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1. Vezetői összefoglaló 
A program rövid bemutatása, készítésének előzményei és körülményei, a dokumentum 
céljának összefoglalása, kapcsolódása az egyéb megyei tervezési dokumentumokhoz. 
 
A jelen Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) célja, hogy a döntéshozók 
számára alapvető információkat szolgáltasson a tervezett fejlesztés szakmai tartalmáról és 
indokoltságáról, valamint a magasabb szintű - megyei és városi - stratégiai célokhoz való 
illeszkedésről. 
 
Az EMT összeállítása a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
koordinálásával, helyi szakemberek – kertészmérnök, építész, közgazdász, pályázati 
tanácsadók, önkormányzati tisztviselők – bevonásával készült. 
 
A zöld város program akcióterülete 
Heves Települési alközpont nevű 
városrészében, a város központjától 
mintegy 500 méter távolságra, a Deák 
Ferenc utca, a Vásártér utca és a Vértanú 
utca által határolt, 109-es hrsz.-ú terület, 
amely a helyi köznyelvben „Bermuda-
háromszög” nevet viseli, valamint annak 
közvetlen szomszédságában lévő Sport 
és Rendezvénycsarnok épülete és 
közvetlen környéke (A terület részletes 
helyszínrajza a 1. sz. Mellékletben 
található).  
 
A fejlesztés kettős, de egymással összefüggő közvetlen célja:  

•! a város szabadidős, rekreációs, zöld centrumának létrehozása a jelzett terület 
parkosításával, felszerelésével,  

•! a Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése, ezzel hozzájárulva 
szolgáltatási minőségének javításához, annak hosszú távú fenntarthatóságához  

 
A projekt illeszkedése a jelenleg aktuális magasabb szintű tervezési koncepciókhoz: 

 
Heves megye területfejlesztési koncepciója (2014-2020) és Heves megye 
területfejlesztési programja (2014-2020) 

 
Prioritás: 5. Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése 

Intézkedés: 5.3 Fenntartható település- és térszerkezet 
Beavatkozás: 5.3.1 Az önkormányzati közszolgáltatást 
nyújtó intézmények fejlesztései 
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Beavatkozás: 5.3.2 Az épített környezet fejlesztése a vonzó települési 
arculat megteremtése érdekében  
Beavatkozás: 5.3.3. A közösségi terek fejlesztése az életminőség javítása 
céljából 

(Forrás: Heves megye területfejlesztési programja (2014-2020)) 
 
Heves megye integrált területi programja (ITP) 

 
A projekt a következő célkitűzésekhez illeszkedik: 
Átfogó célkitűzés: Élhető Heves megye (HMITP2),  

Kapcsolódó TOP intézkedés: 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 
A célkitűzéssel kapcsolatos, a projekt megvalósulásával teljesíthető, elvárások: 
•! a városok népességmegtartó képessége nő az újonnan létrehozott vagy felújított 

nyitott terek és zöldfelületek növelésén keresztül, 
•! javul az önkormányzati intézmények fenntarthatósága az energetikai 

fejlesztéseken keresztül 
•! emelkedik az intézmények szolgáltatásainak minősége 

(Forrás: Heves megye integrált területi programja (ITP)) 
 
Heves Város Településfejlesztési Koncepció 
 
A projekt a Településfejlesztési Koncepció következő átfogó és - ezeken belül - a 
következő részcélokhoz kapcsolódik: 
VONZÓ VÁROS - Egészséges társadalom 
KOMPAKT VÁROS - Minőségi lakókörnyezet megteremtése 
KÖRNYEZETTUDATOS VÁROS - Energiatakarékos terület-felhasználás, Megújuló 
energiaforrások részarányának növelése, Energiahatékony építés, Energiahatékony 
városüzemeltetés (Smart City) 
(Forrás: Heves Város Településfejlesztési Koncepció) 
 
Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
 
A stratégiai és részcélok közül a jelen projekt a következők elérését szolgálja: 
3. stratégiai cél (tematikus): Közszolgáltatások hatékonyságának növelése 

•! 3.2 Középületek felújítása, energiahatékonyságának növelése 
4. stratégiai cél (tematikus): Társadalmi integráció növelése 

•! 4.1 Vonzó városkép kialakítása 
 
A jelen projekt az ITS-ben konkrétan van nevesítve: 
Fejlesztés megnevezése: Hevesi Sport- és Rendezvénycsarnok épületenergetikai 
fejlesztése 
Fejlesztés rövid leírása: Sport- és Rendezvénycsarnok megújuló energiával történő 
fűtésének, áramellátásnak kiépítése. 
Kapcsolódó részcél: Középületek felújítása, középületek 
energiahatékonyságának növelése 
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A fejlesztés megnevezése: Zöldfelületi felújítások, rekreációs célú eszközök, 
utcabútorok beszerzése Heves városban 
A fejlesztés rövid leírása: A város közigazgatási területén lévő zöldfelületi rendszer 
kialakítása, rehabilitációja, arányának növelése. Városi aktív rekreációs zöldfelületek 
kialakítása. A zöldterület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés. 
Kapcsolódó részcél: Vonzó városkép kialakítása 
 
A fejlesztés megnevezése: Zárt játszótér, szabadtéri fitnesz park és kosárpálya 
megépítése több helyszínen Hevesen 
A fejlesztés rövid leírása: Zárt játszótér kialakítására a városközpontban, a sportcsarnok 
környékén, illetve a Pusztacsászi városrészben kerülne sor. 
Kapcsolódó részcél: Vonzó városkép kialakítása 
(Forrás: Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)) 
  
Az illeszkedés alátámasztása, a kapcsolódás részletei a 4.3. Szakpolitikai háttérbemutatása 
című fejezetben található. 
 

2.! A fejlesztési program kiindulási és alapadatai  
A fejlesztési program alapadatainak táblázatos rögzítése. 

2.1 Bermuda háromszög parkosítása 

A „Bermuda-háromszög” jelenleg nem túlságosan attraktív, fás, ligetes, 2,1 hektár 
méretű park, amely az önkormányzat tulajdona, besorolása zöldterület. A kissé elhanyagolt 
környezet, valamint a pihenést és az aktív időtöltést szolgáló infrastruktúra hiánya miatt a 
város lakossága nem használja ki céljának megfelelően.  
 
Összefoglaló adatok: 
 

Méretek Méret Indikátor 

Terület teljes mérete          21 268     nm Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

ebből 

Zöldfelület           18 078     nm Megújult vagy újonnan kialakított 
zöldfelület nagysága 

Max. beépíthetőség                213     nm   

Utak, burkolat stb.             2 977     nm   
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Bermuda parkosítás becsült költsége Költség (nettó) Költség (bruttó) 

Összes költség    240 255 000     Ft     305 123 850     Ft 

ebből 

Bontás és terület előkészítés      10 385 000     Ft       13 188 950     Ft 

Tereprendezés, alépítményi 
munkák        7 500 000     Ft         9 525 000     Ft 

Közműépítési munkák        7 775 000     Ft         9 874 250     Ft 

Út és Burkolatépítési munkák      88 665 000     Ft     112 604 550     Ft 

Utcabútorok és berendezési 
tárgyak      74 780 000     Ft       94 970 600     Ft 

Egyéb elemek és építmények      19 275 000     Ft       24 479 250     Ft 

Zöldfelület rendezés      31 875 000     Ft       40 481 250     Ft 

 

2.2 A Sport és Rendezvénycsarnok energetikai fejlesztése 

A Sport és Rendezvénycsarnok épülete szintén az önkormányzaté, amelyet az 
önkormányzat tulajdonában lévő HEVA Kft. üzemeltet haszonbérleti szerződés alapján. 
Az épület határoló szerkezeteinek egyike sem felel meg a hatályos épületenergetikai 
előírásba (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) foglalt hő-átbocsátási tényezőkre vonatkozó 
határértékeknek. A javasolt beruházás célja az épület üzemeltetési költségeinek radikális 
csökkentése, illetve ezzel párhuzamosan a hatályos energetikai előírások követelmény 
értékeinek való megfeleltetés. 
 
 

Munkálatok Méret 

Tető hő és vízszigetelése 2 740 nm     

Homlokzati hőszigetelés 1 740 nm 

Homlokzati nyílászáró csere    180 nm 
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Csarnok energetikai 
korszerűsítésének becsült 

költsége 
Költség (nettó) Költség (bruttó) 

Összes költség      78 000 000     Ft       99 060 000     Ft 

Homlokzati hőszigetelés      26 100 000     Ft       33 147 000     Ft 

Lapostető szigetelése      14 625 000     Ft       18 573 750     Ft 

Magastető szigetelése      26 475 000     Ft       33 623 250     Ft 

Homlokzati nyílászáró csere      10 800 000     Ft       13 716 000     Ft 

 

3.! A fejlesztési program gesztor szervezetének bemutatása 
A fejlesztési program gesztor szervezetének bemutatása, különös tekintettel a program 
menedzsment terén meglévő szakmai tapasztalatra, a rendelkezésre álló humán 
erőforrásokra 
 
Pályázó szervezet – Heves Város Önkormányzata 
 
A pályázó szervezet Heves Város Önkormányzata, amely tulajdonosa a fejlesztéssel 
érintett ingatlanoknak, a helyi köznyelvben „Bermudának” nevezett területnek, valamint a 
Sport és Rendezvénycsarnok épületének.  
 
Heves Város Önkormányzata széleskörű tapasztalatra tett szert uniós pályázatok 
lebonyolításában, amely minden nagyobb fejlesztési programot érintett; NFT, EU 2007-
2013, USZT). Projektgazdaként összesen 2 602 874 197 Ft támogatás értékben nyert és 
valósított meg uniós pályázatokat. (Az eddig megnyert és zömmel le is zárult pályázatok 
listáját az 2. sz. Melléklet tartalmazza). 
A projektgazda releváns szakmai tapasztalata szempontjából a következő infrastrukturális 
projektek emelendők ki: 
 

•! Heves észak-déli városrész terület rehabilitációja, ezáltal az esélyegyenlőség 
biztosítása az itt élő hátrányos helyzetűek számára 

A pályázat benyújtása és megvalósítása konzorciumi partnerekkel történt, összesen 479 
590 500 Ft uniós támogatással. Az Önkormányzat részéről a Honvéd, Mikszáth, Ősz, 
Gárdonyi, Klapka, Pozsonyi utcák infrastrukturális fejlesztése, a Batthyány úti csapadékvíz 
csatorna, az Erzsébet tér – Egri út közötti belvízcsatorna kiépítése valamint a célterület 
kerékpár és gyalogos közlekedési területeinek akadálymentesítése 
valósult meg. 
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•! Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Heves városában 
A pályázat elnyerése 5 új egészségügyi szolgáltatás bevezetésére nyújtott lehetőséget a 
rehabilitáció, ortopédia, neurológia, bőrgyógyászat, gyógyszertár-gyógyászati segédeszköz 
bolt létesítésével. A pályázat elnyerése lehetővé tette az épület teljes felújítását, 
átalakítását, korszerűsítését és 616,68 m2-rel történő bővítését. Lehetővé tette továbbá 
diagnosztikai és gyógyulást segítő gépek, műszerek, berendezések korszerűsítését. A 
megítélt támogatás 683 504 515 Ft. 
 

•! Heves Város Integrált Funkcióbővítő Fejlesztése 
A projekt célja Heves város városközponti területén városrehabilitációs fejlesztések 
elvégzése, melyen belül megtörtént a Római Katolikus Templom felújítása, a Főtér és a 
Művelődési Ház rekonstrukciója, a COOP áruház homlokzatának felújítása és a nyilvános 
WC kialakítása. Mind a négy fejlesztési elem a városmag területén realizálódott, 
hozzájárulva ezzel annak komplex rehabilitációjához. A megítélt támogatás 589 032 370 
Ft. 
 

•! Komplex telep-program Heves városában 
Pályázat célja a Krakkói városrész bekapcsolása a város főáramába és a telepi környezet 
infrastrukturális, szolgáltatási fejlesztése. E cél elérése érdekében Csillagházat és 
Csillagpontot hoztunk létre, melyek olyan multifunkcionális közösségi teret jelentenek a 
lakosság számára, ahol a családokat hátráltató összetett problémakörök megoldását 
konzorciumunk célzott programokkal segítheti. A megítélt támogatás 143 166 944 Ft. 
 

•! Napelemes rendszer telepítése Heves településen 
A 49 990 760 Ft támogatással megvalósult beruházás által 3 napelemes rendszer telepítése 
történt meg az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre, mégpedig a Polgármesteri 
Hivatalra, a Hvóbki Arany János Úti Tagóvodára és a Művelődési Házra. 
 

•! Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti 
Tagiskolája energetikai korszerűsítése 

A pályázat keretében megvalósult 1705 m2 homlokzat felület hőszigetelése és 120 m2 
lábazat felület hőszigetelése. Az épület lapos tetős kivitelű, így 1805 m2 lapostető hő- és 
vízszigetelése került megvalósításra. Mindezeken túl az épület valamennyi nyílászárója, 
mindösszesen 168 db homlokzati nyílászáró cseréje történt meg. A projekt 
támogatástartalma 150 000 000 Ft. 
 

•! A hevesi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése 
A pályázat keretében megvalósult 1510 m2 homlokzat felület hőszigetelése és 139 m2 
lábazat felület hőszigetelése. Az épület lapos tetős kivitelű, így 625 m2 lapostető hő- és 
vízszigetelése került megvalósításra. Mindezeken túl az épület valamennyi nyílászárója, 
mindösszesen 100 db homlokzati nyílászáró cseréje történt meg.  A projekt 
támogatástartalma 98 698 000 Ft. 
 

•! Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti 
Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése 

A pályázat keretében megvalósul 1568 m2 homlokzat felület hőszigetelése és 96 m2 
lábazat felület hőszigetelése. Az épület lapos tetős és magas tetős 
kivitelű, így 56 m2 lapostető hő- és vízszigetelése, valamint a magas 
tetős szerkezeteken 1321 m2 padlásfödém hőszigetelés került 
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megvalósításra. Mindezeken túl az épület valamennyi nyílászárója, mindösszesen 157 db 
homlokzati nyílászáró cseréje történt meg. A projekt támogatástartalma 124 980 246 Ft.  
 

•! Az Újtelepi Katolikus Általános Tagiskola épületének energetikai fejlesztése 
A pályázat keretében megvalósult 1336 m2 homlokzat felület hőszigetelése és 212 m2 
lábazat felület hőszigetelése. Az épület lapos tetős és magas tetős kivitelű, így 223 m2 
lapostető hő- és vízszigetelése, valamint a magas tetős szerkezeteken 1606 m2 
padlásfödém hőszigetelés került megvalósításra. Mindezeken túl az épület valamennyi 
nyílászárója, mindösszesen 107 db homlokzati nyílászáró cseréje történt meg. A projekt 
támogatástartalma 116 780 300 Ft. 
(Forrás: A Pályázó rövid projektbeszámolói a https://www.palyazat.gov.hu/ 
tamogatott_projektkereso honlapról) 
 
Projektmenedzsment szervezet – Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
 
A jelen projekt előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos technikai-szervezési, 
pénzügyi és az uniós támogatások szabályainak megfelelő adminisztratív feladatokat a 
végrehajtási időszak teljes időtartama alatt a Fejlesztési és Koordinációs Központ 
Nonprofit Kft. végzi.  
 
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. bemutatása 
 
Név Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
Székhely 3360 Heves, Hunyadi János utca 17. 
Telephely (nyomtató helye) 3000 Hatvan, Szent Mihály utca 12. 
Bankszámlaszám 11702036-20731858 
Adószám 25421247-2-10 
Cégjegyzékszám 10-09-035485 
 
Heves Megye négy önkormányzata - Kisköre Város Önkormányzata, Ecséd Község 
Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata és Heves Város Önkormányzata - 2015. 
novemberében hozták létre a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft-t. 
 
A szervezet fő célja, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai 
támogatásával hozzájáruljon, elsősorban, a Társasághoz csatlakozó települések társadalmi, 
gazdasági fejlődéséhez. A társaság feladata a 2014-2020-as időszakra való felkészülés 
kapcsán a tervezési feladatokban való aktív közreműködés, valamint a vissza nem térítendő 
hazai és európai uniós források felhasználása során a lehető legtöbb sikeres projekt 
megvalósításához való hozzájárulás turisztikai, településfejlesztés, vállalkozásfejlesztés és 
a humáninfrastruktúra-fejlesztés területén pályázatírói, projektmenedzsmenti, 
közbeszerzési feladatok ellátásával. A Társaság alapítói törekednek arra, hogy a térség 
összes önkormányzata csatlakozzon, azaz mind a 38 önkormányzat tagja 
legyen a Társaságnak. 
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A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. munkatársai 
 

Munkatárs Munkakör Végzettség 
Szakmai 

tapasztalat 
(év) 

Kovács Mihály ügyvezető műszaki főiskola 14 év 
Nagyné Répánszky 
Ditta pénzügyi szakértő közgazdász, pénzügy szak 16 év 

Boros Tamás projektmenedzser 

matematika-számítástechnikai 
tanár, EU pályázati szakértő, 

akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 

25 év 

Ivicsics Viktor projektmenedzser  9 év 

Széki Zsuzsanna 
projektmenedzser biológia környezetvédelem 

szakos tanár, környezetirányítási 
szakértő 

9 év 

Fillérné Oravec 
Rózsa 

Építési műszaki 
ügyintéző építészmérnök 4 év 

 
A Nonprofit Kft munkatársai komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek uniós pályázatok 
előkészítése és végrehajtásuk menedzsmentje területén. A szakmai referenciák listája a 3. 
sz. Mellékletben található.   
 

4.! A fejlesztési program hátterének bemutatása  

4.1.! Érintett földrajzi terület bemutatása 

 
A zöld város program központi akció területe Heves Települési alközpont elnevezésű 
városrészében van. A projekt eredményei a város lakosságán túl érinti Heves járás többi 
településének a lakosságát is, hiszen a fejlesztett intézmény járási szintű feladatokat is 
ellát, azaz a járás többi településének lakossága is igénybe veszi. 

4.1.1 Heves járás bemutatása 

Heves járás az Észak-Magyarországi Régióban, Heves megye déli részén fekszik. A járási 
központ Heves város, a járásban Hevesen kívül egy városi rangú település található, 
Kisköre, rajtuk kívül 15 község, összesen 17 település alkotja.  
Természet-földrajzilag a járás a Mátrától és a Bükktől délre, a Hevesi és a Gyöngyösi 
síkon terül el, délkeleten a Tisza-tó, illetve a Hevesi-ártér határolja. Fő belső közlekedési 
útvonala a járást kelet-nyugati irányban átszelő, Heves városon áthaladó 31-es főút, ezen 
kívül csak gyenge minőségű alsóbbrendű utak kötik össze a járás településeit. A járásban a 
17 településből 5 érhető el vasúti közlekedéssel.  
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A Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. sz. 
melléklete szerint a Hevesi járás komplex mutatója 24,4, amivel a járások sorrendjében 
alulról a 9. helyet foglalja el, ez az Észak-Magyarországi Régióban a 4. legalacsonyabb, a 
Heves megyei járások közül a legalacsonyabb pontszám. A Hevesi Járás az ország 
gazdasági-társadalmi szempontból egyik legfejletlenebb kistérsége, területi fejlettségére 
kapott pontszáma alapján a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik. 
 
A kedvezményezett települések besorolásáról szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 
szerint a Hevesi Járás 17 településéből 11 kedvezményezett település, ebből 9 Társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős 
munkanélküliséggel is sújtott település (Átány, Erdőtelek, Kömlő, Pély, Tarnabod, 
Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tiszanána), 1-1 település pedig a fenti két 
kategória egyikébe tartozik (Erk, Kisköre).  
 
A járás fejlettségét jellemző komplex mutató egy összetett indikátor, amelynek alap 
paraméterei közül a következő, a megyei és országos értékekkel összevethető adatok jól 
érzékeltetik a helyzetet. (Forrás: KSH, A járások összehasonlító adatai, 2011) 
 

Terület 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

aránya a 
munkavállalási 

korú 
népességből, % 

Tartósan 
nyilvántartott 

álláskeresők aránya 
a munkavállalási 

korú népességből, % 

Egy adófizetőre 
jutó személyi 
jövedelemadó 
alapot képező 

jövedelem, ezer Ft 

Regisztrált 
vállalkozások 

Ebből: társas 
vállalkozások 

száma ezer lakosra 

Hevesi járás 17,9 3,8 1 292 123 21 
Heves megye 10,2 2,3 1 660 154 37 
Magyarország 3,9 1,0 2 479 220 138 

 
 

 

Terület 

Ezer 
lakosra 

jutó  

Közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba 
bekapcsolt lakások 

aránya, % 

Rendszeres 
hulladékgyűjtésbe 

bevont lakás és 
üdülő a 

lakásállomány 
százalékában 

Rendszeres 
szociális segélyben 

részesítettek 
átlagos száma 
ezer lakosra 

Regisztrált 
személygépkocsik 

száma ezer 
lakosra 

halálozás 

Hevesi járás 15,7 36,0 84,0 11,1 231 
Heves megye 14,5 61,1 90,9 5,8 285 
Magyarország 12,6 96,6 99,7 2,9 326 
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4.1.2 Heves város bemutatása 

Heves város a járás középtáján, a 31-es főút mentén helyezkedik el. Budapestről közúton 
leggyorsabban az M3-as autópályán közelíthető meg, tőle a járási központ autópályát 
használva 111 km távolságra, kb. másfél órányira van, a megyeszékhely Eger pedig 41 km-
re a 25-ös, 33-as és 31-es úton haladva. 
Heves város területe 9 935 hektár, lakónépessége a KSH adatai szerint 2015 január 1-én 
10 695 fő volt, amely folyamatosan csökkenő trendet mutat (2014-ben 10 746, 2013-ban 
10 864 fő, 2012-ben 10 938 fő). A népességszám folyamatos csökkenését egyrészt a magas 
halálozási ráta miatti természetes fogyás, másrészt a nagyarányú elvándorlás okozza. A 
települési adatszolgáltatás alapján a képzett, főként diplomás 25 év feletti fiatalok hagyják 
el a települést. Az elvándorlás iránya a nagyobb városok, megyeszékhelyek, illetve a 
főváros felé irányul, a kedvezőbb életminőség reményében. A lakóhely hátrahagyását főleg 
Heves kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete generálja. A KSH helységnévtára szerint a 
városban jelentős a roma lakosság aránya, a 2011-es népszámlálás során a lakosság 8,8%-a 
vallotta magát roma nemzetiségűnek, amely jelentősen meghaladja az országos arányt (3,2 
%), ugyanakkor a becsült adat ennél magasabb. A roma lakosság nagyrészt a város 4 
szegregált telepén él, körükben jellemző az alacsony iskolázottság és a magas a 
munkanélküliség.  
Járási viszonylatban Hevesen koncentrálódnak a számottevő munkavállalót foglalkoztató 
vállalkozások, a gazdaság fejlettségét jelző mutatók gyengébbek a megyei, ill. országos 
átlagnál. A KSH adatai szerint a 1.272 db 1-9 főt foglalkoztató, 29 db 10-49 főt 
foglalkoztató és összesen 3 db 50-249 főt foglalkoztató vállalkozás működött Hevesen 
2013-ban. A városban a legfontosabb gazdasági ágazat a mezőgazdaság, amelyben a 
jellemző jogi forma az őstermelői és az egyéni vállalkozói. A társas vállalkozások zömmel 
a kereskedelmi és a szolgáltató szektorban működnek, de jelen van néhány helyi 
viszonylatban jelentős ipari vállalkozás is (Hevestherm Kft, Hevesgép Kft, Hevesi 
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet). Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 
(2012-ben 286 eFt/fő volt) mélyen az országos átlag alatt marad, annak kevesebb, mint 
harmada. (Forrás: Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó 
Vizsgálata) 
A gyenge gazdaság miatt a munkanélküliség magas; a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
adatai szerint 2016 januárjában 671 fő nyilvántartott álláskereső volt Hevesen, amely a 7 
483 munkaképes korú népesség 8,97 %-a, szemben a Heves megyei átlaggal, amely 
ugyanekkor 6,59 % volt, az országos átlag pedig 5,2 %. A városban a 100 lakosra jutó 
adózók száma 42,2 fő volt 2012-ben. Ez a járási átlagnál magasabb, de kis mértékben 
elmarad az országos átlagtól. A jövedelemi viszonyokat tekintve az egy lakosra jutó nettó 
belföldi jövedelem Hevesen 2012. évben 540.308 Ft, magasabb a járási értékektől, de a 
hazai jövedelemi viszonyokat nem éri el, annak csak 79,4%-a. (Forrás: Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat honlapja, 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_telepules_adatok_2016) 
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4.2.! Releváns jogszabályi környezet bemutatása 

A fejlesztési program előkészítését és megvalósítását befolyásoló, e folyamatokra 
érdemben kiható jogszabályok bemutatása. 
 
314/2012 (XI. 08.) Korm. rendelet 
A jelen projekt közvetlenül a Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégiában (ITS) 
megfogalmazott célokhoz kapcsolódik, abban rögzített fejlesztést valósít meg. Az ITS 
tervezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 08.) Korm. rendelet előírásai alapján készült, 
amelynek hatálya a településfejlesztési koncepcióra (a továbbiakban: koncepció), az 
integrált településfejlesztési stratégiára, a településrendezési eszközökre, valamint azok 
tartalmára, elkészítésének, egyeztetésének és elfogadásának rendjére, továbbá a 
településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra és a közterület-
alakításra terjed ki. 
 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény rögzíti. A fejlesztési program előkészítése során fokozottan kell 
ügyelni - a Heves Városi ITS-en kívül – a Heves Megyei Integrált Területi Programhoz 
(ITP) való illeszkedésre is, amely költségvetési kereteket és indikátorelvárásokat határoz 
meg, valamint - biztosítandó a megyei integrált célokhoz való igazodást - értékelési 
szempontokat is rögzít.   
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendeletben a jogalkotó többek 
között meghatározza a megyei önkormányzatok tervezésre és annak végrehajtására 
vonatkozó szerepét is. A rendelet - jelen projekt előkészítésének szempontjából – egyik 
releváns rendelkezése a területi szereplő, jelen esetben a Heves Megyei Önkormányzat 
szerepéről szól az ITP összeállításában és végrehajtásában. A Heves Megyei 
Önkormányzat feladatai a rendelet 19. §-a szerint: 
a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív 

programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket, 
b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak 

módosítását, 
c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi 

szempontú értékelési szempontokat, 
d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő 

bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési 
szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti, 
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e)86 adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához, 
f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító 

hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a 
projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment 
tevékenységek ellátásában.” 
 
1702/2014. (XII.13.) számú Kormányhatározat 
A Kormányhatározat a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezésének egyes szempontjairól, valamint 
az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok 
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szól. A 
Kormányhatározatban egyrészt rögzítik, hogy a TOP keretein belül meghatározott források 
tervezése integrált területi programok kialakításával megyei és megyei jogú városi 
szinteken zajlik és a megyei tervezési feladatokat - megye közigazgatási területének a 
megyei jogú város közigazgatási területén kívüli részére vonatkozóan - a megyei 
önkormányzat az érintett települési önkormányzatok bevonásával végzi el. Másrészt a 
határozat rögzíti a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű 
fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyénkénti megoszlását (ez a TOP-os összeg 
Heves megyében 41,69 milliárd Ft).  
Heves megye által - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rend szerint - vezetett 
integrált tervezés egyik releváns eredményterméke Heves Megye Integrált Területi 
Programja (ITP), amelyre az előkészítés során különösen ügyelni kell. 
 
Heves Város önkormányzatának 7/2006. (II. 24.) rendelete Heves Város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről 
Mivel a projekt keretében infrastrukturális fejlesztés, építészeti és területrendezési 
munkálatokra kerül sor, ezért a projekt előkészítését a fenti rendelet alapvetően 
befolyásolja. A rendeletben az önkormányzat meghatározza azokat a szabályokat, amely 
alapján a város közigazgatási területén építési tevékenységet (többek között területet 
felhasználni, épületet építeni, felújítani, korszerűsíteni, stb.) folytatni szabad, mégpedig - 
az általános érvényű egyéb törvényi és hatósági rendelkezések megtartása mellett - 
kizárólag a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat rendelkezései szerint. 
 

4.3.! Szakpolitikai háttérbemutatása 

A fejlesztési program előkészítését és megvalósítását befolyásoló szakpolitikai környezet 
(döntési folyamatok, érdekcsoportok stb.) bemutatása 
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4.3.1 A fejlesztési program döntési folyamata 

Az 1996. évi XXI. Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosítását 
követően 2012. január 1-től a területi szintű területfejlesztési, tervezési feladatok megyei 
önkormányzatok hatáskörébe kerültek. A törvény értelmében a Heves Megyei 
Önkormányzat hangolja össze a kormányzat, az önkormányzatok, valamint az 
önkormányzatok fenntartásában/tulajdonában működő szervezetek és a megyei gazdasági 
szervezetek fejlesztési elképzeléseit, amelynek során gondoskodik a partnerség elvének 
érvényesítéséről. 
 
A megyei szintű területfejlesztési dokumentumok - Heves megye területfejlesztési 
koncepciója (2014-2020) és Heves megye területfejlesztési programja (2014-2020) - 
kidolgozásának legfontosabb lépései a következők voltak: 

•! Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció kidolgozásának előkészítése, a 
fejlesztési törekvések feltérképezése 

•! Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció partnerségi tervének elkészítése és 
közgyűlési elfogadása 

•! Heves Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelő munkarészének 
elkészítése és közgyűlési elfogadása,  

•! A Koncepció javaslattevő munkarészének kidolgozása, annak 45 napos 
véleményezési eljárásra bocsátása, egyeztető fórumok, konferenciák megtartása a 
partnerség jegyében, 

•! Heves Megyei Területfejlesztési Program elkészítésével kapcsolatos, a 
Koncepciónál már vázolt intézkedések megtétele, 

•! Folyamatos szakmai konzultáció a kormányzattal, az Irányító Hatósággal 
 

Ezt követősen a Heves Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekhez elkészítette Heves Megye 
Integrált Területi Programját (ITP) a TOP-ban meghatározott szakmai és forráskeretek 
között. Az ITP összeállításának menetét, tartalmát, illetve végrehajtásának feltételeit a 
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet határozza 
meg. 
Heves megye területfejlesztési koncepciójával és Heves megye területfejlesztési 
programjával összhangban, ahhoz tartalmilag illeszkedve Heves Város Önkormányzata 
összeállította Heves Város Településfejlesztési Koncepcióját és Heves Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A városvezetés a Koncepció és az ITS 
összeállítása során partnerségi tervet fogadott el, mely mentén került sor a fejlesztésben 
érdekelt szereplők tervezési folyamatban történő részvételére, bevonására, illetve a 
szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli koordinációjának megvalósítására.  
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A képviselőtestületi üléseken az elkészült munkaanyagokat a képviselők, szakemberek 
megvitatták. A programalkotás társadalmasítása érdekében a partnerségi egyeztetési 
eljárásba civil szervezetek, oktatási, szociális és társadalmi partnerek, továbbá kisebbségi 
önkormányzatok kerültek bevonásra, a város honlapján pedig sor került a lakosság 
tájékoztatása, ill. strukturált körülmények között az észrevételek fogadására. A jelen 
projekt elemei nevesítve szerepelnek a fenti programalkotás és tervezés 
eredményeképpen létrejött, a vonatkozó jogszabályokban előírt döntési szinteken 
jóváhagyott dokumentumban. 

4.3.2 A fejlesztési program tartalmi illeszkedése a szakpolitikai környezethez 

A tartalmi illeszkedést a fent ábrázolt struktúra mentén, megyei és települési szinten 
elkészült és elfogadott tervezési dokumentumok alapján mutatjuk be. 
 
4.3.2.1!Megyei szintű illeszkedés 

 
Heves megye területfejlesztési koncepciója (2014-2020) és Heves megye 
területfejlesztési programja (2014-2020) 

 
A Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020) prioritásai, intézkedései és 
beavatkozásai közül a jelen projekt a következőkhöz illeszkedik 
 
Prioritás: 5. Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése 
Intézkedés: 5.3 Fenntartható település- és térszerkezet 
Beavatkozás: 5.3.1 Az önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények fejlesztései 
A beavatkozás keretében a települési önkormányzati intézmények energiahatékonyságának 
fokozása, épületgépészeti rendszerek energetikai célú korszerűsítése, a megújuló 
energiaforrások részarányának növelése jelenik meg. 
 
Beavatkozás: 5.3.2 Az épített környezet fejlesztése a vonzó települési arculat 
megteremtése érdekében  
A beavatkozás célja a lakosság, a látogatók és a vállalkozások számára vonzó, ugyanakkor 
környezetileg fenntartható települési arculat kialakítása. Cél az épített környezet fejlesztése 
az alapvető infrastrukturális igények kielégítése, a minőségi életfeltételek kialakítása új 
közösségi funkciók megteremtése érdekében. Ugyancsak a beavatkozás célja az egyéb 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiahatékonyságának növelése, a helyi szinten 
elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználási arányának növelését 
szolgáló beruházások támogatása, fűtéskorszerűsítés illetve az intézmények épülethéj 
energiaveszteségének csökkentését szolgáló fejlesztések erősítése. 
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Beavatkozás: 5.3.3. A közösségi terek fejlesztése az életminőség javítása céljából 
A megyében található kisebb települések esetében jelentkezhetnek olyan kisléptékű 
településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, 
hanem a településkép vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel megoldhatók. 
Ezek az egy-egy közterületre, utcára, épületre kiterjedő kisléptékű infrastrukturális 
beavatkozások (pl. közterületek, lépcsősorok, parkok; játszóterek; piacterek; kegyeleti 
helyek; közösségi helyek: művelődési házak, könyvtárak, térburkolatok, közvilágítás; 
közlekedésbiztonság, kisléptékű közlekedési fejlesztések) amelyek elősegítik a 
településkép javítását, illetve növelik a lakosság elégedettségi szintjét. 
(Forrás: Heves Megyei Területfejlesztési Program (2014-2020)) 
 
 
Heves megye integrált területi programja (ITP) 

 
Az Integrált Területi Program a kormányzat által meghatározott TOP forráskerethez 
igazodó és abból finanszírozott, területi és tematikus integráltságot prioritásként kezelő, a 
közösségi tervezés eszközével kialakított, és a horizontális tervezési elveket figyelembe 
vevő fejlesztési intézkedések összessége, ami racionális forrásfelhasználást és 
multiplikátorhatások érvényesülését teszi lehetővé a megyék és a megyei jogú városok 
gazdaságfejlesztési, valamint településfejlesztési tevékenységében a 2014-2020-as 
időszakban. 
 
A jelen projekt Heves Megyei ITP-ben megfogalmazott célkitűzések közül 
közvetlenül a következőkhöz illeszkedik: 
 
Átfogó célkitűzés: Élhető Heves megye (HMITP2),  
 
Kapcsolódó TOP intézkedés: 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 
 
A célkitűzéssel kapcsolatos, a projekt megvalósulásával teljesíthető, elvárások: 

•! javul az önkormányzati intézmények fenntarthatósága az energetikai 
fejlesztéseken keresztül 

•! emelkedik az intézmények szolgáltatásainak minősége 
•! a városok népességmegtartó képessége nő az újonnan létrehozott vagy felújított 

nyitott terek és zöldfelületek növelésén keresztül 
(Forrás: Heves megye integrált területi programja (ITP)) 

 



                              
 
 

18 
 

HEVES VÁROSI SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ÉS KÖZTERÜLET-PARKOSÍTÁS 

 
4.3.2.2!Városi szintű illeszkedés 
 
Heves Város Településfejlesztési Koncepció 
 
A város településfejlesztési koncepciója egy hosszútávra szóló dokumentum, amely kijelöli 
a város elérendő jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre 
vonatkozóan. 

•! A társadalmi célkitűzéseket a „VONZÓ VÁROS” átfogó cél rögzíti 
•! A gazdaságfejlesztési célkitűzéseket az „ERŐSÖDŐ VÁROS” átfogó cél rögzíti 
•! Az épített és természeti környezettel kapcsolatos célkitűzéseit a „KOMPAKT 

VÁROS” átfogó cél rögzíti 
•! Az energiahatékonyság és klímavédelemmel kapcsolatos célkitűzéseket a 

„KÖRNYEZETTUDATOS VÁROS” átfogó cél rögzíti. 
A projekt a Településfejlesztési Koncepció következő átfogó és - ezeken belül - a 
következő részcélokhoz kapcsolódik: 
VONZÓ VÁROS: - Egészséges társadalom 
KOMPAKT VÁROS - Minőségi lakókörnyezet megteremtése 
KÖRNYEZETTUDATOS VÁROS - Energiatakarékos terület-felhasználás, Megújuló 
energiaforrások részarányának növelése, Energiahatékony építés, Energiahatékony 
városüzemeltetés (Smart City)  
(Forrás: Heves Város Településfejlesztési Koncepció) 
 
Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
 
A Heves Város ITS a Heves Város Településfejlesztési Koncepció hosszú távú jövőképe 
alapján határozza meg a középtávú stratégiai fejlesztés céljait. 
 
A jövőkép elérése érdekében 4 átfogó stratégiai és 10 részcél került megfogalmazásra. A 
stratégiai és részcélok közül a jelen projekt a következők elérését szolgálja: 
3. stratégiai cél (tematikus): Közszolgáltatások hatékonyságának növelése 

•! 3.2 Középületek felújítása, energiahatékonyságának növelése 
4. stratégiai cél (tematikus): Társadalmi integráció növelése 

•! 4.1 Vonzó városkép kialakítása 
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A jelen projekt az ITS-ben konkrétan nevesítve van, a következő paraméterekkel:  
Fejlesztés megnevezése: Hevesi Sport- és Rendezvénycsarnok épületenergetikai 
fejlesztése 
Projektgazda: Heves Város Önkormányzata 
Fejlesztés rövid leírása: Sport- és Rendezvénycsarnok megújuló energiával történő 
fűtésének, áramellátásnak kiépítése. 
Kapcsolódó részcél: Középületek felújítása, középületek energiahatékonyságának növelése 
 
A fejlesztés megnevezése: Zöldfelületi felújítások, rekreációs célú eszközök, 
utcabútorok beszerzése Heves városban 
A fejlesztés rövid leírása: A város közigazgatási területén lévő zöldfelületi rendszer 
kialakítása, rehabilitációja, arányának növelése. Városi aktív rekreációs zöldfelületek 
kialakítása. A zöldterület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés. 
Kapcsolódó részcél: Vonzó városkép kialakítása 
 
A fejlesztés megnevezése: Zárt játszótér, szabadtéri fitnesz park és kosárpálya 
megépítése több helyszínen Hevesen 
A fejlesztés rövid leírása: Zárt játszótér kialakítására a városközpontban, a sportcsarnok 
környékén, illetve a Pusztacsászi városrészben kerülne sor. 
Kapcsolódó részcél: Vonzó városkép kialakítása 
(Forrás: Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)) 
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5.! A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 
A fejezet keretében szükséges bemutatni azt a problémát, melynek megoldására törekszik a 
fejlesztési program. Ugyancsak jelen fejezetben kell bemutatni azt a piaci- vagy társadalmi 
igényt, melynek kielégítésére törekszik a program. 

5.1 A fejlesztés közvetlen indokaival összefüggő általános problémák Hevesen 

•! Települési környezet 
A város települési környezetének minősége inhomogén. A település központjában 
végrehajtott rehabilitációknak köszönhetően igen kedvező a településkép. Ennek hatása a 
szomszédos határoló tömbökre is kiterjed. A kevésbé vonzó területek egyrészt – vizuális 
megjelenés szempontjából – a Fő utca településről kivezető szakasza. Másrészt a 
lakónépesség anyagi teherbírásának korlátai is rányomják egy-egy területre a bélyegét. 
Azok a területek, amelyek a szegregáció valamely szintjén állnak, egyáltalán nem vonzóak 
az épített környezet szempontjából. Szlömösödött, degradálódott területet a szegregációval 
érintett településrészeken találhatunk szinte kizárólagosan (pl.: Bernáthegy, Pusztacsász, 
Kisheves). 

•! Az épített környezet konfliktusai, problémái 
A terület-felhasználásban jelentős problémák nem mutathatók ki. A település lakóterületei 
és központi intézményi területei zárt tömböt alkotnak, és ettől jól elkülönülnek a gazdasági 
területek. A gazdasági tevékenységek terei a főbb kivezető utak mentén koncentrálódnak, a 
lakóterületektől viszonylagos távolságban. A zárványszerűen elhelyezkedő gazdasági 
terület nem jellemző. Az önkormányzat által működtetett intézményi épületek állaga 
energiagazdálkodás szempontjából nem megfelelő. Ennek oka, hogy az épületek nagy 
része a 60-as 70-es években épült, rossz energetikai mutatókkal rendelkezik. 

•! A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
A szigetszerű elemeket összekötni hivatott vonalas zöldfelületi elemek tekintetében a 
rendszer hiányos, nem összefüggő. Az egységes utcafásítások hiánya, a légvezetékek, a 
rendezetlen útpadkák helyenként elhanyagoltság érzetét keltik. A városban az utcafásítások 
hiánya kedvez a porszennyezésnek, illetve a nyári kánikulában nincs ami árnyékával, 
párologtatással enyhítené a városi klímát. 

•! Vizuális környezetterhelés 
A tartós konfliktusok közé sorolhatók a roncsolt, felhagyott területek (elsősorban 
majorsági területek) és elhagyott külterületi lakó épületek okozta konfliktusok. A tartós 
konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő konfliktusokra, valamint 
a városon belül rendszeresen jelentkező közterületi károkozások miatti vizuális 
környezetterhelésekre. A település belterületének utcaképét esztétikailag negatívan 
befolyásolja az elektromos légkábelek, telefonkábelek jelenlegi megjelenése. A városi 
zöldfelületek és azok kapcsolati hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai 
(védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat. (Forrás: 
Heves Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó 
Vizsgálata) 
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5.2 A fejlesztéssel közvetlenül érintett terület és objektum problémái 

A „Bermuda-háromszög” jelenleg nem túlságosan attraktív, fás, ligetes, 2,1 hektár 
méretű park, amely az önkormányzat tulajdona, besorolása zöldterület. Heves város észak-
nyugati részén helyezkedik el. Háromszögletű alaprajzú, amelyet minden oldalról utcák 
határolnak (Deák Ferenc utca, Vásártér utca, Vértanú utca), a nyugati oldalán (Vértanú 
utca) egy nagyobb méretű, beton burkolatú parkoló helyezkedik el. Jelenleg igen sivár 
képet mutat, zöldfelület szempontjából a gyep- és lombkorona szinten kívül más nem 
található, belső utak, pihenőrészek hiányoznak, mindössze egy 10 m-es szakasz vezet a 
meglévő szoborhoz (40x40 cm-es beton lapburkolat). A területen parkbútorok, egyéb 
berendezési tárgyak nincsenek, köz-/térvilágítás nincs kiépítve. Közművekkel ellátott, 
keresztben egy légkábel vezet át. A területet körbe nyílt árok szegélyezi, amelynek állapota 
részben kielégítő. 
 
A kissé elhanyagolt környezet, valamint a pihenést és az aktív időtöltést szolgáló 
infrastruktúra hiánya miatt a város lakossága nem használja ki céljának megfelelően. A 
fejlesztési terület az ó- és új település határán helyezkedik el, melyet kihasználva a 
fejlesztés által egy olyan kapocs tud létrejönni, amely nemcsak a két városrészt kötné még 
jobban össze, hanem a város további részeiről is képes látogatókat és parkhasználókat 
odahívni. 
 
A Sport és Rendezvénycsarnokban hétköznap délelőttönként a helyi iskolák számára 
iskolai testnevelés órákat tartanak. Heti több alkalommal a hevesi kézilabda és foci 
szakosztály edzéseinek ad helyet, az üres időkben amatőr helyi csapatok sportolnak a 
küzdőtéren (főleg foci), de 2016. február 27-től bajnoki kézilabda mérkőzések is indulnak. 
Ezenkívül állandóan elérhető itt squash és a bowling szolgáltatás, hétvégenként gyermek 
labdarúgó tornák, és eseti jelleggel iskolai rendezvények zajlanak. A Csarnok jelenleg 3 főt 
foglalkoztat (1 rendezvényszervező, 1 takarító és 1 karbantartó), költségvetése 2016-ban 
25.500.000 Ft. 
 
Az épület határoló szerkezeteinek egyike sem felel meg a hatályos épületenergetikai 
előírásba (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) foglalt hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó 
határértékeknek. A többek között rossz hőtechnikai adottságok miatt jelentkező magas 
energiaigényt, a vizsgált épület korszerűtlen épületgépész és villamos berendezésekkel 
fedezi, így az összesített energetikai jellemzőjének értéke sem felel meg a hatályos rendelet 
előírásainak. Komoly problémát jelent az üzemeltetésben a közműszolgáltatások - áram, 
gáz víz - magas költsége. A javasolt beruházás célja az épület üzemeltetési költségeinek 
radikális csökkentése, illetve ezzel párhuzamosan a hatályos energetikai előírások 
követelmény értékeinek való megfeleltetés. 
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6.! A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység  
A fejlesztési célok és fejlesztési irányok meghatározása. A fejezet keretében szükséges 
bemutatni, hogyan illeszkedik az adott fejlesztési program a megyei szintű célrendszerhez. 
Ugyancsak a fejezet részeként kerül bemutatásra a program tartalma. Javasolt törekedni a 
területileg, vagy műszaki tartalom alapján jól elkülöníthető fejlesztési elemek külön-külön 
történő bemutatására. 

6.1 „Bermuda háromszög” parkosítása, felszerelése 

A projektelem a Heves Megyei ITP-ben megfogalmazott célkitűzések közül közvetlenül a 
következőkhöz illeszkedik: 
 
Átfogó célkitűzés: Élhető Heves megye (HMITP2),  
A célkitűzéssel kapcsolatos, a projekt megvalósulásával teljesíthető, elvárások: 

•! a városok népességmegtartó képessége nő az újonnan létrehozott vagy felújított 
nyitott terek és zöldfelületek növelésén keresztül, 

 
A beavatkozás elsősorban a zöldfelületek fejlesztését tartalmazza. Heves város „zöld 
szívének” kialakítása során a jelenlegi fás, egysíkú zöldfelületből egy természeti-, 
funkcionális- és esztétikai értékekkel bővelkedő, élő és aktív közpark jönne létre. A 
jelenlegi lombkorona szint mellé dús cserje és évelő felületek telepítése szükséges, hogy a 
biodiverzitás minél kiterjedtebb legyen. A természetvédelemhez kapcsolódva érdemes 
madárodúk, költőládák és gólyakosarak telepítése is. 
 
A területen nagyarányú funkciófejlesztést szükséges előirányozni, amely az alapvető 
parkhasználtból adódó passzív rekreációs tevékenységek mellett a minden egyes 
korosztályra gondoló, aktív rekreációs-, játszó- és sportolási funkciókat is magában 
foglalja. Ennek alapján a gyermekek számára játszótér, a tinédzserek és a fiatalok számára 
ügyességi pályák (tornapálya), míg a kortalan használat számára különféle sportfelületek 
kerülnek kialakításra (kocogó-/futópálya, multifunkciós sportfelület, stb.). Az új 
igényeknek megfelelően gondolni kell a különféle extrém sportok hódolóira is, számukra 
kombinált gördeszka és bmx pálya kerül kialakításra. 
 
A park használatának szempontjából elengedhetetlen a különféle belső feltáró utak és 
pihenő felületek biztosítása. A belső úthálózatot vízáteresztő burkolattal kell ellátni, hogy a 
keletkező csapadékvizet egyből vissza lehessen juttatni a zöldfelületek irányába. Az 
egyetemes tervezési elveket felhasználva az akadálymentes használatot is biztosítani kell a 
parkon belül.  A parkhasználat (elsősorban passzív rekreáció céljából) számára 
parkbútorozást kell telepíteni a megfelelő mértékben. Kihelyezésre kerülnének padok, 
hulladékgyűjtő edények (szelektív), kerékpártámaszok, ivókutak, információs táblák, stb. 
A jelenlegi parkolóként használt beton felületet vízáteresztő burkolattal 
látnánk el, oly módon, hogy a zöldfelület mértéke növekedne a területen. 
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A közbiztonság céljából térfigyelő kamerarendszeren túl térvilágítás is kiépítésre kerülne, 
hiszen ez is teljes mértékben hiányzik a terültről. Bizonyos szakaszokon kerítés építése is 
szükséges a telepítendő funkciók védelmének céljából. 
 
A beavatkozás részeként közműfejlesztést is tervezünk a területen. A területet felszabdaló 
légvezetékek kiváltása, azok föld alá süllyesztése a cél, hogy Heves „zöld szíve” minden 
tekintetben mintaértékű fejlesztés legyen. Ezen túl a park maximális használatának céljából 
ivóvíz- és elektromos hálózat fejlesztés is szükséges (ivókút, öntözőhálózat, elektromos 
kiállások, tb.). 
 
Tervezett tevékenységek, funkciók 
 
Zöldfelület fejlesztési elemek 
Meglévő állomány fejlesztése 

•! Lombkoronaszint egyszeri ápolása 
•! Cserjeszint ápolónyesése 
•! Meglévő gyepfelületek felújítása 
•! Tájidegen fajok/fajták visszaszorítása 

Tervezett állomány kialakítása 
•! Honos (főleg helyi- és kis mértékben országos) egyedek telepítése 
•! Három-szintű növényállomány kialakítása (lomb, cserje, gyep) 
•! Cserjeszint telepítése 
•! Évelőszint telepítése 
•! Gyepesítés bolygatott felületeken 
•! Öntözőhálózat kiépítése zöldfelületek felett 

Kapcsolódó elemek 
•! Parkban keletkező komposzt helyben deponálására lehetőség biztosítása 
•! Dísz- (és gyógynövényes) kert kialakítása 
•! Madárodú, költőláda, gólyakosár telepítése 

 
Rekreációs fejlesztések 
Passzív rekreációs felületek 

•! Beszélgető, olvasó részek 
•! Gyepes labdázó rét (alakalmi rendezvényhelyszín) 
•! Sakkozásra alkalmas felületek 

Aktív játszófelületek 
•! Több korcsoportos játszótér 

Aktív rekreációs felületek 
•! Kocogó-/futópálya 
•! Torna- és fitneszfelületek 
•! Multifunkciós sportfelületek 
•! Extrém-sport ügyességi felületek 
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Egyéb fejlesztési elemek 
Használati funkció fejlesztés 

•! Belső feltáró utak, pihenőfelületek kialakítása (vízáteresztő burkolat) 
•! Akadálymentes (egyetemes-) tervezési elvek alkalmazása 
•! Utcabútorok és berendezési tárgyak telepítése (pad, hulladékgyűjtő edény, ivókút, 

információs tábla, kerékpártároló, stb.) 
•! Zárható pavilon építése (nyilvános WC, sportszer kölcsönző, vendéglátó egység) 
•! Zenepavilon (filagória) építése 

Kulturális fejlesztés 
•! Meglévő emlékmű (szobor) restaurálása 
•! Tanösvény kialakítása (a város és kistérség természeti és kulturális értékeiről) 
•! Rendezvényterület biztosítása (nemzeti ünnep, koszorúzás, búcsú, cirkusz) 
•! Identitás „építés” a park számára („genius loci” kialakítása) 

Közbiztonsági fejlesztés 
•! Részleges bekerítettség biztosítása 
•! Térvilágítás kialakítása 
•! Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

Közműfejlesztés 
•! Meglévő légvezeték kiváltása területe 
•! Ivóvíz- (ivókutak számára) és locsolóvíz hálózat kiépítése 
•! Elektromos hálózat kiépítése (parkfunkciók számára) 

 
Fejlesztési területen kívüli elemek 
Burkolatépítési fejlesztés 

•! Vásártér utca kapcsolódó szakaszán járda építése 
 
A munkálatok részletes költségvetését a 4. sz. Melléklet tartalmazza. 

6.2 Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése 

A projektelem a Heves Megyei ITP-ben megfogalmazott célkitűzések közül közvetlenül a 
következőkhöz illeszkedik: 
 
Átfogó célkitűzés: Élhető Heves megye (HMITP2),  
A célkitűzéssel kapcsolatos, a projekt megvalósulásával teljesíthető, elvárások: 

•! javul az önkormányzati intézmények fenntarthatósága az energetikai 
fejlesztéseken keresztül 

•! emelkedik az intézmények szolgáltatásainak minősége 
A tervezett beruházás keretében elvégzendő utólagos homlokzat, padlásfödém és lapostető 
szigeteléssel, illetve nyílászáró cserével az épület fajlagos hőveszteség tényezője már meg 
fog felelni a hatályos épületenergetikai előírás követelményeinek, a fűtési hőszükséglet, 
illetve az éves nettó fűtési energiaigény radikálisan lecsökken. 
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A tervezett beruházás során az utólagos hőszigetelések keretén belül az épület teljes 
homlokzat felülete 0,036W/mK hővezetési tényezőjű, vakolható, kőzetgyapot hőszigetelő 
lemezt kap ragasztva, dübelezve 1740m2 felületen. A meglévő nyílászárók mindegyike 
lecserélésre kerül, a földszinten és az emeleten UW=1,1 [W/m2K] paraméterekkel, 3 
rétegű, Low-E bevonatos, Arg gáztöltetes, higroszabályozású résszellőzővel szerelt, 
homlokzati műanyag nyílászárókra, ~180m2-en. A padlásfödém és a lapostető hő és 
vízszigetelése is megvalósul mintegy 2740 m2 felületen. 

7.! A fejlesztési program forrás ütemezése és eredménymutatói 
 

1.! számú táblázat: A fejlesztési program pénzügyi ütemterve 
 

Fejlesztési program megnevezése 2016 2017 2018 

„Bermuda háromszög” parkosítása, 
felszerelése (bruttó összeg) 

 305 123 850 
Ft 

 

Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 
energetikai korszerűsítése (bruttó összeg) 

 99 060 000 Ft  

Összesen:  404.183.850 
Ft 

 

 
 

2.! számú táblázat: A fejlesztési program eredményességét mérő mutatók 
 
 

8.  Kapcsolódó projektek 
Be kell mutatni, hogy a fejlesztési projekt megvalósításának melyek az előfeltételei, mely 
kapcsolódó külső projektek (akár európai uniós, akár hazai finanszírozású) megvalósítása 
szükséges a projekt sikeres megvalósításához, valamint a vállalt indikátor értékek 
teljesíthetőségéhez. 

 
Nem releváns 
 

Fejlesztési program megnevezése Bázis érték 
(2015) 

Célérték (2022)     Adatforrás 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

0      21 268 nm  

Megújult vagy újonnan kialakított 
zöldfelület nagysága 

0      18 078 nm  
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9.! Kockázatok azonosítása, elemzése és kezelése 
 
A kockázat olyan negatív esemény - esetleg valamilyen körülmény, helyzet - amely a 
projekt megvalósítása alatt bekövetkezhet, és akadályozhatja vagy lehetetlenné teheti 
a projekt sikeres megvalósítását, azaz a projekt átfogó vagy közvetlen céljainak 
megvalósítását, a várt eredmény elérését, valamint a projekt ütemtervének, illetve 
költségvetésének betartását. 
 
A valószínűsíthető negatív események azonosítását követően a kockázatok elemzése 
következett, amelynek során a projektben elvégzendő feladatok végrehajtásához köthető 
kockázatok értékelése történt meg: azaz a lehetséges negatív események 
valószínűségének és hatásainak, a negatív eseményből fakadó károk mértékének 
becslése.  
 
A valószínűséget és a hatást egy 3-as fokozatú skála alapján adott súlyszámmal 
értékeltük: 
 
1-es érték: alacsony valószínűség, viszonylag csekély hatás 
2-es érték: közepes valószínűség, közepes hatás 
3-as érték: magas valószínűség, jelentős hatás 
 
A kockázat súlyosságát a negatív esemény bekövetkezésének valószínűségére és a 
negatív hatásra adott súlyszám szorzatával számszerűsítettük. 
 
Amennyiben a fenti szorzat 1-es értéket ad ki, az csekély kockázatnak minősül, ebben az 
esetben a megvalósulás lényegileg nem kerül veszélybe. Ilyenkor azt kell megfontolni, 
hogy a kockázat csökkentésébe fektetett ráfordítás egyáltalán arányban áll-e a 
bekövetkezés esetén jelentkező negatív hatással. A felmerült, de végül csak 1-es 
súlyosságú kockázatra intézkedési tervet nem dolgoztunk ki. 
 
A 2-es, 3-as és 4-es fokozatot közepes, a 6-os és 9-est értéket kapott kockázatot súlyos 
kockázatnak minősítettük, amelyekre már intézkedési tervet kell kidolgozni. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

•! a projekt tervezése során azonosított közepes vagy súlyos kockázati tényezőket,  
•! a kockázatok elemzése során született valószínűség és hatás értékelését, 
•! a valószínűség és hatás szorzataként kapott kockázat értékét,  
•! valamint a negatív események bekövetkezése valószínűségének, illetve a mégis 

bekövetkező események negatív hatásainak csökkentését célzó intézkedéseket. 
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Kockázati tényezők 

Bekövetkezés 
valószínűsége 
3-as fokozatú 

skálán 
(a) 

Hatás 

Hatás 
mértéke 

3-as fokozatú 
skálán 

(b) 

Kockázat 
súlyossága 

(a x b) 
Kockázatkezelés 

      
Előre nem látható, elháríthatatlan külső esemény 

Szélsőséges időjárás 1 
A növények telepítése egy időre 
lehetetlenné válik, esetleg a már 
telepített növények tönkremennek 

3 3   

      
Projektmenedzsment működési zavarai 

A projektmenedzsment és a 
megvalósítók közötti 
együttműködés elégtelensége 

2 
Az együttműködés elégtelensége 
miatt az ütem- és költségterv 
betartása nem valósul meg 

3 6 

 - az érintett partnerek számára egyértelmű, 
kellően részletes projektterv,  
- folyamatba épített ellenőrzési, értékelési és 
visszacsatolási rendszer, 
- tájékoztatás, beszámoltatás rendszerének 
kialakítása, 
- döntési jogkörök világos meghatározása. 

Hibás projektbeszámolók és 
kifizetési kérelmek 2 A támogatás kifizetése csúszik 2 4 

 - az alátámasztó dokumentumokat 
szolgáltatók számára útmutatók, segédletek 
készítése, amely segíti őket a formailag és 
tartalmilag megfelelő dokumentumok 
szolgáltatásában, 
- ellenőrző listák alkalmazása, 
- négyszemes ellenőrzés bevezetése 
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Kockázati tényezők 

Bekövetkezés 
valószínűsége 
3-as fokozatú 

skálán 
(a) 

Hatás 

Hatás 
mértéke 

3-as fokozatú 
skálán 

(b) 

Kockázat 
súlyossága 

(a x b) 
Kockázatkezelés 

      Kivitelezés műszaki problémái 

Rejtett problémák derülnek ki 
a csarnok felújítása során 2 Nem várt költségek merülnek fel, 

a kivitelezés ideje elhúzódhat  3 6  - alapos műszaki helyzetfeltárás, 
- biztonsági tartalékok képzése 

A kivitelezés során beépített 
anyagok, ill. a telepített 
eszközök minőségi hibái, idő 
előtti meghibásodása 

2 

Csere, javítás válhat szükségessé, 
amely megemelheti a 
költségeket, megnyújthatja a 
kivitelezés idejét, esetleg rontja a 
projekt eredményességét 

2 4 

 - megfelelő referenciákkal 
rendelkező beszállító kiválasztása, 
- körültekintő megrendelés és 
szerződéskötés 
 - kizárólag garanciával történő 
beszerzés 

A kivitelezés időtartama, ill. 
költsége külső, nem várt okok 
miatt jelentősen növekszik 

1 Nem tartható a tervezett 
költségvetés 3 3  - alapos helyzetfeltárás és tervezés, 

 - tartalékok képzése 

Szakhatósági engedélyek 
kiadásának csúszása 1 

A szakhatósági engedélyezések 
csúszása miatt az ütemterv nem 
tartható, így a projekt fizikai 
lezárása, valamint a kifizetések 
elhúzódhatnak 

2 2 

 - megfelelő építésügyi, műszaki 
előkészítés, 
 - kiviteli tervek alapján történő 
megvalósítás, 
 - alapos műszaki ellenőrzés 
 - szigorú megfelelés a szakhatósági 
előírásoknak 
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1.!sz. Melléklet – A Sportcsarnok és a „Bermuda” környékének 
helyszínrajza 
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2.! sz. Melléklet – Heves Város Önkormányzata. mint projektgazda által 
megnyert uniós pályázatok 

 
Fejlesztési 
program

Projekt Támogatási 
döntés dátuma

Megítélt 
támogatás (Ft)

ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja
Heves észak-déli városrész terület rehabilitációja, ezáltal az esélyegyenlőség 
biztosítása az itt élő hátrányos helyzetűek számára
ÉMOP 4.1.1/B-09 Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése 
Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Heves városában
TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése - "Tudásdepó Expressz" 
Informatikai fejlesztés Heves város Újtelepi Általános Tagiskola könyvtárában
ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában
ÁROP 2.2.9-10/B Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az 
igazságszolgáltatásban
"Roma köztisztviselő Heves Város Polgármesteri Hivatalában"
ÉMOP 3.1.2/A-09-2f Funkcióbővítő településrehabilitáció (kistérségek 
központi településeinek fejlesztése)

Heves Város Integrált Funkcióbővítő Fejlesztése
TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése - "Tudásdepó Expressz" 
Informatikai fejlesztés Heves város Újtelepi Általános Tagiskola könyvtárában
ÁROP 1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára
Szervezetfejlesztés Heves Város Önkormányzatánál.
KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
Napelemes rendszer telepítése Heves településen.

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti 
Tagiskolája energetikai korszerűsítése
KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

A hevesi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

A HVÓBKI Kerekerdő Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti 
Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése

KEOP 5.7.0/15 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése
Az Újtelepi Katolikus Általános Tagiskola épületének energetikai fejlesztése
TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása)
Komplex telep-program Heves városában
ÉMOP 4.3.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése
A hevesi Csoda-Vár óvoda infrastrukturális megújulása.

Összes megítélt 
támogatás 2 602 874 197

2012.10.30 83 784 700

2015.09.01 124 980 246

2015.09.01 116 780 300

2012.09.19 143 166 944

49 990 760

2015.09.16 150 000 000

2015.09.01 98 698 000

2015.09.01 26 170 563

2011.12.14 589 032 370

USZT

2012.11.22 5 499 989

2013.10.17 21 500 000

2014.12.31

2009.03.16 19 999 376

2010.09.13 4 675 945

NFT 2005.03.21 479 590 500

EU 2007-2013

2011.06.09 683 504 515

2012.11.22 5 499 989
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3.! sz. Melléklet – Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
munkatársainak szakmai tapasztalata 

 
Kovács Mihály

Projekt megnevezése
Projektben 

betöltött szerep

Projekt 
költségvetése 

(ezer Ft)
ROP-2.3.1.-2004-06-0004/31 - „A mezőcsáti Egressy Béni
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése az
esélyegyenlőség biztosításának jegyében”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment        220 989    

GVOP-4.4.2-05/1.-2005-09-0002/4.0 - „Szélessávú internet
infrastruktúra kiépítése a mezőcsáti kistérségben”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       192 187    

” TIOP-2.1.2-07/1-2008-0006 - „A Mezőcsáti Kistérség
járóbeteg szakellátásának fejlesztési koncepciója a "Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program" keretében ”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment        907 260    

ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0005 - „A Mezőcsáti Kistérség
Humánszolgáltató Központ komplex akadálymentesítése,
energiatakarékossá tétele, többfunkciós szolgáltató bázissá
alakítása

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       201 369    

TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 - „Egészséges életért a
Mezőcsáti Kistérségben”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         35 019    

ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0019 - „Idősek nappali ellátásának
fejlesztése a Mezőcsáti Kistérségben”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         99 488    

KEOP-4.10.0/E/12-2014-0056 - „Mezőcsáti Református
Gimnázium Energetikai Korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       123 392    

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0003 - „Mezőcsát Városközpont
megújítása - I. ütem”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       199 972    

A 135/2008 (X.18.) FVM Rendelet alapján falumegújításra és
fejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímen “Egységes falukép 
a Mezőcsáti Kistérségben”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment          24 968    

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 - „Gyermekegészségügyi
alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészben”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         60 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0025- „A kerekharaszti DISZI tanműhely
épületenergetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       103 636    

KEOP-5.7.0/15-2015-0022- „Herédi óvoda épületenergetikai
fejlesztése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         33 669    

KEOP-5.7.0/15-2015-0197- „Herédi Községi Önkormányzat
középületeinek energetikai fejlesztése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         70 455    

KEOP-5.7.0/15-2015-0291- „Apáczai Csere János Katolikus
Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         69 400    

KEOP-5.7.0/15-2015-0261- „Boldogi Berecz Antal Általános
Iskola energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       115 063    

KEOP-5.7.0/15-2015-0032- „A hatvani Szent István Általános
Iskola épületenergetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       150 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0116- „Bajza József Szakközépiskola és
Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         71 730    

KEOP-5.7.0/15-2015-0117- „A Hatvani Brunszvik Teréz
Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         47 394    

KEOP-5.7.0/15-2015-0031- „A Hatvani Napsugár Óvoda
épületének energetikai fejlesztése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         39 831    
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Kovács Mihály
Projekt megnevezése

Projektben 
betöltött szerep

Projekt 
költségvetése 

(ezer Ft)
KEOP-5.7.0/15-2015-0276- „Orvosi rendelő épületének
energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         12 059    

KEOP-5.7.0/15-2015-0268- „Napsugár Óvoda épületének
energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         51 618    

KEOP-5.7.0/15-2015-0290- „Pilinszky János Általános Iskola
épületeinek energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       121 955    

KEOP-5.7.0/15-2015-0286- „Nagykökényes Községi
Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         20 391    

KEOP-5.7.0/15-2015-0297- „Mikszáth Kálmán Emlékház
épületének energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         21 434    

KEOP-5.7.0/15-2015-0112- „Magyarság Sporttelep épületének
energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       123 282    

KEOP-5.7.0/15-2015-0087- „ A Dunakeszi Szakorvosi
Rendelőintézet épületének energetikai fejlesztése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       148 044    

KEOP-5.7.0/15-2015-0040- „ Az óvoda épületének energetikai
korszerűsítése Petőfibányán”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         77 289    

KEOP-5.7.0/15-2015-0200- „Petőfibánya Községi
Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése”

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment          73 985    
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Széki Zsuzsanna
Projekt megnevezése

Feladat
Projekt 

költségvetése 
(ezer Ft)

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1118 “Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok a mezőcsáti Kiss József
Gimnázium és Szakközépiskolában”

Projekt-menedzser          10 000    

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1118 “Egészségfejlesztő
programok a mezőcsáti Egészségügyi Központbanban”

Projekt-menedzser          10 000    

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1127 “Egészség- és
közösségfejlesztő programok Mezőcsáton”

Projekt-menedzser          10 000    

TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 “Egészséges életért a
Mezőcsáti Kistérségben”

Szakmai-vezető          40 000    

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0021 “Egészségfejlesztés a
Mezőcsáti Kistérségben”

Projekt-menedzser        125 000    

TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0069 “Foglalkoztatás támogatása
a Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központban”

Projekt-menedzser          28 000    

KEOP-6.1.0/C/11-2012-0007 „Energiatudatos Magyarország” környezeti nevelési 
szakértő

       400 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0024 „Az általános iskola
épületenergetikai fejlesztése Rózsaszentmártonon”

Projekt-menedzser          96 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0037 „A rózsaszentmártoni Óvoda
épületének energetikai fejlesztése”

Projekt-menedzser          13 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0039 „A Művelődési Ház és Könyvtár
épületének energetikai fejlesztése Rózsaszentmártonon”

Projekt-menedzser          26 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0048 „Hevesi József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája energetikai
korszerűsítése”

Projekt-menedzser        150 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0061 „A kiskörei tornaterem épületének
energetikai fejlesztése”

Projekt-menedzser          41 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0066 „A HVÓBKI Kerekerdő
Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése”

Projekt-menedzser          26 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0069 „Heves Városi Óvodák és
Bölcsőde Köznevelési Intézmény Arany János úti Tagóvoda
épületének energetikai fejlesztése”

Projekt-menedzser        125 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0076 „Az Újtelepi Katolikus Általános
Tagiskola épületének energetikai fejlesztése”

Projekt-menedzser        117 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0248 „"Őszirózsa" Gondozási Központ
épületének energetikai korszerűsítése”

Projekt-menedzser          28 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0264 „Boconádi Egységes Óvoda-
Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár Többcélú Intézmény
épületeinek energetikai korszerűsítése”

Projekt-menedzser          37 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0265 „Orvosi rendelő épületének
energetikai korszerűsítése”

Projekt-menedzser          28 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0284 „Teleki Blanka Általános Iskola
épületének korszerűsítése”

Projekt-menedzser        149 000    

KEOP-5.7.0/15-2015-0307 „Kisköre Városi intézményeinek
energetikai fejlesztése” Projekt-menedzser          70 000    
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Boros Tamás
Projekt megnevezése

Feladat
Projekt 

költségvetése 
(ezer Ft)

Mátraballa belterületi vízrendezése, ÉMOP-3.2.1./C-2008-0004 Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       467 000    

Parád – Köves-pataki záportározó, ÉMOP—3.2.1/C-2f-2009-
0003

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       170 000    

Egerszalók belterületi vízrendezése, ÉMOP-3.2.1./C-09-2009-0009 Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       500 000    

Pétervására belterületi vízrendezése, ÉMOP-3.2.1./C-09-2009-
0006

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       500 000    

Egerbakta, belterületi vízrendezése, ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0008 Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       200 000    

Demjén belterületi vízrendezése, ÉMOP-3.2.1./D-11-2011-0017 Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       200 000    

Rózsaszentmárton belterületi vízrendezése, ÉMOP-3.2.1./D-11-
2011-0011

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       320 000    

Szűcsi belterületi vízrendezése, ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0051 Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       100 000    

Gyöngyössolymos belterületi csapadékvíz rendezése, ÉMOP-
3.2.1./D-11-2011-0016

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       210 000    

Rózsaszentmárton szennyvízelvezetés és tisztítás, KEOP-1.2.0/2F/-
09-2009-0027

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       700 000    

Domoszló szennyvízelvezetés és tisztítás, KEOP-1.2.0/B/10-2010-
0001 

Projektelőkészítés, 
Megvalósíthatósági tanulmány

       723 000    

Rózsaszentmárton belterületi utak fejlesztése, ÉMOP-3.1.3-
11.2012.0164

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       105 000    

Parádfürdői Állami Kórház fő- és kiszolgáló épületeinek energia
racionalizálása, KEOP-5.3.0/B/09-2010-0127

Projektmenedzsment        313 000    

Egészségház kialakítása Rózsaszentmárton Községben, ÉMOP-
4.1.16A-12-2013-0075

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

         80 000    

ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 azonosítószámú, „A rehabilitációs
ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban”
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges műszaki asszisztensi
feladatok és projektmenedzsmenti feladatok ellátása az egri Markhot
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben

műszaki asszisztensi feladatok 
és projektmenedzsmenti 
feladatok

       668 000    

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0020 Infókommunikációs technológia
bevezetésével a kompetenciaalapú oktatás fejlesztéséért, a
pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában

Projektmenedzsment          16 600    

TIOP-1.1.1./09/1-2010-0007 Informatikai infrastruktúra fejlesztése
a pétervásárai Tamási Áron Általános iskolában 

Projektmenedzsment        176 000    

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0061 A projekt címe: „Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Szűcsi Községben”

Projektmenedzsment          36 300    

ÉMOP-3.2.1./D-11-2011-0015 Parád belterületi vízrendezése és a
Köves-patak rendezése

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment

       162 700    

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0013 Patakmeder rendezés és
belvízelvezető árkok kialakítása Nagyréde Községben

Projektelőkészítés, 
Megvalósíthatósági tanulmány

       194 000    
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Ivicsics Viktor
Projekt megnevezése

Feladat
Projekt 

költségvetése 
(ezer Ft)

TIOP-2.1.2-07/1-2008-0002 - Kistérségi járóbeteg-szakellátó
központ létrehozása a Bodrogközi Kistérségben Projektmenedzsment        953 449    

TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 - Vámospércsi Kistérségi
járóbeteg-szakellátó központ létrehozása

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment     1 034 500    

TIOP-2.1.2-08/1-2009-0004 - Kistérségi járóbeteg-szakellátó
központ létrehozása Létavértesen

Projektelőkészítés, 
Projektmenedzsment     1 034 500    

KDOP-2.1.1/G-11-2012-0002 - Vízi városkap – a 351-es Projektmenedzsment          62 283    

TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0144 – Nyergesújfalui Szociális
Szövetkezeti Modell Projektelőkészítés          45 357    

TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0004 - Virtuális szertár –
természettudományos kísérletek és megfigyelések gyűjteménye Projektmenedzsment        399 767    

TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0009 - Játszani is engedd szép, okos
fiadat! Projektmenedzsment        402 098    

TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0013 – Tudatos pénzkezelés oktatási-
nevelési program Projektmenedzsment        400 881    

 
 
 
 
 
 

Fillérné Oravec Rózsa
Projekt megnevezése

Feladat
Projekt 

költségvetése 
(ezer Ft)

ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-004 – „Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvan városában”

kapcsolattartó        309 217    

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 – „Hatvan barokk belvárosa
(Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” kapcsolattartó        497 469    

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 – Hatvan, Polgármesteri Hivatal,
Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai
fejlesztése”

kapcsolattartó        171 000    

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 – „Hatvan, Kossuth Általános Iskola
és 5. Sz. Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése”

kapcsolattartó        223 000    

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 - „Gyermekegészségügyi alapellátás
fejlesztése az újhatvani városrészben” kapcsolattartó          60 000    
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4.!sz. Melléklet – A „Bermuda” parkosításának és a Csarnok energetikai 
korszerűsítésének részletes költségvetése 

 

20 db
300 m2

30 db
200 m3

50 m2

1250 m2

10 db

2200 m2

350 fm

950 m3

400 m3

1500 m2

250 fm
1 klt
1 klt

1/250 m2

850 m2

750 m2

480 m2

1/056 m2

250 m2

500 m2

280 m2

ÖSSZESEN: 88(665(000

Egyéb/beton/aszfalt/burkolat/kialakítása/
parkon/belül/(extrém/pálya/esetén)

8/500 4/250/000

Járdaépítés/parkon/kívül/(térkő) 12/500 3/500/000

Multifunkciós/sportpálya/
(EPDM/gumiburk.,/felszereléssel)

25/000 26/400/000

Esésvédő/EPDM/burkolat/kialakítása/
játszószerek,/torna/fitnesz/eszközök/alatt/
(mulcs /terítéssel /az/ár/cca./a /65%Ura /redukálható)

21/500 5/375/000

Burkolatépítés/parkban/(szórt) 8/000 6/000/000
Futópálya/építése/(400/fm,/EPDM/gumiburk.) 23/000 11/040/000

Burkolatépítés/parkolóban/(térkő,/10/cm/vtg.) 16/500 20/625/000
Burkolatépítés/parkban/(térkő,/6/cm/vtg.) 13/500 11/475/000

ÚT.(ÉS(BURKOLATÉPÍTÉSI(MUNKÁK((ELŐZETES) EGYSÉGÁR(
(ANYAG+DÍJ)

ÁR(ÖSSZESEN(
(ANYAG+DÍJ)

Elektromos/hálózat/kiépítése 400/000 400/000
ÖSSZESEN: 7775000

Közműkiváltás/(elektromos/légkábel) 27/500 6/875/000

Ivóvíz/hálózat/kiépítése/parkon/belül 500/000 500/000

KÖZMŰÉPÍTÉSI(MUNKÁK EGYSÉGÁR(
(ANYAG+DÍJ)

ÁR(ÖSSZESEN(
(ANYAG+DÍJ)

Finom/tereprendezés/(10U15/cm/vtg.) 1/200 1/800/000
ÖSSZESEN: 7(500(000

Alépítmény/kiemelése
(utak,/burkolatok,/spotpálya,/stb.)

2/500 2/375/000

Mesterséges/dombok/(h=0,3U0,8/m)/kialakítása 2/500 1/000/000

Gyepnyesés/(15/cm/vtg.Uban) 500 1/100/000
Nyílt/árokrendszer/részleges/felúj./park/körül 3/500 1/225/000

TEREPRENDEZÉS,(ALÉPÍTMÉNYI(MUNKÁK EGYSÉGÁR(
(ANYAG+DÍJ)

ÁR(ÖSSZESEN(
(ANYAG+DÍJ)

Berendezési/tárgyak/elbontása/
(pad,/kuka,/hírdetőtábla,/kerékpártároló)

7/500/ 75/000

ÖSSZESEN: 10(385(000

Burkolatbontás/(szórtU,/térkő)/szegéllyel 5/000 250/000
Burkolatbontás/(beton,/aszfalt)/szegéllyel 6/000 7/500/000

Faápolási/munkák 20/000 600/000
Nyesedék/felaprítása,/elszállítása 5/000 1/000/000

Fakivágás,/tuskóírtás 18/000 360/000
BozótU/és/cserjeírtás 2/000 600/000

“Kompakt(Város”(.(zöldterület(fejlesztés(Heves(városában
ELŐZETES,(TERVEZŐI(KÖLTSÉGÖSSZEÍRÁS

BONTÁS(ÉS(TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS MENNYISÉG
(ELŐIRÁNY.)

MÉRTÉK.
EGYSÉG

EGYSÉGÁR(
(ANYAG+DÍJ)

ÁR(ÖSSZESEN(
(ANYAG+DÍJ)
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HEVES VÁROSI SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK 
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE ÉS KÖZTERÜLET-PARKOSÍTÁS 

 

50 db
20 db
45 db
7 db
7 db
3 db
1 klt
1 klt
1 klt
1 klt
40 db
1 klt

15 db
10 db
1 db
600 fm
1 klt
1 klt
30 m2

40 db
20500 m2

20500 m2

70500 m2

200 m3

1 klt

1740 db
975 m2

1765 m2

180 m2

ÖSSZESEN: 78)000)000

SZUM.)ÖSSZESEN).)NETTÓ: 318)255)000

Magastető0szigetelése 150000 2604750000
Homlokzati0nyílászáró0csere 600000 1008000000

Homlokzati0hőszigetelés 150000 2601000000
Lapostető0szigetelése 150000 1406250000

ÖSSZESEN: 31)875)000

SPORTCSARNOK)ENERGETIKAI)FEJLESZTÉSE EGYSÉGÁR)
(ANYAG+DÍJ)

ÁR)ÖSSZESEN)
(ANYAG+DÍJ)

Faapríték,0mulcs0terítés040cm0vtgLban 160500 303000000
Öntözőrendszer0telepítés 1000000000 1000000000

Évelő0telepítése 10750 403750000
Gyepesítés0fűmagvetéssel 500 307500000

Fatelepítés 420500 107000000
Cserje,0sövény0telepítése 30500 807500000

ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS EGYSÉGÁR)
(ANYAG+DÍJ)

ÁR)ÖSSZESEN)
(ANYAG+DÍJ)

Zárt0pavilon0építése0(WC,0kölcsönző) 1500000 405000000
ÖSSZESEN: 19)275)000

Térfigyelő0kamerarendszer0kiépítése 305000000 305000000
Pergola0L0nyitott0zenepavilon0építése 105000000 105000000

Meglévő0emlékmű0felújítása 105000000 105000000
Kerítés0építése0(kapukkal0együtt) 120000 702000000

Természetvédelmi0madárodúk0kihelyezése 50000 750000
Tanösvény0kialakítása 1000000 100000000

EGYÉB)ELEMEK,)ÉPÍTMÉNYEK EGYSÉGÁR)
(ANYAG+DÍJ)

ÁR)ÖSSZESEN)
(ANYAG+DÍJ)

ÖSSZESEN: 74)780)000
*0beton,0vagy0aszfalt0felület0szükséges,0cca.04500m2Len.

Parkvilágítás0kiépítése 6000000 2400000000
Parkvilágítás0kiépítése0(egyéb0elemek) 500000000 500000000

Kültéri0sakkozó0kialakítása 5000000 5000000
Extrém0gördeszka/bmx0pálya0kialakítása* 505000000 505000000

Játszótér0építése0 1800000000 1800000000
FitnessL0és0tornapálya0(+parkour)0kialakítása 600000000 600000000

Információs0tábla0kihelyezése 2000000 104000000
Zászlórúd0kihelyezése 850000 2550000

Kerékpártároló0kihelyezése 850000 308250000
Ivókút0kihelyezése 2000000 104000000

Pad0kihelyezése 1300000 605000000
Hulladékgyűjtő0edény0kihelyezése 1200000 204000000

UTCABÚTOROK,)BERENDEZÉSI)TÁRGYAK EGYSÉGÁR)
(ANYAG+DÍJ)

ÁR)ÖSSZESEN)
(ANYAG+DÍJ)

 
 
 


