősítése 

A1.4 

A többközpontú térszerkezetet biztosító 
városhálózat 

A1.1, A1.3, A1.4. A2.6 

Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

A1.1, A1.2, A1.3 

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése A2.3 

Területi különbségek csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
elősegítése 

A1.1, A1.2, A1.3, A1.4 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és 
mobilitás biztosítása 

A.2.2 
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 –Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megyei bontásban 

határozza meg a fejlesztési irányokat.  

Koncepció az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg Tolna megyére vonatkozóan: 

Innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése működő tudásbázisokkal, a 

Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó szak- és felsőoktatási képzés biztosítása. 

Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és bőripar, 

fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése; a biotermelés 

ösztönzése, az agrármarketing tevékenység fejlesztése. 

Közúti és vasúti közlekedés infrastruktúra fejlesztése (M9 gyorsforgalmi út), a táji, környezeti 

szempontok figyelembevételével. 

A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása. 

A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (termál- és gyógyturizmus: 

Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc, Gyulaj; tájjellegű és 

kulturális turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: Fadd-Dombori, a Sió-csatorna 

fejlesztése; horgászturizmus: Duna és horgásztavak; borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnai 

borvidék). 

Szekszárd, mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak megerősítése és a 

megye városainak képessé tétele az innováció befogadására. 

Bonyhád települési szinten nevesítésre került „a turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, 

tematikus összekapcsolása (termál- és gyógyturizmus: Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, 

Bonyhád;….” fejlesztési irány alatt. 

Bonyhád ITS célrendszere és beavatkozási területei, valamint prioritásai összhangban vannak az 

OFTK-ban rögzített prioritásokkal és fejlesztési irányokkal. 

 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia fő célja, a természeti erőforrások túlzott 

felhasználásának csökkentését elősegítő intézkedések elterjesztése és ösztönzése. Az országgyűlés 

által a 18/2013. (III. 28.) határozattal elfogadott stratégia azon fenntarthatósági prioritásokat jelöli 

ki, amelyek Magyarország számára a nemzetközi együttműködések keretében követendő. A 

Keretstratégia hangsúlyozza a települési szintű feladatok fontosságát. A környezettudatosság 

növelése, a megújuló energiaforrások alkalmazása, a kritikus állapotban lévő erőforrások 

felhasználásának korlátozása kerültek megjelölésre általános elvként. Bonyhád város Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiája a Keretstratégia alábbi céljaihoz illeszkedik: 
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A Keretstratégia célrendszere ITS alcélok 

Emberi erőforrások: cél a népességben stabil, egészséges, a kor 

kihívásainak megfelelő készségekkel és tudással rendelkező emberek 

alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan csökkentő társadalom. 

S3 

Társadalmi erőforrások: A fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, 

pozitív értékek, erkölcsi normák, attitűdök erősítése 

S2, S3 

Természeti erőforrások: Környezeti eltartóképesség érvényesítése S2 

Gazdasági (fizikai) erőforrások: cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a 

közösségi tőkejavak amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói 

réteg megerősítése, a hazai tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi 

kitettség csökkentése. Fontos a lokalizáció és a nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, a helyi 

gazdasági kapcsolatok erősítése 

S1 

 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2018-2030) 

Az Országgyűlés a 23/2018. (X. 31.) határozatával fogadta el a második Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégiát a 2018-2030-ig terjedő időszakra és 2050-ig kitekintve. A második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia tartalmazza az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben elfogadott 

Párizsi Megállapodásban foglalt célkitűzései és prioritásai szerint átdolgozott szöveget. A Stratégia 

célul tűzi ki a biológiai sokféleség csökkenése, az áradások és aszályok súlyosbodása, a termőföld 

pusztulása, a vizek és a levegő szennyeződése, az idegenhonos inváziós fajok és kártevők terjedése, 

a környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása által okozott hatások 

mérséklésére kidolgozott hatékony intézkedéscsomag megvalósítását. A Stratégia cél- és 

eszközrendszere lehetővé teszi az EU és hazai pénzügyi források éghajlatvédelmi célokra fókuszáló 

felhasználását és nyomon követését. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia magába foglalja a Hazai 

Dekarbonizációs Tervet, a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát és a „Partnerség az éghajlatért” 

Szemléletformálási Tervet.  
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Bonyhád ITS a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alábbi specifikus céljaihoz illeszkedik: 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia specifikus céljai ITS alcélok 

Dekarbonizáció A2.3 

Az éghajlati sérülékenység területi vizsgálatának 

térinformatikai megalapozása 

A2.4 

Alkalmazkodás és felkészülés A2.2, A.2.3, A3.2 

Éghajlati partnerség biztosítása A.2.3 

 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. 

Az Európai Unió tagállamainak közös keretstratégiájához illeszkedően a Kormány 2011-ben 

készítette az első Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiát, amely 2014-ben 

felülvizsgálatra, és a Kormány 1603/2014. (XI. 4.) számú határozatával elfogadásra került. A stratégia 

fő célja a szegénységgel kapcsolatos társadalmi problémák kiváltó okainak, szerkezeti 

összefüggéseinek feltárása a leszakadó térségekben, kiemelten a roma lakosságra és a 

gyermekszegénységre vonatkozó problémákat. Hosszú távon célkitűzés a társadalmi, valamint 

gazdasági javakhoz való hozzáférés esélyének javítása és a társadalmi összetartozás erősítése. 

Emellett célként került megfogalmazásra a gazdaságélénkítéshez, a munkaalapú társadalom 

értékeinek gyakorlatba való átvezetésével a foglalkoztatottság számottevő bővítéséhez, a 

szegénység csökkentéséhez és a szociális biztonság megerősítéséhez történő hozzájárulás. 

Bonyhád ITS a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alábbi specifikus céljaihoz illeszkedik: 

 

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 

II. célrendszere 

ITS alcélok 

A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők 

arányának csökkentése, különös tekintettel a roma 

népességre. 

A3.6, A3.7 

A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének 

megakadályozása. 

A3.1, A3.3, A3.4, A3.5, A3.6, A3.7 

A társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő 

esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi összetartozás 

erősítése. 

A3.1, A3.3, A3.4, A3.5 
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Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 2014-2030 

A Kormány 1486/2014. (VIII. 28.) számú határozatával elfogadott Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia a közlekedési ágazat közép-, és hosszútávú céljait fogalmazza 

meg a közlekedéssel kapcsolatos gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati folyamatok 

tervezhetőségének biztosítása érdekében. 

Bonyhád ITS a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljaihoz illeszkedik: 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia célkitűzései ITS alcélok 

Környezetre gyakorolt hatások javulása A2.2, A2.3, A2.4 

Egészség és vagyonbiztonság javulása A2.4, A3.2 

Gazdasági növekedés elősegítése A1.3, A1.4 

Foglalkoztatás javulása A1.4 

Lakosság jólétének javulása A2.4, A2.6 

Területi egyenlőtlenségek mérséklése A1.3, A2.4, A2.6 

Társadalmi igazságosság, méltányoság javulása A1.3, A2.4, A2.6 

Nemzetközi kapcsolatok erősítése A1.4 

Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása A2.4 

Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése A2.6 

4 

4.4.3. A stratégia összhangja a Tolna megyei fejlesztési 
dokumentumokkal 

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2030 

A megyei területfejlesztési koncepció célja, hogy meghatározza Tolna megye lehetséges kitörési 
pontjait, a főbb fejlesztési irányokat 2030-ig. A koncepció közös gondolkodásra, 
együttműködésekre ösztönzi a megyei szereplőket és érintetteket, annak érdekében, hogy a megye 
erőforrásainak lehető leghatékonyabb felhasználásával valósítsák meg a kitűzött célokat. A Megyei 
Területfejlesztési Koncepció a megye legmagasabb területfejlesztési tervdokumentuma, a 
megjelenő területfejlesztési terveket, programokat a Koncepciónak kell alárendelni, azzal 
összhangban kell megalkotni. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszeréhez az 
alábbi módon illeszkedik Bonyhád város ITS célrendszere: 

 
4 Forrás: Bonyhád FVS 2021-27 
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3. táblázat:  

Megyei Területfejlesztési 
Koncepció Átfogó cél 

Megyei Területfejlesztési 
Koncepció Stratégiai cél  

Kapcsolódó Bonyhád ITS 
alcél 

1. A megye gazdasági 
potenciáljának növelése, a 
vállalkozói aktivitás erősítése 

1.1. Új K+F+I és logisztikai 
központok kialakítása 
vállalkozói együttműködések 
létrehozásával iparáganként, 
termékpályánként 

A1.1. Gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

A1.3.Helyi vállalkozások 
fejlesztése 

1.2.Piacképes, 
hagyományosan jelenlévő 
ipari ágazatok, elsősorban 
könnyűipari tevékenységek 
(gépgyártás, fémfeldolgozás, 
élelmiszeripar, textil- és 
bőripar) fejlesztése 

A1.3.Helyi vállalkozások 
fejlesztése 

A1.4. Befektetés-ösztönzés 

1.3. A megye természeti 
erőforrásainak, táji és 
természeti értékeinek és 
épített környezetének 
szélesebb körű 
megismertetése, 
potenciáljának javítása, 
fenntartható hasznosítása és 
tematikus összekapcsolása 

A3.2.Környezeti és egészséges 
életmódra történő nevelés 

1.4.Vállalkozások 
versenyképességének 
erősítése 

A1.1. Gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

A1.3.Helyi vállalkozások 
fejlesztése 

2. Társadalmi megújulás, 
társadalmi kohézió 

2.1.Oktatásfejlesztés, 
hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci esélyeinek 
javítása, a digitális átállás 
elősegítése az oktatásban 

A3.4.Digitális kompetenciák 
fejlesztése 

A3.5.Digitális eszközellátottság 
és szolgáltatások fejlesztése 

A3.6.Hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci 
integrációja 

2.2. 
A kedvezőtlen demográfiai  
folyamatok hatásainak  
mérséklése 

A3.3.Közösségfejlesztés 
A3.8.Ifjúságmegtartás 

2.3.Települési infrastruktúra és  

közszolgáltatások fejlesztése 

A2.6.Közszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 
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3. A vidékies térségek 
gazdasági szerepvállalásának 
megerősítése és vonzó vidéki 
élettér megteremtése 

3.1.Mezőgazdasági 
alapanyagokra épülő, nagy 
hozzáadott értékű termék 
előállítás, -feldolgozás, piaci 
értékesítés és agrármarketing 
tevékenység termelői 
együttműködéssel 

- 

3.2.Vidéki életminőség javítása 
és a rurális térség 
népességmegtartó 
képességének elősegítése 
területének fejlesztése 

A2.5.Rekreációs szolgáltatások 
fejlesztések 
A3.3.Közösségfejlesztés 

A3.8.Ifjúságmegtartás 

3.3.A Közép-Duna Menti 
Kiemelt Térség Tolna megyét 
érintő területének fejlesztése 

A1.4. Befektetés-ösztönzés 

 

Tolna Megyei Területfejlesztési Program 2021-2027 

 A Tolna Megyei Területfejlesztési Program stratégiai részében részletezett átfogó és stratégiai 
célok megegyeznek a Területfejlesztési Koncepció célrendszerével, így a fent említett pontokon az 
ITS-nek összhangban kell lennie a Területfejlesztési Programmal is. A Területfejlesztési program 
operatív része 5 prioritást határoz meg, amelyek mentén kijelölésre kerültek a megyében a 
megvalósítani kívánt intézkedések és a települések fejlesztési igényei. A prioritások meghatározása 
során a megyének ügyelnie kellett arra, hogy azok összhangban legyenek az Európai Unió 
szakpolitikai célkitűzéseivel is, amelyek a következőek:  

- P01 Intelligensebb Európa 
- P02 Zöldebb, karbonmentes Európa 
- P03 Jobban összekapcsolt Európa 
- P04 Szociálisabb Európa 
- P05 A polgárokhoz közelebb álló Európa 

Az öt prioritás a következő: 

- A Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése 
- A helyi közösségek és kultúra megerősítése, valamint a közösségi élet újraindítása 
- Környezettudatos és fenntartható fejlesztések 
- Vidék felzárkóztatása, közszolgáltatások színvonalának emelése 
- A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztése 

 
A Közép-Duna Menti Kiemelt Térséghez a Bonyhádi járás 3 települése tartozik hozzá, Bonyhád 
azonban nincsen ezek között. A prioritások figyelembevételével a Tolna Megyei Területfejlesztési 
Program a megye településeinek fejlesztési kezdeményezéseit. Az 5 prioritáshoz összesen 1036 db 
fejlesztési igény került nevesítésre, köztük a Bonyhádon megvalósítani kívánt intézkedések is, 
melyek az alábbi táblázatban láthatóak:  
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4. táblázat: A Tolna Megyei Településfejlesztési Programban megjelenő bonyhádi fejlesztési 
kezdeményezések 

Prioritás 
Intézkedés és fejlesztési  

kezdeményezés (program)  
megnevezése 

1. A Tolna megyei 
gazdaság 

versenyképességének 
erősítése 

Bonyhádi iparterület fejlesztés 

Bonyhád járási foglalkoztatási paktum II. 

Perczel tanösvény 

Kerékpárút építése Bonyhád-Majosra 

2. A helyi közösségek és 
kultúra megerősítése, 

valamint a közösségi élet 
újraindítása 

Felzárkóztató programok indítása 

Bonyhád összetart - indentitás erősítő programok Bonyhádon 

3. Környezettudatos és 
fenntartható fejlesztések 

Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztése Bonyhádon II. 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai korszerűsítése: 
Bonyhád Perczel u. 9. és Perczel u. 13. Bonyhád-Majos volt iskola 
teljes energetikai korszerűsítése; Városi könyvtár és a Völgységi 
Múzeum fűtéskorszerűsítése 

Geotermikus energia hasznosítása 

E-busz beszerzése 

Bonyhád városközpont rehabilitációja 

4. Vidék felzárkóztatása, 
közszolgáltatások 

színvonalának emelése 

Malom óvoda infrastrukturális korszerűsítése 

Orvosi rendelő kialakítása a dr. Kolta László u. 21-ben. 

Perczel 9. - egészségközpont kialakítása Bonyhádon 

Bentlakásos idősgondozó intézmény bővítése 

Helyi gazdaságfejlsztés - piac korszerűsítése 

Vörösmarty Mihály Művelődési Központ akadálymentesítése 

Vörösmarty tér 26. és a Bolyai u. 5. ingatlanok felújítása 

Bonyhád, Rákóczi utca felújítása 
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4.2. A stratégia belső összefüggései 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Bonyhád Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban (HEP) rögzítette a 2018-2023 között 
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

A Program a következő célcsoportokat azonosította: 

- Romák és mélyszegénységben élők 

- Gyermekek 

- Nők 

- Idősek 

- Fogyatékkal élők 

A Bonyhád ITS mindegyik itt felsorolt társadalmi csoport igényeit és esélyegyenlőségének 
biztosítását figyelembe veszi. 

Emellett, a HEP-ben megfogalmazott fejlesztési lehetőségek mindegyike hozzájárul az ITS céljainak 
megvalósításához, így különösen a helyi munkaerő képzéséhez, átképzéséhez, a hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci integrációjához, a környezet-, sport és egészségtudatos neveléshez, az 
ifjúságmegtartáshoz, a közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint a digitális 
készségek fejlesztéséhez. 

 

Az egyes alcélok egymásra gyakorolt hatása 

5. táblázat: az egyes alcélok hatása egymásra 

 A 

1

1 

A 

1

2 

A 

1

3 

A 

1

4 

A 

2

1 

A 

2

2 

A 

2

3 

A 

2

4 

A 

2

5 

A 

2

6 

A 

2

7 

A  

3

1 

A 

3

2 

A 

3

3 

A 

3

4 

A

3

5 

A 

3

6 

A 

3

7 

A 

3

8 

A1.1.Gazdasági infrastruktúra 

fejlesztése 
x                   

A1.2.Turisztikai fejlesztések  x                  

A1.3.Helyi vállalkozások 

fejlesztése 
  x                 

A1.4.Befektetés-ösztönzés    x                

A2.1.Energetikai fejlesztések     x               

A.2.2.Környezetbarát 

közlekedési módok 

fejlesztése 

     x              
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 A 

1

1 

A 

1

2 

A 

1

3 

A 

1

4 

A 

2

1 

A 

2

2 

A 

2

3 

A 

2

4 

A 

2

5 

A 

2

6 

A 

2

7 

A  

3

1 

A 

3

2 

A 

3

3 

A 

3

4 

A

3

5 

A 

3

6 

A 

3

7 

A 

3

8 

A2.3.Klímavédelem       x             

A2.4.Okos város fejlesztések        x            

A2.5.Rekreációs 

szolgáltatások fejlesztések 
        x           

A2.6.Közszolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztése 
         x          

A2.7.Barnamezős területek 

rehabilitációja 
          x         

A3.1.Helyi igényekhez 

illeszkedő képzések, átképzés 

hiányszakmákra 

           x        

A3.2.Környezeti és 

egészséges életmódra 

történő nevelés 

            x       

A3.3Közösségfejlesztés              x      

A3.4.Digitális kompetenciák 

fejlesztése 
              x     

A3.5.Digitális 

eszközellátottság és 

szolgáltatások fejlesztése 

               x    

A3.6.Hátrányos helyzetű 

csoportok munkaerőpiaci 

integrációja 

                x   

A3.7.Szociális 

városrehabilitáció, hátrányos 

helyzetű csoportok 

lakhatásának támogatása 

                 x  

A3.8.Ifjúságmegtartás                   x 

 

Semleges 

Enyhén pozitív 

Erősen pozitív 
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5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB 

KOCKÁZATAI  
A kockázatelemzés során a kockázatok lehetséges hatásait és a bekövetkezésének valószínűségét 
vizsgáljuk meg külön-külön, majd ezt követően ezek együttes figyelembevételével határozzuk 
meg a kockázat súlyosságát, ami alapján a kockázatok besorolásra kerülnek a következő 
táblázatokban bemutatottak szerint. 

 

6. táblázat A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái 

Bekövetkezés 
hatásának 
mértéke 

A hatás mértékének definiálása 

I – kis hatású 
Kismértékű kockázatok, melyek minimálisan érintik a javaslatok hosszú 
távú hatásait. Korrekciós intézkedések szükségesek. 

II – közepes 
hatású 

Mérsékelt problémák akár közép- ill. hosszú távon. Javító intézkedések 
korrigálhatják a problémát. 

III – nagy hatású 
Jelentős kockázatok megjelenése, amelyek a javaslatok fő funkciójában 
okozhatnak károkat. Akár komoly javító intézkedések sem elegendőek a 
károk elkerülésére. 

 

7. táblázat A kockázati események bekövetkezési valószínűségének kategóriái 

Bekövetkezés 
valószínűsége 

A bekövetkezés valószínűségének definiálása 

I – kis Kisebb eséllyel következik be. 

II – közepes Bekövetkezése közepes mértékben valósulhat meg. 

III – nagy Bekövetkezése nagyon valószínű, készülni kell előzetesen a kezelésére. 

 

8. táblázat A kockázati események beazonosításának kategóriái 

Kockázat hatása / 

valószínűség 

Kis hatás Közepes hatás Nagy hatás 

Kis valószínűség alacsony alacsony közepes 

Közepes valószínűség közepes közepes nagy 

Nagy valószínűség közepes nagy nagy 
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A következőkben a megvalósítani kívánt stratégia konkrét kockázati tényezőit mutatjuk be a 
lehetséges kockázat mértéke és az előfordulási valószínűsége szerint. 

 

9. táblázat: azonosított kockázatok besorolása 

Kockázat leírása Valószínűség 
(kis/ 
közepes/ 
nagy) 

Hatás (kis/ 
közepes/ 
nagy) 

Kockázat 
besorolása ( 

Műszaki kockázat   

Az infrastrukturális fejlesztések 
nem megfelelő színvonalon 
történő megvalósítása 

közepes nagy 
magas 

Infrastrukturális fejlesztések 
időbeni elhúzódása 

nagy kicsi 
közepes 

Közlekedési fejlesztések nem 
megfelelő tervezése és 
összehangolása 

kicsi közepes 
alacsony 

Ipari funkciójú fejlesztések nem 
megfelelő összehangolása a 
lakóövezetekkel és a lakossági 
igényekkel 

közepes közepes 

közepes 

Pénzügyi kockázat  

Nem elégséges forrás kerül 
allokálásra a digitális 
fejlesztésekre 

közepes közepes 
közepes 

Forráscsökkentés a 
kötelezettségszegési eljárások 
eredményeként 

közepes nagy 
magas 

Gazdasági kockázat  

Szakképzett munkaerő hiánya nagy nagy magas 

Recesszió közepes nagy magas 

KKV-k nem elégséges fejlődése kicsi közepes alacsony 

Környezeti kockázat  
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Klímaváltozás káros környezeti 
hatásai (intenzív 
csapadéktevékenység, viharok, 
aszályos időszakok, hőhullámok) 

nagy közepes 

magas 

Ipari park fejlesztések káros 
környezeti hatásai 

kis nagy 
közepes 

Társadalmi kockázat  

Hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci integrációjának 
elmaradása, inaktívak számának 
növekedése 

közepes közepes 

közepes 

Digitális kompetenciákat 
fejlesztő programok alacsony 
hatásfok mellett valósulnak, 
meg, eredményük nem tartós 

közepes nagy 
magas 

A digitalizáció, közösségi média 
miatt romlik a közösségi élet 

nagy nagy 
magas 

Az országos és járási átlagnál is 
gyorsabban elöregedő lakosság 

nagy nagy magas 

Fiatalok elvándorlása, helyi 
közösség gyenge megtartóereje 

közepes nagy magas 

Polarizálódó társadalom közepes nagy magas 

Intézményi szempontok  

Online ügyintézési megoldások 
alacsony kihasználtsága 

közepes közepes 
közepes 

 

A kockázatkezelési stratégia során a legalább közepes besorolású kockázatok csökkentésére 
kerültek kidolgozásra javaslatok. 
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10. táblázat: kockázatkezelési stratégia 

Kockázat leírása 

Hatás 
(alacsony/ 
közepes/ 
magas) 

Kockázatkezelési stratégia 

Műszaki kockázat – a fejlesztés alatt 

 Műszaki kockázat    

1. 

Az infrastrukturális 
fejlesztések nem 
megfelelő színvonalon 
történő megvalósítása 

magas Folyamatos minőség-ellenőrzés, 
garanciális visszatartás (jóteljesítési 
garancia). 

 
Infrastrukturális 
fejlesztések időbeni 
elhúzódása 

közepes Kötbér, kivitelező korai kiválasztása. 

 
Közlekedési fejlesztések 
nem megfelelő tervezése 
és összehangolása 

közepes Minden érdekelt fél bevonása a 
közlekedési fejlesztések tervezésébe, 
iteratív tervezés 

 Pénzügyi kockázat   

 
Nem elégséges forrás 
kerül allokálásra a 
digitális fejlesztésekre 

közepes Alternatív források keresése, magántőke 
bevonása (PPP konstrukció) 

 
Forráscsökkentés a 
kötelezettségszegési 
eljárások eredményeként 

magas Fejlesztési prioritások meghatározása, 
magántőke bevonása (PPP konstrukció) 

 Gazdasági kockázat   

 
Szakképzett munkaerő 
hiánya 

magas Szakképzési igények korai felmérése, 
jövőbeni igények tervezése 

 Recesszió 
magas Fenntartható, jövedelemtermelő 

fejlesztések priorizálása 

 Környezeti kockázat   

 

Klímaváltozás káros 
környezeti hatásai 
(intenzív 
csapadéktevékenység, 
viharok, aszályos 
időszakok, hőhullámok) 

magas Klímaadaptáció erősítése 

 
Ipari park fejlesztések 
káros környezeti hatásai 

közepes Betelepülő vállalatok előzetes szűrése 
tevékenység szerint, helyi szintű 
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környezetvédelmi szabályozás és 
ellenőrzés szigorítása.  

 Társadalmi kockázat   

 

Hátrányos helyzetű 
csoportok munkaerőpiaci 
integrációjának 
elmaradása, inaktívak 
számának növekedése 

közepes Mentorálásai tevékenység, társadalmi 
vállalkozások és egyéb munkaerőpiaci 
integrációs tevékenységek erősítése. 

 

Digitális kompetenciákat 
fejlesztő programok 
alacsony hatásfok mellett 
valósulnak, meg, 
eredményük nem tartós 

magas Gyakorlatorientált és időben elhúzódó 
fejlesztések megvalósítása, emlékeztető 
képzések, visszamérések. 

 
A digitalizáció, közösségi 
média miatt romlik a 
közösségi élet 

magas Felelős közösségi média használat 
beépítése az oktatásba. 

 
Az országos és járási 
átlagnál is gyorsabban 
elöregedő lakosság 

magas  

 
Fiatalok elvándorlása, 
helyi közösség gyenge 
megtartóereje 

magas Ifjúságmegtartási programok sikeres 
megvalósítása, közösségi programok 
fejlesztése 

 Polarizálódó társadalom 
magas Helyi lakosok társadalmi 

érzékenységének javítása, 
esélyegyenlőség erősítése 

 Intézményi szempontok   

 
Online ügyintézési 
megoldások alacsony 
kihasználtsága 

közepes Online ügyintézési megoldások 
promótálása, lakosság digitális 
írástudásának fejlesztése 
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6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON 

KÖVETÉSE 

6.1. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási 
jellegű önkormányzati tevékenységek 

A fejezet tartalma nem változott a 2014-2020-as állapothoz képest, mivel az itt bemutatott 
tevékenységek nem kerültek megvalósításra a 2022-es felülvizsgálatig. Jelen fejezet azon 
önkormányzat által végzett tevékenységeket foglalja össze, amelyek segítik, támogatják az integrált 
településfejlesztési stratégiában, valamint más, stratégiai jellegű dokumentumokban megjelölt 
fejlesztési célok elérését. A város biztosíthatja ezt a megfelelő keretek előteremtésével, valami 
szabályozó, rendeletalkotó tevékenységével. Ideális esetben ez a két típusú tevékenység együtt 
jelenik meg és az elérni kívánt célok irányába egyszerre hatnak. 

6.1.1. Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) 

Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása az elmúlt 25 évben mintegy 40 százalékkal 
csökkent, elsősorban a nehézipar leépülése és az agrártermelés visszaesése miatt. A globális 
éghajlatváltozási folyamat azonban tovább gyorsult és ezek a hatások a medencejelleg miatt 
Magyarországot erőteljesebben érintik, mint Európa más földrajzi térségeit. A szakértői vizsgálatok 
szerint az ipar és a mezőgazdaság területén már csak kis dekarbonizációs lehetőség mutatkozik 
Magyarországon, ugyanakkor az energiatermelésben és-elosztásban, valamint az épületenergetika, 
továbbá a közlekedés területén van még mód az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi 
csökkentésére. Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak 
enyhítésében, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 80 
százaléka városi tevékenységhez kapcsolódik. Az Európai Unió klíma-és energiacsomagjának 2008-
ban történt elfogadását követően az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége 
támogatja a helyi önkormányzatok fenntartható energiapolitika megvalósítása során tett 
erőfeszítéseit és a helyi és regionális szereplőket az uniós célkitűzések teljesítése érdekében 
mozgósítja. A Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket 
és projekteket tartalmaz. 

Az energia-megtakarításon kívül a SEAP egyéb eredmények eléréséhez is hozzájárul, mint például: 
helyváltoztatást nem igénylő szakmunkák és stabil munkahelyek létrehozása; egészségesebb 
környezet és életminőség; jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb 
függetlenség. A SEAP lehetőséget biztosít az anyag-és energiatakarékos technológiák 
alkalmazásával az ipar, az állattenyésztési ágazatok és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar 
fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az 
energiahatékonyság javítására és a megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására azért, hogy 
Magyarország összességében elérje az Európai Unió által 2030-ra kitűzött legalább 55% százalékos 
CO2-kibocsátás csökkentését (az 1990-es bázisértékhez képest). A SEAP elkészítését a TOP Plusz 
támogatja a Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása pályázat keretében, illetve 
támogatást biztosít az önkormányzati tulajdonú épületállomány energiahatékonyság központú 
rehabilitációjára és a megújuló energiaforrások alkalmazására további pályázatok keretében. 
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6.1.2. Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) 

A fenntartható városi mobilitási terv olyan új koncepció, amely alapvetően az EU által 
meghatározott klímavédelmi és energiahatékonysági célokat segíti. Az újdonságot a korábbi 
közlekedéstervezési gyakorlathoz képest az jelenti, hogy: nagyobb hangsúlyt helyez a lakosság és 
a különböző érdekcsoportok bevonására, a különböző szakpolitikai területek összehangolására (pl. 
közlekedés, területfejlesztés, gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, szociális ügyek, 
egészségvédelem, közbiztonság, energetika, stb.), valamint a térségi/agglomerációs kooperációra. 
A városi mobilitási terv legfontosabb hozzáadott értéke a költségmegtakarítás az önkormányzat és 
a városi szereplők számára, a személyre szabott közlekedési megoldások a várost használó 
csoportok számára, valamint a jobb, élhetőbb városi környezet. A fenntartható városi 
mobilitástervezés során mód van akár egyének (iskolások, mozgáskorlátozottak, idősek, stb.), akár 
vállalkozások számára a multimodális, ajtótól ajtóig való közlekedési megoldások kidolgozására. A 
mobilitástervezés a közúti infrastruktúra fejlesztése helyett olyan kiegyensúlyozott 
intézkedéscsomagban gondolkodik, amelyben jelentős szerepet kapnak a mérsékelt 
költségvonzatú közlekedésszervezési intézkedések. Az integrált tervezési megközelítés segíti a 
környezetbarát ágak, megoldások felé való átrendeződést, ami azért is fontos, mert a városnak 
sokszor egymásnak versengő jogi kötelezettségnek kell megfelelniük (pl. levegőminőség 
javításával, zajterhelés csökkentésével, stb. kapcsolatos országos és EU-s elvárások.) A Fenntartható 
Városi Mobilitási Terv funkcionális városban gondolkodik, a tervezés az együttműködésre alapoz. A 
SUMP elkészítését a TOP Plusz támogatja a Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása 
pályázat keretében 

6.1.2. Helyi klímastratégia 
Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható hatásainak szempontjából 
globális és európai mércével mérve is jelentős. Vizsgálatok támasztják alá, hogy az országon belüli, 
a klímaváltozás hatásaival szembeni térségi sérülékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A 
klímaváltozás kiváltó okainak megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, ugyanakkor a 
várható negatív hatásokra való hatékony felkészülés – lokális tervezést és helyi megoldásokat kíván. 
Ezért fontos az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő a 
települési szintű klímastratégiák és programok kidolgozása. A város klíma stratégiájának 
kidolgozása az emberek egészségének védelme érdekében, valamint a változó klimatikus 
hatásokhoz való alkalmazkodás szükségszerűsége miatt időszerű. A klímastratégiában 
meghatározott feladatokat, koncepciókat a településrendezési eszközök tervezése során is 
figyelembe kell venni. A lakóterületek kialakítása, fejlesztése során várhatóan a következő évek 
legnagyobb kihívása lesz a szélsőségesidőjárási helyzetekhez való alkalmazkodás, illetve az ezekre 
való települési szintű felkészülés. 

A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése – a boldog város A 
jól működő városok felé elvárás, hogy az aktív és kulturált pihenéshez, szórakozáshoz, 
kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő szolgáltatásokat is nyújtson, amelyek nemcsak 
a lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak az új (gazdasági, 
szolgáltatási, innovációs) fejlesztések megtelepedésében is. E feladat magában foglalja a városi 
parkok és zöldterületek karbantartását, a vendéglátás, művelődési intézmények eltérő lakossági és 
turistaigényekhez igazodó összehangolt és ötletes fejlesztését, támogatását is. Kiemelten érdemes 
támogatni a szabadidő értékes eltöltésével, a sporttal, az egészségtudatra neveléssel összefüggő 
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piaci és civil kezdeményezéseket. Ehhez kapcsolódik a helyi identitás és a lokálpatriotizmus 
erősítése is. A kultúra és tudás ma már a modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető 
támogatója. A közösséghez és a lakóhelyhez kötődés, az identitástudat, lokálpatriotizmus, valamint 
a társadalmi szolidaritás megteremtése érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének 
célrendszere szükséges, mivel e nélkül nem lehet növelni az itt élők életminőségét és 
együttműködési készségüket sem. Ennek érdekében azidentitást erősítő események mellett további 
lehetőség a sajátos meghatározottságú városrészek (telepek), civil – városszépítő (építő, ápoló) 
szervezeteinek támogatása, illetve újabbak létrehozásának támogatása. A tudásalapú és akár a 
modern korral lépést tartó „digitális városprogram” elindításával feladatot is erősítheti a városról 
szóló információk, tudásanyagok internetes oldalakon való megjelenítése. 

 

6.1.5 Szabályozási tevékenységek, eszközök 
A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés), amely lehetővé teszi, hogy egyes nagy 
beruházások esetén, amely a település területén zajlik le, a beruházó és a települési önkormányzat 
között olyan szerződés köttessen, amely mindkét fél számára előnyös és rögzített fejlesztési 
feladatokkal bír. 

• Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor. 
• Városmarketing célú tevékenységek: a város az integrált településfejlesztési stratégiában 

megfogalmazott célokkal, valamint azok eszközrendszerével összhangban, az ebben 
szereplő célok elérése érdekében hajtja végre marketingtevékenységét. Ehhez kapcsolódik 
a marketingkommunikáció, mint eszköz a magánbefektetők bevonására, a lehetséges, 
kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítására, valamint a létesítmények 
kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé tételét, a város 
által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását szolgálja. 

• Helyi adó- és illetékkedvezményekkel bizonyos esetekben a magántőke mobilizálható, 
amelyet a Tervalkuban / településrendezési szerződésben rögzíthetnek a felek. 

• Ingatlangazdálkodási koncepció, melynek keretében a város saját tulajdonú ingatlanait 
felméri, azok hasznosíthatóságát számba veszi. Az aktív városfejlesztési stratégia elsődleges 
eszköze az önkormányzat számára a kijelölt városfejlesztési akcióterületeken tervezett 
városfejlesztési akciók végrehajtása a közszféra és a magánszféra strukturált 
együttműködése. 
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6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítás 
szervezeti kereteinek meghatározása 

A stratégia megvalósításának szervezeti keretei nem változtak a 2014-2020-as időszak óta, így a 
fejezet változatlan formában kerül bemutatásra. 

Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet Bonyhád Város Képviselőtestülete jelenti. A 
döntéselőkészítési feladatokat a Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik. Az 
önkormányzat az ITS megvalósítását program-és projektszinten is a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 
szervezeti rendszerére, a meglévő hatáskörökbe integrálva kívánja biztosítani. Az önkormányzat 
településfejlesztési intézményrendszere a korábbi időszak tapasztalatai alapján alkalmas az ITS-ben 
foglaltak megvalósítására, a 2021-2027 közötti támogatási időszakra tervezett fejlesztések 
szervezeti rendszerének biztosítására. 

Önálló Városfejlesztő Társaság létrehozását a város továbbra sem tervezi. Adott esetben a 
projektszinten felmerülő speciális szakértői kapacitásokat külső szakértők bevonásával biztosítja. A 
rendelkezésre álló források ismeretében külsős pályázatíró kapacitás bevonása is szükséges lehet, 
amelynek a tevékenysége a pályázatfigyelésen és –íráson túl a projektmenedzsmentre és 
projektelszámolásra is kiterjedhet. 

Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet a város képviselő-testülete jelenti. Az 
önkormányzat szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános irányvonalainak meghatározása 
a képviselő-testület feladata. A döntés előkészítési feladatokat tématerülettől függően a 
Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik. A stratégiai menedzsment feladatokat 
tulajdonképpen az ITS készítés során felállított Irányító Csoport tagjai viszik tovább, végzik a 
megvalósítás során is. 

A stratégiai menedzsment tagjai: Polgármester, Jegyző, Képviselő-testületi tagok, fejlesztésekért 
felelős alpolgármester, Főépítész, szakmai Bizottságok és Osztályok vezetői. 

A stratégiai menedzsment fontosabb feladatai: 

• Az ITS megvalósításának nyomon követése, elvárt eredmények, hatások értékelése 
• Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak 

meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése 

Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntéselőkészítő feladatokat a Városfejlesztési és Jogi Osztály 
végzi, a főépítész, a Műszaki, valamint a Pénzügyi osztály közreműködésével. Főbb feladatai: 

• A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 
beépítése az ITS-be 

• A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel 
kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése 

• ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete 

Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása Az ITS-ben körvonalazott 
fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív menedzsment szervezet feladata, azaz: 

• ITS partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre 
• A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó külső, belső 

tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról 
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• ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására (honlap, helyi újság) alkalmas 
információk összeállítása, évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször 
is 

• A fejlesztések megvalósítása során lényeges a partnerségi tervezés megvalósítása, amely az 
előkészítésre és megvalósításra, valamint a monitorozásra is kiterjed. 
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6.3. Partnerség biztosítása az ITS tervezése és 
megvalósítása során 

Szakértői workshop 

A szakmai tervezés a 2014-2020-as eredményekre, a települési igényekre, és a 2021-27-es Tolna 
Megyei Területfejlesztési Koncepcióra és Programra alapozott előzetes intézkedési javaslatok 
összeállításával kezdődött a következő 3 fő stratégiai cél mentén: 

- Jövőálló gazdaság 
- Élhető és vonzó környezet 
- Összetartó és fejlődő közösség 

Az előzetesen kidolgozott javaslatok ezt követően egy 3 órás szakértői worshop keretében kerültek 
megvitatásra, kiegészítésre és módosításra. Az eseményen a városi intézmények, civil szervezetek 
és gazdasági szereplők képviselői vettek részt. Az egyes intézkedések a stratégiai célok szerinti 
három csoportban kerültek megvitatásra rotációs jelleggel a „world café” módszerrel.  

A „world café” módszertan keretében a 3 stratégai célhoz 3 témafelelős került kiválasztásra. A 
workshop résztvevőket 3 csoportra osztottuk szét. Az egyes csoportok a témafelelősökkel közösen 
megvitatták az adott stratégiai célhoz tartozó beavatkozási javaslatokat. Ezt követően forgás 
következett, minden csoport másik témafelelőshöz (stratégiai célhoz) ment át, ahol ismét 
megvitatták a javaslatokat. Miután minden résztvevő minden beavatkozáscsoportot véleményezett, 
a témafelelősök bemutatták a javasolt módosításokat, illetve új beavatkozásokat. A résztvevők 
emellett pontozták is az egyes stratégiai célokhoz tartozó beavatkozásjavaslatokat 10 pontot 
tetszőlegesen szétosztva, aminek eredményeként egy prioritási sorrend alakult ki az egyes 
beavatkozásjavaslatok között. 

Lakossági véleményezés 

Az ITS első változatának elkészítését követően kerül sor az elkészült tanulmány lakossági 
véleményeztetésére a város honlapján, amelyre 15 nap áll rendelkezésre. A beérkező észrevételek 
értékelésre és lehetőség szerint beépítésre kerülnek a tanulmányba.  

Lakossági fórum 

Az ITS lakossági véleményezési szakaszában 2022. május-júniusban kerül sor egy lakossági fórum 
megtartására, amelyen az ITS első változatával kapcsolatosan megfogalmazott észrevételek, 
javaslatok kerülnek megvitatásra. Ennek keretében a polgármester és a tervezői csapat részletesen 
bemutatja a meghívottak részére a felülvizsgált ITS-t. A rendezvényre meghívást kapnak a tervezés 
folyamatába bevont városi intézmények, gazdálkodó és civil szervezetek képviselői. 

Egyeztetés a szomszédos településekkel a megyei és az állami főépítésszel 

Az elkészült ITS megküldésre kerül a szomszédos települések, a megyei főépítész és az állami 
főépítész számára véleményezésre. A beérkezett észrevételek egyeztetésre és figyelembevételre 
kerülnek az ITS véglegesítése során. 
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6.4. Településközi koordináció mechanizmusai, 
együttműködési javaslatok 

Bonyhád Város Önkormányzata számára a legfontosabb stratégiai együttműködési partnere 
Tamási, Dombóvár és Tolna Megye Önkormányzata. Emellett a fejlesztéseit a járási, térségi 
településekkel együttműködve alakítja, különös tekintettel a gazdaságfejlesztési, turisztikai és 
közszolgáltatási feladatokra. A járási szintű együttműködés szervezeti kereteit a Völgységi 
Önkormányzatok Társulása adja. 

Az együttműködés elmélyítésének lehetséges területei: 

• rendszeres intézményi találkozók a városok között 
• befektetésösztönzés: regionális szinten működő vállalkozások invitálása gazdasági 

döntések meghozatala előtt 
• képzések, munkaerőpótlás folyamatos szervezése 
• szakosodás középiskolai és felsőoktatási szinten (elsősorban agrár- és ipari képzések 

területén) 

A 2021-27-es ciklus során az alábbi koordinációs feladatok merülnek fel várostérségi szinten: 

• turisztikai és rekreációs fejlesztések tervezése, 3-4 napos programcsomagajánlatok, 
valamint marketing tevékenység kidolgozása a térségi szereplők bevonásával 

• helyi igényekhez illeszkedő képzések, átképzések 
• a zöld átállás menetrend megvalósítása és a zöld finanszírozási keretrendszer kialakítása 

során a térségi szereplők bevonása is megtörténik a folyamatba 
• a digitális átállás menetrend megvalósítása és a digitális akcióterv kialakítása során a 

térségi szereplők bevonása is megtörténik a folyamatba 
• a fenntartható közösségi közlekedési rendszer átalakítása  
• közösségépítés, helyi civilek, a partnerségek és az alulról szerveződő kezdeményezések 

várostérségi szintű koordinációja  
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6.5. Monitoring rendszer kialakítása 
A monitoring rendszer a Bonyhád Város FVS-ben bemutatott rendszerrel azonos az egységes 
monitoring folyamat biztosítása érdekében. 

Bonyhád Városa Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a többi ágazati stratégia mellett 
keretstratégiaként tekinti, mely megalapozza a város következő 7-8 éves fejlesztési időszakát. A 
stratégia egyik jellemzője, hogy dinamikus dokumentumként támogatja a várost fejlesztési céljai 
megvalósításában, melyet egy jól felépített monitoring rendszer támogat. A folyamatos 
visszacsatolás és az eredmények mérése előfeltétele annak, hogy a célok megvalósulása követhető 
legyen, és a felülvizsgálat során látható legyen, szükséges-e a célrendszer módosítása.  

A monitoring rendszer elsődleges modulja így a stratégiai célrendszer mellé rendelt mutatóknak a 
nyomonkövetése. Az indikátorok megjelennek a stratégiai célok, illetve stratégiai részcélok szintjén, 
és elsősorban hatás, valamint eredmény indikátorokként jelennek meg. 

A monitoring rendszer a stratégiai menedzsment ciklushoz kapcsolódik. A mérhetőség biztosítása 
érdekében a célrendszerhez kulcsindikátorokat rendel, megvizsgálja az adatok elérhetőségét, az 
adatgyűjtés rendszerét kialakítja, és biztosítja az eredmények folyamatos nyomonkövetését mind a 
célrendszer, mind a beavatkozások szintjén, segítve ezzel a stratégiai menedzsment ciklus 
folyamatát. A monitoring illeszkedése a stratégiai menedzsment ciklusba: a tervezést követő 
megvalósítási fázis során biztosítja az indikátorok mérése révén a nyomonkövetést, mely a stratégia 
felülvizsgálatához biztosít input információt. A monitoring folyamatot egy mélyebb értékelés 
egészíthet ki, mely az újabb stratégiai ciklus megkezdéséhez, az újabb tervezési feladatok 
elvégzéséhez biztosít vizsgálati eredményeket értékelői megállapításokat. 

A rendszeres, idődről időre megvalósuló monitoring folyamat megalapozott, adatokkal 
alátámasztott információkat biztosít, és megfelelő döntés előkészítő eszköz a döntéshozók 
számára, így támogatja a kontroll funkciót, és az erőforrások koordinációját, felfedi a trendeket a 
város számára fontos szakpolitikai területeken, és így lehetővé teszi az intézkedések objektív 
előkészítését, a város szakpolitikai területeire nagyobb rálátást biztosít, rámutat az egyes területek 
közötti összefüggésekre, és lehetőséget nyújt a különböző érintettek közötti intézményes 
együttműködés kialakítására. 

Fentiek alapján egyértelműen szükséges egy olyan monitorig rendszert működtetni, amely alkalmas 
erre az időközi visszacsatolásra, azaz megállapítható a stratégiában kitűzött célok elérhetősége, 
illetve megfelelő korrekciók kezdeményezhetők. 

A monitoring nem csak szigorúan az eredmények elérését nyomonkövető rendszer, hanem annál 
összetettebb feladata van, így folyamatosan része a stratégiai menedzsmentnek. Lényege, hogy 
minél konkrétabban megfogható célokat tudjon meghatározni a város. 

A segítségével: 

- megállapítható a város jövőképe és céljai, 
- vizsgálhatók a kockázatok, 
- számszerűsíthetők az eredmények, 
- mérhetők a teljesítések, 
- megállapítható a kitűzött célok elérésének realitása, 
- kiértékelhetők az elért eredmények és az oda vezető út. 
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A monitoring relevanciái a stratégiai menedzsment ciklus egyes fázisaiban: 

- kiinduló információk kiértékelése (eddig gyűjtött, jelenleg hozzáférhető adatok, ezek 
relevanciája, mérhetősége, alkalmassága)  

- forgatókönyvek felmérése 
- célok (átfogó és stratégiai célok, stratégiai dimenziók szerint) és az azokhoz rendelt 

indikátorok meghatározása majd számszerűsítése, 
- konkrét beruházások outputjainak értékelése aszerint, milyen mutatók értékeinek 

változásához járul hozzá 
- folyamatos visszacsatolások megalapozásaként kétévente felülvizsgálat: mit sikerült elérni, 

elsődlegesen a számszerű célok módosítása nélkül 

 

A mutatók kiválasztása 

Összefoglaló indikátor táblázat 

 indikátor 
mérték

egység 
bázisérték célérték 2027 

mérés 

módszere 

Stratégiai cél 1. 

Jövőálló 
gazdaság  

iparűzési adó 
bevétel 
növekedése 

Ft 646,5- millió 
forint (2020) 

évi 1% Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 

A bonyhádi székhelyű és/vagy telephelyű vállalkozások által befizetett iparűzési adó nagysága. 
Cél az évek közötti értékek növekedése. 

Részcél 1.  

Gazdasági 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Ipari területekre 
betelepült 
vállalkozások 
száma 

db 0 17 Ipari 
területek 
adatszolg
áltatása 

A fejlesztett gazdasági infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások száma. 

Részcél 2.  

Turisztikai 
fejlesztések 

Vendégéjszakák 
száma 

db 4364 8000 KSH 

A megújult turisztikai attrakciókat igénybevevők éves száma. 

Részcél 3.  

Helyi 
vállalkozások 
fejlesztése 

iparűzési adó 
részaránya az 
önkormányzati 
bevételekből 

% 15% 17% Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 

Önkormányzati bevételi arány. 
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 indikátor 
mérték
egység 

bázisérték célérték 2027 
mérés 
módszere 

Részcél 4.  

Befektetés-
ösztönzés  

betelepült 
vállalkozások 
száma 

db 0 1 Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 

Bonyhádra újonnan betelepülő, legalább 25 fő foglalkoztatottal működő vállalkozások száma.  

 

Stratégiai cél 2 

Élhető és vonzó 
környezet 

Karbon kibocsátás 
éves értéke 

tCO2e CO2 
kibocsátás 
20225 

-10% SECAP 

Városi ÜHG kibocsátás számítása (SECAP módszertan alapján): 

A városi ÜHG kibocsátásba bele kell számolni az alábbi szereplők ÜHG kibocsátását: közszféra, 
lakosság, szolgáltató szektor. 

Az ÜGH kibocsátásba az alábbi tevékenységeket kell beleszámolni: épületek, 
berendezések/létesítmények, ipar (önkormányzati épületek, szolgáltató szektor épületei, 
lakóépületek, közvilágítás, ipar); közlekedés (önkormányzati flotta, tömegközlekedés, magáncélú 
és kereskedelmi közlekedés); egyéb (hulladékgazdálkodás, szennyvízgazdálkodás). 

Cél a fajlagos kibocsátási érték évről évre történő csökkenése. 

Részcél 1.  

Energetikai 
fejlesztések 

energiamegtakarít
ás  

kWh 162 795 +10% SECAP 

A fejlesztések által elért energiamegtakarítás mértéke (kWh) 

Részcél 2.  

Környezetbarát 
közlekedési 
módok 
fejlesztése 

újonnan épült 
kerékpárutak 
hossza 

km 0 1,3 Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 

Adott évben megépült kerékpárutak hossza Bonyhádon és térségében 

Részcél 3.  

Klímavédelem 

Megújuló energia 
termelés 
mennyisége 

 

500 MWh 1000 MWh Önkormá
nyzati 

 
5 Jelenleg nem rendelkezik CO2 kibocsátási leltárral Bonyhád, a SECAP elkészítése után adható meg a 
bázisérték 
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 indikátor 
mérték
egység 

bázisérték célérték 2027 
mérés 
módszere 

adatszolg
áltatás 

A város területén az adott évben megtermelt megújuló energia összmennyisége (MW) 

Részcél 4.  

Okos város 
fejlesztések  

új digitális 
szolgáltatások 
száma 

db 0 10 Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 

Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások közül újonnan digitálisan is 
intézhető ügytípusok száma. 

Részcél 5.  

Rekreációs 
szolgáltatások 
fejlesztések 

Rekreációs 
szolgáltatások 
igénybevételének 
növekedése 

% 84 883 óra 10% Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 
(mérés)6 

A fejlesztéssel érintett új vagy megújuló rekreációs szolgáltatásokat igénybevevők száma. 

Részcél 6.  

Közszolgáltatás
ok 
infrastrukturáli
s fejlesztése 

Megújult humán 
szolgáltatások 
száma 

db 0 7 Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 

A város területén működő, megújulással érintett szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, 
közművelődési) száma 

Részcél 7.  

Barnamezős 
területek 
rehabilitációja 

Megújuló 
barnamezős 
területek 
nagysága 

nm 0 786  

Adott évben beruházással érintett már meglevő, felújíított ingatlanok nagysága nm-ben. Ide 
számít a bontott és helyére új építésű ingatlan is. 

 

Stratégiai cél 3. állandó 
lakónépesség 

fő 12731 12731 KSH 

 
6 A sportlétesítmények esetén óraszámmal, a strand esetében 3 órás, az uszoda esetében 1 órás 
tartózkodással számolva: 9284+ 20231*3+14906*1= 84883 
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 indikátor 
mérték
egység 

bázisérték célérték 2027 
mérés 
módszere 

Összetartó és 
fejlődő 
közösség  

száma adott év 
végén 

KSH adatok alapján 

Részcél 1.  

Helyi 
igényekhez 
illeszkedő 
képzések, 
átképzés 
hiányszakmákr
a 

képzésekben 
résztvevők száma 
(átlagos éves 
érték) 

fő 12 15 Munkaüg
yi 
Központ 

A helyi munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzéseken résztvevők száma. 

Részcél 2. 

Környezeti és 
egészséges 
életmódra 
történő nevelés 

szemléletformáló 
eseményeken 
résztvevők száma 

fő 0 1500  Önkormá
nyzati 
adatgyűjt
és 

Szemléletformáló eseményeken, képzéseken, workshopokon, foglalkozásokon résztvevők száma. 

Részcél 3. 

Közösségfejlesz
tés 

Közösségi 
programokon 
résztvevők 
számának 
növekedése 

% 0 10% Önkormá
nyzati 
mérés 

Civil szervezetekben aktív tagok száma. 

Részcél 4.  

Digitális 
kompetenciák 
fejlesztése 

képzéseken 
résztvevők száma 

fő 0 500  

Digitális kompetencia fejlesztő tréningen, képzésen résztvevők száma. 

Részcél 5. 

Digitális 
eszközellátotts

új digitális 
szolgáltatások 
száma 

db 0 10  
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 indikátor 
mérték
egység 

bázisérték célérték 2027 
mérés 
módszere 

ág és 
szolgáltatások 
fejlesztése 

Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások közül újonnan digitálisan is 
intézhető ügytípusok száma. 

Részcél 6. 

Hátrányos 
helyzetű 
csoportok 
munkaerőpiaci 
integrációja 

munkaerőpiacra 
lépő hátrányos 
helyzetű 
munkavállalók 
száma (átlagos 
éves érték) 

fő 77 80 Munkaüg
yi 
Központ 

Munkaügyi Központ adatai alapján 

Részcél 7.  

Szociális 
városrehabilitá
ció, hátrányos 
helyzetű 
csoportok 
lakhatásának 
támogatása 

rehabilitációval 
érintett lakosság 
száma  

fő 0 20 Önkormá
nyzati 
adatszolg
áltatás 

A szociális városrehabilitációs beavatkozás bármely projektelem által érintett lakosság száma 

Részcél 8. 

Ifjúságmegtart
ás 

19-39 éves 
korosztály aránya 

% 24% 25%  

KSH adatok alapján 
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FVS szintű egységes indikátorok – a rezilienciát, illetve az öt tervezési dimenzió mentén 
történő eredményeket vizsgáló indikátorok: 

 indikátor 
mérték
egység 

bázisért
ék 

2021 

célérték 
2027 

Reziliencia: a gazdaság 
több lábon állása 

helyi gazdaság diverzifikációja 
(Herfindahl–Hirschman-index 
alapján) 

index 
érték 

0,18 0,17 

Reziliencia: 
energiafüggőség 
alternatív 
energiaforrásokkal való 
oldása 

megújuló energia termelés 
növekedése 

MWh 500 1000 

Reziliencia: digitális 
város  

digitális ügymenetek arányának 
növekedése 

% 0 10% 

Reziliencia: megtartó 
város  

az életminőséget meghatározó 
szolgáltatásokkal való 
elégedettség 

elégede
ttségi 
index 

3 3,3 

Reziliencia: zöldfelületek  zöld- és vízfelületek mérete ha 12 ha  17 ha  

Prosperáló város  
fejlesztésekbe bevont külső 
forrás 

Ft 0 
9 724 
milllió Ft 

Zöldülő város 
éves ÜHG kibocsátás 
egyenérték (CO2/t)7 

CO2/t 
2022-es 
érték 

-10% 

Digitális város 
digitálisan mért adattípusok 
száma 

db 1 5 

Megtartó város vándorlási egyenleg fő -75 0 

Kiszolgáló város 
újonnan rendeltetésváltással 
érintett területek mérete 

ha 0 10,88 

 
7 Jelenleg nem rendelkezik CO2 kibocsátási leltárral Bonyhád, a SECAP elkészítése után adható meg a 
bázisérték 
8 Forrás: Bonyhád FVS 2022-2027 
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7. MELLÉKLETEK 

7.1. Elvégzett kérdőíves felmérések dokumentálása  

7.1.1. Lakossági felmérés  
A lakosság számára online kérdőív került elkészítésre és megküldésre a lakosság különböző 
csoportjai számára. A kérdőívre 403 válasz érkezett, amely a bonyhádi lakosok több, mint 3%-át 
fedi le.  

A megküldött kérdőív a következő kérdéseket tartalmazta: 

A következő kérdéseknél kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ!  

I.) A válaszadó adatai 
1.) Válaszadó neme: 

 nő   

 férfi  
2.) Válaszadó kora (év): 

 18 alatti 

 18-25 

 26-50 

 51-64 

 65- feletti 
3.) Válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége:  

 általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál, évfolyamnál alacsonyabb 

 általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam 

 szakképesítés érettségi nélkül (pl. szakmunkásképző, szakiskola) 

 érettségi 

 érettségi szakképesítéssel vagy érettségire épülő szakképesítés 

 felsőfokú szakképesítés (csak 1998 után szerezhető) 

 főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) 

 egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) 

 doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat 

 
4.) Válaszadó jelenlegi státusza: 

 tanuló 

 alkalmazott 

 alkalmazott, középvezető 

 alkalmazott, felsővezető 
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 vállalkozó (egyéni vagy cégvezető) 

 munkanélküli 

 nyugdíjas 

 GYES-en vagy GYED-en 

 háztartásbeli 

 inaktív (egyéb) 

 
5.) Amennyiben dolgozik, hol? 

 Bonyhádon 

 Bonyhád járás másik településén 

 Egyéb településen Tolna megyében  

 Egyéb magyarországi településen 

 Külföldön 

 

6.) Mely településrészen él? 

 Városközpont (Belváros, Észak-Keleti városrész, Észak-Nyugati városrész, Dél-Keleti 
városrész, Dél-Nyugati városrész, Keleti városrész, Majos 

 Börzsöny (Börzsöny, Alsóbörzsöny, Ronnyi Tanyák, Hónigpuszta) 

 Egyéb városrészek (Tabód, Kistabód, Tabódszerdahely, Bonyhádszerdahely, Ladomány, 
volt téglagyári lakóterület) 

 
7.) 7. Mióta él Bonyhádon? 

 Itt születtem, mindig is itt laktam 

 10 évnél régebb óta 

 Csak néhány éve 

 Új beköltöző vagyok (kevesebb, mint egy 1 éve élek itt) 

 
8.) 8. Amennyiben az elmúlt 10 évben költözött ide, honnan érkezett? 

 A járás másik településéről 

 A megye másik kistelepüléséről (nem város) 

 A megye másik városából (pl. Tolnáról) 

 Más magyarországi városból 

 Más magyarországi kistelepülésről (nem város) 

 Külföldről 
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A következő kérdéseknél kérjük X-szel, illetve a számválasztós kérdéseknél karikázással 
jelölje a megfelelő választ! 

 

9. Kérdés Választási lehetőség 

Válasz (X, 
illetve a 

számoknál 
karikázás) 

Mi jelenti az Ön helyi 
kötődésének alapját 
(több válasz is 
lehetséges) 

1. itt született  

2. itt alapított családot és otthont  

3. ismeri és gyakorolja a helyi szokásokat  

4. a nyugodt kisvárosi lét  

5. a helyi identitásúak összetartása  

6. tagja valamilyen helyi kisebb közösségnek, 
akikkel szívesen tölti szabadidejét 

 

7. táj és természeti adottságok  

8. itt talált biztos egzisztenciára 
(munkalehetőségek) 

 

A felsorolt tényezők 
mennyiben játszanak 
szerepet helyi 
életminőségével való 
elégedettségének 
növelésében? 

 

5- nagyon jelentős 
szerepet játszana 

4- jelentős 

3- közepesen 

2-kis szerepet játszana 

1- nem játszana 
szerepet 

 

0= „Nem tudom 
megítélni / „Nem 
kívánok válaszolni” 

1. változatosabb munkahelyek 5-4-3-2-1 vagy 
0 

2. magas jövedelmet biztosító munkalehetőségek 5-4-3-2-1 vagy 
0 

3. a jelenleginél is magasabb színvonalú 
közszolgáltatások (iskola, egészségügyi, szociális 
ellátás stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

4. minőségi közösségi terek a városközpontban és 
a lakóhelyem közelében 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

5. gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre 
szabott kulturális kínálat 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

6. sportolási lehetőségek további bővítése 5-4-3-2-1 vagy 
0 

7. magas színvonalú kiskereskedelmi és 
vendéglátóipari szolgáltatások 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

8. kedvezőbb lakhatási lehetőségek 5-4-3-2-1 vagy 
0 

9. jobb közbiztonság 5-4-3-2-1 vagy 
0 

Értékelje a városban 
elérhető humán 
közszolgáltatásokat és 
egyéb városi 
életminőséget 
befolyásoló 
tényezőket egy 1-től 5-
ig tartó skálán 

1. óvodai ellátás (családtagja által igénybe vett) 5-4-3-2-1 vagy 
0 

2. általános iskola, infrastruktúra, felszereltség 
(családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

3. általános iskola oktatás (családtagja által 
igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

4. egészségügyi alapellátás minősége (Ön és 
családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 
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9. Kérdés Választási lehetőség 

Válasz (X, 
illetve a 

számoknál 
karikázás) 

5=nagyon elégedett 

4=elégedett 

3= közepesen 
elégedett 

2= alig elégedett 

1=egyáltalán nem 
elégedett 

 

0= „Nem elérhető a 
városban”, a „Nem 
tudom megítélni / nem 
vagyok érintett” és a 
„Nem kívánok 
válaszolni” 

5. egészségügyi szakellátás minősége (Ön és 
családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

6. kulturális szolgáltatások (intézményekhez 
kötött pl. mozi, kulturális központ stb.) minősége 
(Ön és családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

7. szociális ellátás („akár saját, akár valamely 
családtag okán pl. idősellátás”) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

8. bölcsődei ellátás (családtagja által igénybe vett) 5-4-3-2-1 vagy 
0 

9. közterületek minősége általában (közterek, 
utak stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

10. zöldfelületek (parkok, ligetek fasorok) 5-4-3-2-1 vagy 
0 

11. közvilágítás közvetlen lakókörnyezetében 5-4-3-2-1 vagy 
0 

12. közbiztonság a városközpontban nappal 5-4-3-2-1 vagy 
0 

13. közbiztonság a városközpontban sötétedés 
után 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

14. közbiztonság a közvetlen lakókörnyezetében 
sötétedés után 

 

15. járdák minősége közvetlen lakókörnyezetében 5-4-3-2-1 vagy 
0 

16. városi kerékpárutak hossza a városban 5-4-3-2-1 vagy 
0 

17. városi kerékpárutak minősége a városban 5-4-3-2-1 vagy 
0 

18. kerékpárosokat támogató infrastruktúra (pl. 
tárolók, esővédő beállók stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

19. utak minősége általában a városban 5-4-3-2-1 vagy 
0 

20. parkolás általában a kiemelt közintézmények 
közelében 

5-4-3-2-1 vagy 
0 

21. parkolás kereskedelmi létesítmények 
közelében 

5-4-3-2-1 vagy 
0 
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10. Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

Az alábbiak közül milyen 
informatikai eszközöket 
használ a 
hétköznapokban? (több 
válasz is lehetséges 
kivéve, ha a válasz a 7.) 

1. személyi számítógép (asztali számítógép/ PC)  

2. notebook / laptop  

3. táblagép (tablet)  

4. okostelefon (okos mobiltelefon)  

5. okos óra  

6. okos otthon (smart home)  

7. nincs ilyen eszközöm  

Milyen céllal használja az 
INTERNETET (több válasz) 

1. napi munkavégzés részeként  

2. ügyintézés céljából pl. nyomtatványok letöltése és 

benyújtása 

 

3. rendelkezik ügyfélkapuval és rendszeresen 

használja 

 

4. szolgáltatásokat vesz igénybe pl. elektronikus 

vásárlás, foglalások intézése (szállás, repülőjegy stb.) 

 

5. kommunikációs, kapcsolattartási céllal (telefon, 

levelezés, Skype stb.) 

 

6. információszerzés, tájékozódás céljából   

7. tanulási céllal - oktatási anyagok letöltése, e- 

oktatás igénybevétele 

 

8. közösségi oldalak látogatása  

9. szórakozás – video, film, zene letöltéshez  

10. játékok  

11. egyáltalán nem használok internetet  

Hogyan értékeli az IT 
eszközök használatával 
kapcsolatos jártasságát 
(összehasonlítva saját 
korosztályával) 

 

(csak egy válasz 
lehetséges) 

1.nincsenek ilyen készségeim egyáltalán  

2. készségeim az átlagnál kevésbé erősek, rendszerint 

segítségre szorulok 

 

3. készségeim átlagosak, számítógépet és 

okostelefont készség szinten használok és 

rendszeresen használom az internetet is 

 

4. készségeim átlag felettiek (speciális IT használásra 

is képes vagyok, programozok stb.) 

 

5. nem tudom megítélni  
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11. Kérdés  Választási lehetőség Válasz (X, 
illetve a 

számoknál 
karikázás) 

A saját életminősége 
szempontjából mennyire 
tartja fontosnak a 
felsoroltakat? 

 

5= nagyon jelentős 

4=jelentős 

3=közepesen fontos 

2= majdnem jelentéktelen 

az 1=egyáltalán nem 
fontos 

0= „nem elérhető a 
városban”, a „nem 
tudom megítélni / nem 
vagyok érintett” és a 
„nem kívánok 
válaszolni” 

1. Takarékosság az erőforrások igénybevételében (víz, 

áram stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

2. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása 

otthon 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3. közösségben való aktív részvétel, közös célokért 

való tevékenykedés 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4. egészséges, a térségben megtermelt élelmiszerek 

fogyasztása 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6. megújuló energiaforrások használata 5-4-3-2-1 vagy 0 

Ha a város jövőjére 
gondol ugyanezek a 
szempontok mennyire 
fontosak?  

5= nagyon jelentős  

4=jelentős 

3=közepesen fontos  

2= majdnem jelentéktelen  

az 1=egyáltalán nem 
fontos   

0= „Nem elérhető a 
városban”, a „Nem 
tudom megítélni / nem 
vagyok érintett” és a 
„nem kívánok 
válaszolni” 

1. Takarékosság az erőforrások igénybevételében (víz, 

áram stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

2. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék hasznosítása 

otthon 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3. közösségben való aktív részvétel, közös célokért 

való tevékenykedés 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4. egészséges, a térségben megtermelt élelmiszerek 

fogyasztása 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5. megújuló energiaforrások használata 5-4-3-2-1 vagy 0 

6. turisztikai fejlesztések megvalósítása 5-4-3-2-1 vagy 0 

7. Időskorú lakosság számára megfelelő szolgáltatások 

biztosítása (idősek otthona, gyógyászati és rekreációs 

szolgáltatások stb.), étkezési lehetőségek stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

8. E- mobilitás fejlesztés: E-kisbuszok beszerzése, 

napelemes töltők 

 

9. Okos város fejlesztések: városkártya 

rendszer, digitális tájékoztató rendszer stb. 

 

Milyen gyakran látogat 
városi zöldterületeket, 
parkokat? 

1. soha  

2. havonta vagy annál ritkábban  

3. hetente legalább egyszer  

4. naponta  

1. szabadidő eltöltés  
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Milyen céllal látogat 
városi zöldterületeket, 
parkokat? 

2. rekreációs séta  

3. testedzés  

4. kültéri közösségi és kulturális programokon vesz 

részt 

 

Hogyan lehetne vonzóbbá 
tenni a város 
zöldfelületeit az Ön és 
családja számára 
(fejlesztések, új funkciók 
stb.)? 

Több válasz is lehetséges 

1. sétautak fejlesztése  

2. játszóterek, testedző eszközök kihelyezése a 

parkokhoz kapcsolódóan 

 

3. zenepavilon létesítése (térzene befogadására)  

4. kisebb csoportok szabadtéri összejöveteleit 

lehetővé tevő utcabútorok kihelyezése 

 

5. gyakoribb kültéri programok, amiért érdemes a 

parkba látogatni 

 

6. több szolgáltatás a környéken pl. bowling, 50 

méteres uszoda,  

 

7. közvilágítás további javítása  

8. Családi Pihenőpark 

fejlesztése 

 

Milyen környezettudatos 
eszközökkel, 
megoldásokkal 
rendelkezik otthonában? 
(több válasz is lehetséges) 

1. okos fogyasztásmérő (pl. elektromos áram, víz, gáz 

stb. szolgáltatás) 

 

2. okos lakás irányító rendszer (az okos lakás irányító 
rendszer automatikusan szabályozza a lakás 
hűtését, fűtését/távolról vezérelhető stb.) 

 

3. okos, családi ház telkét fenntartó rendszer pl. okos 

locsoló, ami a talajnedvességet méri és szükség 

szerint indítja el a locsolórendszert 

 

4. hibrid vagy elektromos hajtású autó / egyéb jármű  

5. tudatos otthon – tájolás, klímatudatos 

növénytelepítés 

 

6. megújuló energia használata (földhő, napenergia 

stb.) 

 

7. házi komposztáló  

8. nem rendelkezem ilyen eszközökkel  

 

12. Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

Hol vásárol Ön a helyi/ 
térségi termékeket? 

 

Több válasz is lehetséges. 
A 1. válasz kizárja a több 
válasz lehetőségét 

1. nem vásárlok ilyen jellegű termékeket  

2. közvetlen a termelőnél (agrártermék esetében)  

3. közvetlen az alkotóknál (képzőművészeti termék 

esetében) 

 

4. a piacon  

5. internetes felületeken (weboldal, közösségi média)  

6. kézműves /termelő saját üzletében  
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7.1.2. Intézményi/ szervezeti felmérés  

A bonyhádi intézmények számára a következő online kérdőív került megküldésre, melyet 7 
intézmény töltött ki: 

Kérjük, X-szel jelölje a megfelelő választ következő kérdéseknél!  

1.Milyen színvonalon képesek ellátni a feladataikat a rendelkezésre álló költségvetésből? 

 Az elvárt színvonal felett 

 Az elvárt színvonalon 

 Valamivel az elvárt színvonal alatt, azonban nem érezzük veszélyben a működésünket 

 Jelentősen az elvárt színvonal alatt, veszélyben érezzük a működésünket 

2. A képviselt intézmény fenntartója 

 Önkormányzat 

 Magyar Állam 

 Egyház 

 Civil szervezet 

3. Mennyire fenntartható pénzügyileg a szervezet működése 

 Erősen veszteséges 

 Kissé veszteséges  

 Nullszaldó körüli 

 Kissé nyereséges 

4. Milyennek ítéli a szervezet munkaerejének színvonalát? 

 Igen gyenge 

 Átlagos alatti 

 Átlagos 

 Átlagos feletti 

 Kiváló 

5. Milyennek ítéli a szervezet munkaerőellátottságát (szükséges létszám rendelkezésre állása)? 

 Túlzott 

 Ideális 

 Kisebb munkaerőhiánnyal küzdünk 

 Jelentős munkaerőhiánnyal küzdünk 

6. Nyújtottak be pályázatot EU-s, vagy hazai támogatásra az elmúlt időszakban (2014-2020)? 

 Igen, van nyertes pályázatunk 

 Igen, de nincs nyertes pályázatunk 
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 Nem 

7. Van-e folyamatban fejlesztése?  (Jelölje meg, amelyik igen, több válasz lehetőséggel) 

 beruházás / infrastruktúra-fejlesztés / bővítés 

 foglalkoztatásbővítési 

 informatikai 

 energetikai, környezetvédelmi 

 jelenleg nincs folyamatban fejlesztésünk 

8. Terveznek a következő öt évben beruházást, és/vagy foglalkoztatás-bővítést? 

 Igen, beruházást tervezünk 

 Igen, munkahelybővítést tervezünk 

 Igen, beruházást és munkahelybővítést is tervezünk 

 Nem tervezünk sem, beruházást, sem munkahelybővítést 

9. Amennyiben a 8. kérdésben igen választ adott meg, a képviselt intézmény a következő öt évben 
milyen fejlesztést tervez megvalósítani? (jelölje meg, több válasz lehetőséggel) 

 Székhely/Telephelyfejlesztés, bővítés 

 Munkaerőképzés 

 Informatikai fejlesztés 

 Energetikai, környezetvédelmi fejlesztés, 

 Eszközvásárlás 

10. Részt vesz a képviselt intézmény lakossági digitális szolgáltatások nyújtásában / jelen van-e az 
online térben? 

 Igen, a szolgáltatásporfólió részeként saját fejlesztésű digitális szolgáltatást nyújtunk (pl. 
mobil app, online oktatás, online ügyintéző felület biztosítása) 

 Igen, lakossági tájékoztatás céljából saját honlappal rendelkezünk / közösségi médiában 
jelen vagyunk 

 Nem 

11. Milyen informatikai eszközöket biztosít az intézmény alkalmazottainak? Jelölje X-szel! Több 
válasz is lehetséges. 

 személyi számítógép (asztali számítógép) 

 notebook / laptop 

 okostelefon 

 nem biztosítunk informatikai eszközöket 

12. Milyen informatikai fejlesztés volt a szervezeten belül 2014-2020 között? Jelölje X-szel! Több 
válasz is lehetséges. 

 eszközpark-fejlesztés 
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 hálózat ill. szoftverfejlesztés 

 felhasználói tanfolyamok a dolgozók részére 

 nem hajtottunk végre informatikai fejlesztéseket ebben az időszakban 

13. Az intézmény használ a székhelyén /telephelyén megújuló energiaforrásokat? Jelölje X-szel! 
Több válasz is lehetséges. 

 nem használ 

 napelem 

 napkollektor 

 faapríték-kazán 

 geotermikus energia/földhő 

 szélturbina 

 

14. Milyen környezettudatos eszközökkel / okos eszközökkel rendelkezik a szervezet? Jelölje X-szel! 
Több válasz is lehetséges. 

 nem rendelkezik ilyen eszközökkel a szervezet 

 okos fogyasztásmérő (pl. elektromos áram, víz, gáz stb. szolgáltatás)  

 okos épület irányító rendszer (az okos épület irányítórendszer automatikusan 
szabályozza a hűtést, fűtést, rolókat, távolról vezérelhető stb.) 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Biciklitároló 

15. Mennyire szívesen alkalmaznának okos megoldásokat az intézményben (okos fogyasztásmérő, 
okos épület irányítórendszer stb.) 

 Nagy örömmel 

 Talán 

 Inkább nem 

 Semmiképpen 

16. Egyéb javaslat, észrevétel: 
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7.2. Bonyhád Város Működési Térképe 
 

 

 

Bonyhád Város Önkormányzata  

Bonyhádi 
Varázskapu 
Bölcsőde és 

Óvoda (1 
bölcsőde, 6 
bonyhádi, 4 

járási tagóvoda 

2 általános iskola, 
4 középfokú 

oktatási 
intézmény: 2 

szakképző iskola, 
2 gimnázium 

Család- és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat  

2 időskorúak 
otthona, 

Gondozási 
Központ 

6 háziorvosi, 3 
gyermekorvosi, 

4 fogorvosi 
ellátási körzet 

Gazdasági Ellátó 
Szervezet (GESZ) 

 

Bonycom 
Nonprofit Kft. 

(100%) 

Bonyhádi Önkéntes Tűzolt
ó Egyesület, Bonyhád 
Katasztrófavédelmi Örs 

Volán Zrt. 

E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. 
Vörösmarty Mihály Művelődési 
Központ 

Tamási Tankerületi Központ  

Völgységi Önkormányzatok Társulása (25 
járási településsel): szociális 

alapszolgáltatási és szakosított ellátási 
feladatok 

Mezőföldvíz Kft. 

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet, 
fenntartó: Állami Egészségügy 

Ellátóközpont 

önkormányzati humán közszolgáltatások  

védőnői 
ellátás 


