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INTEGRÁLT	TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI	STRATÉGIA	
	
BEVEZETŐ	
	
Az	Integrált	Településfejlesztési	Stratégia	a	314/2012.	(XI.8.)	Kormányrendeletben	meg‐
fogalmazott	tartalommal	és	véleményezési	eljárás	lebonyolításával	készült.	A	Megalapo‐
zó	vizsgálat	munkarész	az	újonnan	készülő	Településfejlesztési	koncepcióval	együtt	ké‐
szült.	 A	 Megalapozó	 vizsgálat	 a	 hatályos	 Településrendezési	 eszközök,	 a	 32/2015.	
(IV.29.)	KT	határozattal	elfogadott	‐	2014‐2019	időszakra	vonatkozó	–	gazdasági	prog‐
ram,	az	önkormányzat	különböző	típusú	adatszolgáltatásai,	valamint	az	államigazgatási	
szervek	előzetes	tájékoztatási	szakasz	során	rendelkezésre	bocsájtott	adatai	alapján	ké‐
szült.	Ostoros	korábban	nem	rendelkezett	településfejlesztési	stratégiával.	
	
Az	ITS	készítését	nem	csak	a	jogszabályi	környezet	változása	indokolja,	hanem	az	Euró‐
pai	Unió	programozási	ciklusa	is,	a	megújult	kohéziós	politikával	való	összhang	megte‐
remtésére	irányuló	igény,	továbbá	a	településen	élők	szükségletei,	elvárásai.	
	
A	1562/2015.	 (VIII.12.)	Kormányhatározat	a	Heves	Megyei	Önkormányzat,	mint	 területi	
szereplő	számára	a	Heves	Megyei	Integrált	Területi	Program	keretében	a	2014‐2020	idő‐
szakra	vonatkozóan	41,69	milliárd	forint	forráskeretet	határozott	meg.	A	tematikus	célki‐
tűzések	az	alábbiak:	
 (8)	a	fenntartható	és	minőségi	foglalkoztatás,	valamint	a	munkavállalói	mobilitás	ösz‐

tönzése	–	forrásallokáció:	20,226	milliárd	forint;	
 (6)	 a	 környezet	megőrzése	 és	 védelme,	 valamint	 a	 forráshatékonyság	 támogatása	 –	

forrásallokáció:	7,373	milliárd	forint;	
 (4)	az	alacsony	szén‐dioxid	kibocsátású	gazdaság	felé	történő	elmozdulás	támogatása	

minden	ágazatban	–	forrásallokáció:	10,040	milliárd	forint;	
 (9)	a	 társadalmi	együttműködés	előmozdítása	és	a	 szegénység,	valamint	a	hátrányos	

megkülönböztetés	elleni	küzdelem	–	forrásallokáció:	4,053	milliárd	forint.	
	
Az	ITS	készítése	során	Ostoros	önkormányzatán	túl	a	helyi	vállalkozások,	civil	szerveze‐
tek,	lakosok,	szomszédos	települések	is	lehetőséget	kaptak	egyedi	igények	megfogalma‐
zására,	az	elkészült	anyagok	megtekintésére,	észrevételezésre.	
	
Ostoros	község	területén	az	alábbi	településrészek	kerültek	kijelölésre	a	területhaszná‐
latok	tipizálása	alapján:	
①	 Településközpont	

Régi	településmag,	intézmények,	közösségi	célokat	szolgáló	területek	elsődleges	
színtere.	
 Hősök	tere	
 Kossuth	Lajos	tér	
 Iskola	utca	
 Nagyvölgy	utca	
 Liget	utca	
 Petőfi	Sándor	út		
 István	király	utca	
 Deák	Ferenc	utca	
 Dobó	István	utca	nyugati	oldala	
 Gárdonyi	utca	
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②	 Nyugati	településrész	
A	település	nyugati	felén	fekvő,	jellemzően	falusias	jellegű	lakóterületek	összes‐
sége.	
 Szüret	utca	déli	része	
 Damjanich	János	utca	
 Grónay	Sándor	utca	
 Hunyadi	Mátyás	utca	
 Kossuth	Lajos	utca	
 Dózsa	György	utca	
 Akácfa	utca	
 Szegfű	utca	
 Rózsa	utca	
 Tulipán	utca	
 Árpád	vezér	utca	
 István	király	utca	

③	 Keleti	településrész	
A	település	keleti	felén	fekvő,	jellemzően	falusias	jellegű	lakóterületek	összessé‐
ge.	
③a	–	Keleti	felső	
 Cecey	Éva	utca	
 Bornemissza	Gergely	utca	
 Mekcsey	István	utca	
 Dobó	utca	keleti	oldala	
③b	–	Keleti	alsó	
 Fenyő	utca	
 Hársfa	utca	
 Ady	Endre	utca	
 Kodály	Zoltán	utca	

④	 Északi	településrész	
A	település	északi	részén	kialakult	új	lakóterület,	jellemzően	kisvárosias	beépíté‐
sekkel.	
 Egri	úti	lakópark	
 Vincellér	utca	
 Szőlő	utca	
 Szüret	utca	északi	oldala	

⑤	 Déli	településrész	
A	település	déli	részén,	keskeny	és	hosszú	telekformákkal	kialakult	lakóterület.	
 Szépasszonyvölgy	utca	déli	része	
 Mezőkövesdi	út	
 Bethlen	Gábor	utca	
 Arany	János	utca	nyugati	oldala	
 II.	Rákóczi	Ferenc	utca	
 Honvéd	utca	nyugati	oldala	

⑥	 Nyugati	pincés	terület	
A	település	dél‐nyugati	részén	kialakult	pincés	terület.	
 Szépasszonyvölgy	utca	
 Csaba	vezér	utca	

⑦	 Keleti	pincés	terület	
A	település	dél‐keleti	részén	kialakult	pincés	terület.	
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 Arany	János	utca	keleti	oldala	
 Honvéd	utca	keleti	oldala	

⑧	 Tó	és	üdülőterület	
A	település	északi	részén	meglévő	tó	és	a	tervezett	rekreációs	funkciók	területe	
(063/4,	066/7,	0140,	05/14	hrsz.)	

⑨	 Külterület	
A	jellemzően	mezőgazdasági,	erdő,	szőlő	művelésben	lévő	külterületi	földrészle‐
tek	összessége.	
	

	
A településrészek térbeli helyei 
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1.	KÖZÉPTÁVÚ	CÉLOK,	ÉS	AZOK	ÖSSZEFÜGGÉSEI	
1.1.	A	stratégiai	fejlesztési	célok	meghatározása	
1.1.1. A	stratégiai	célok	meghatározását	befolyásoló	magasabb	szintű	elhatározások	
	
Az	Európai	Unió	versenyképességének	fejlesztését	célzó,	tíz	éves	Lisszaboni	Stratégia	2010‐
ben	lejárt,	az	új	stratégiát	az	Európai	Tanács	2010.	június	17‐i	ülésén	fogadták	el	a	tagál‐
lamok.	A	 jelenlegi	évtizedre	szóló	Európa	2020	stratégia	 felmérte	elődje	gyengeségeit,	és	
három	prioritást	(intelligens,	fenntartható	és	inkluzív	növekedés),	új	elemként	5	számsze‐
rűsített	célt	határoz	meg:	

1. a	20‐64	éves	népesség	foglalkoztatási	rátájának	75	százalékra	emelése,	többek	kö‐
zött	 a	 fiatal,	 az	 idősebb,	 illetve	 az	 alacsony	 képzettségű	munkavállalók	 nagyobb	
mértékű	foglalkoztatása,	valamint	a	legális	migránsok	fokozottabb	integrációja	ré‐
vén;	

2. a	kutatás‐fejlesztés	feltételeinek	javítása	úgy,	hogy	ezen	a	területen	a	köz‐	és	a	ma‐
gánszféra	beruházásainak	együttes	mértéke	elérje	a	GDP	3	százalékát;	

3. az	üvegházhatást	okozó	gázok	kibocsátásának	az	1990‐es	szinthez	képest	20	száza‐
lékos	csökkentése,	a	megújuló	energiaforrások	arányának	20	százalékra	való	növe‐
lése	 a	 teljes	 energiafogyasztásban,	 illetve	 az	 energiahatékonyság	 20	 százalékkal	
történő	növelése;	

4. a	képzettségi	szint	javítása,	különösen	törekedve	arra,	hogy	kevesebb,	mint	10	szá‐
zalékra	mérséklődjön	 a	 korai	 iskolaelhagyás	 aránya	 és	 egyidejűleg	 legalább	 40	
százalékra	nőjön	a	felsőfokú	vagy	annak	megfelelő	végzettséggel	rendelkező	30‐34	
éves	korúak	aránya;	

5. a	társadalmi	befogadás	elősegítése,	mindenekelőtt	a	szegénység	csökkentése	révén,	
legalább	20	millió	ember	kiemelésével	a	kirekesztődés	fenyegetettségből.	

	
A	célkitűzések	európai	 szintű	megvalósulását	a	nemzeti	reformprogramokban	 lefektetett	
nemzeti	szintű	vállalások	teszik	lehetővé,	melyeket	először	2010.	november	12‐ig	kellett	a	
tagállamoknak	elkészíteniük.	A	célok	eléréséhez	az	EU	három	eszközt	társított:	a	meglévő	
uniós	eszközök	mellett	az	EU	7	„zászlóshajó	kezdeményezése”	segít	a	célok	elérésében:	

1. „Innovatív	Unió”	a	kutatásra	és	innovációra	fordított	finanszírozás	javítására;	
2. „Mozgásban	az	ifjúság”	az	oktatási	rendszerek	teljesítményének	növelésére;	
3. „Európai	digitális	menetrend”	az	egységes	digitális	piac	előnyeinek	kiaknázására;	
4. „Erőforrás‐hatékony	Európa”	a	gazdaság	fenntartható	növekedéséért;	
5. „Iparpolitika	a	globalizáció	korában”	a	vállalkozások	(különösen	a	kis	és	közepes	

vállalkozások)	üzleti	környezetének	javítására;	
6. „Új	készségek	és	munkahelyek	menetrendje”	a	munkaerőpiacok	modernizálására;	
7. „Szegénység	elleni	európai	platform”	a	szociális	és	területi	kohézió	biztosításáért.	

	
A	Nemzeti	Fejlesztés	2030	–	Országos	Fejlesztési	és	Területfejlesztési	Koncepciót	az	Or‐
szággyűlés	a	H/13094.	 számú	határozatával	 fogadta	el.	A	koncepcióban	4	hosszú	 távú,	
2030‐ig	szóló	átfogó	fejlesztési	cél	került	meghatározásra:	

1. értékteremtő,	foglalkoztatást	biztosító	gazdasági	fejlődés,	
2. népesedési	fordulat,	egészséges	és	megújuló	társadalom,	
3. természeti	erőforrásaink	 fenntartható	használata,	 értékeinek	megőrzése	és	kör‐

nyezetünk	védelme,	
4. térségi	potenciálokra	alapozott,	fenntartható	térszerkezet.	

A	területi	specifikus	célok:	
 az	ország	makro‐regionális	szerepének	erősítése,	
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 a	többközpontú	térszerkezetet	biztosító	városhálózat,	
 vidéki	térségek	népességmegtartó	képességének	növelése,	
 kiemelkedő	táji	értékű	térségek	fejlesztése	
 területi	 különbségek	 csökkentése,	 térségi	 felzárkóztatás	 és	 gazdaságösztönzés	

elősegítése,	
 összekapcsolt	terek:	az	elérhetőség	és	mobilitás	biztosítása.	

	
Nemzeti	jövőkép	
Magyarország	2030‐ban	Kelet‐Közép‐Európa	egyik	vezető	gazdasági	és	szellemi	központja	
lesz,	lakosságának	biztonságos	megélhetést	biztosító,	az	erőforrások	fenntartható	haszná‐
latára	 épülő	 versenyképes	 gazdasággal,	 azzal	 összefüggésben	 gyarapodó	 népességgel,	
megerősödött	közösségekkel,	javuló	életminőséggel	és	környezeti	állapottal.	
	
Természeti	 és	 kulturális	 erőforrások	hatékony	 kihasználása	 a	 gazdasági	 fejlődés	 érde‐
kében:	

 Megújuló	energiapotenciálra	építve	csökken	az	energiafüggőség,	előtérbe	kerül	az	
energiatakarékosság,	a	megújuló	energiaforrások	használata.	

 A	vizekkel	való	fenntartható	gazdálkodás	a	tájfenntartást,	agráriumot	és	klímavé‐
delmet	támogatja.	

 A	helyben	élőket	gazdagító	agrár‐	és	élelmiszergazdasági	a	kiváló	minőségű	ter‐
mőföldekre	épül.	

 Az	épített	örökség	sokszínűsége,	a	kultúra,	a	zene,	a	hagyományok	egyedisége	ki‐
váló	alapja	a	turizmus	fejlesztésének,	az	innovatív	iparágaknak	és	a	nemzeti	ösz‐
szetartozás	erősítésének.	

A	társadalmi	elégedettség	és	kohézió	növelése	érdekében:	
 A	jól	végzett	munkát	meg	kell	becsülni.	
 Új	munkahelyeket	 kell	 létrehozni,	 támogatni	 kell	 az	 új	 foglalkoztatási	 formákat,	

esélyegyenlőséget,	különböző	helyzetű	társadalmi	csoportokat.	
 A	természeti	erőforrásokkal	való	fenntartható	bánásmódnak	és	a	táj	védelmének	

be	kell	épülnie	a	köztudatba.	
 A	hagyományos	 ismeretének,	 a	 kulturális	 örökség	 védelmének	 a	 társadalmi	 ér‐

tékrend	részévé	kell	válnia.	
	
Az	 ország	 eltérő	 társadalmi,	 gazdasági	 és	 környezeti	 adottságú	 területei	 egy	 sokszínű,	
egészséges	nemzeti	területi	rendszert	alkotnak:	

 Az	 eltérő	 adottságú	 térségi	 rendszereknek	 egymással	 szoros	munkamegosztás‐
ban	kell	állni.	

 Az	elérhetőség	és	hozzáférhetőség	révén	a	helyi	feltételekhez	igazodva	kell	a	biz‐
tosítani	a	térség	lakóinak	létbiztonságát	és	életminőségét.	

 Társadalmi	kapcsolatokat	kell	erősíteni	a	határon	túli	magyarsággal.	
	
Jelentős	kihasználatlan	potenciál	rejlik	a	vidéki	térségekben,	ahol	az	ország	gazdasági	és	
társadalmi	tartalékainak	nagy	része	található:	

 Helyi	piacok	fejlesztésével	vissza	kell	szerezni	a	belföldi	piacokat;	a	helyi	és	meg‐
újuló	energiaforrásokkal	javítani	kell	az	ellátásbiztonságot.	

 A	könnyebb	elérhetőség	és	megélhetés	biztosítása	megállítja	az	elvándorlást.	
 Korszerű	és	versenyképes	családi	gazdaságok	működésével	biztosítható	a	vidéki	

foglalkoztatottság.	
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Célrendszer:	

	
	
Ostoros	 település	 jövőképe	a	véleményezési	 eljárás	alatt	 lévő	Településfejlesztési	kon‐
cepció	szerint:	
	

„Ostoros	község	vonzó	és	biztonságos	lakókörnyezetű,	
rendezett	településképpel	bíró,	a	szőlőterületeit	magas	szinten	óvó,	

minőségi	természeti	környezetben	fekvő	település	
Eger	megyei	jogú	város	szomszédságában”	

	
 Vonzó	és	biztonságos	lakókörnyezet	

Minőségi	életteret	nyújtó	lakóterületek,	magas	fokú	közbiztonság,	minőségi	köz‐
szolgáltatások,	versenyképes	alapfokú	ellátás,	rekreációs	területek	fejlesztése	

 Rendezett	településkép	
Harmonikus	és	tiszta	utcák,	rendezett	közterületek,	használható	közparkok	

 Szőlőterületet	magas	szinten	óvó	település	
Szőlő	kultúrák	fenntartása,	szőlőre	alapozott	gazdasági	tevékenység	fejlesztése	

 Minőségi	természeti	környezet	
Zöldterületek,	erdők,	 fásított	területek,	természeti	értékek	fenntartása,	védelme;	
külterületi	földrészletek	művelésben	tartása.	
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1.1.2. Településfejlesztési	irány,	stratégiai	célok	
	
A	település	a	2015‐2019	időszakra	vonatkozó	gazdasági	programját	a	13/2015.	(III.30.)	
KT	határozatával	 fogadta	el.	A	gazdasági	programban	meghatározott	 fejlesztési	 alapel‐
vek:	

 Közszolgáltatások	működési	színvonalának	javítása,	új	szolgáltatások	beindítása	
 Munkahelyteremtés	és	 foglalkoztatáspolitika,	helyben	 foglalkoztatottak	számának	

növelése,	kis‐	és	középvállalkozások	 fejlesztését	 támogató	adópolitika,	közmunka‐
program	folytatása	

 Szociálpolitikai	program	megvalósítása,	idősek	apartman	háza	fejlesztési	program,	
házi	gondozás	fejlesztése	

 Ifjúsági	és	sport	programok,	salakos	sportpálya	fejlesztése,	ifjúsági	tábor	kialakítá‐
sa,	ostorosi	víztározó	hasznosítása	

 Idegenforgalmi	és	kulturális	rendezvény‐kínálat	bővítése,	 szálláshely	és	étkeztetés	
biztosítása,	Tájház	kialakítása,	Tájpince	 fejlesztése,	 törökkori	 „Csúnya‐munka”	ál‐
lagmegóvása,	fejlesztése,	

 Környezetvédelmi	 fejlesztések,	 közterületek	 rendezése,	 lomtalanítási	 programok,	
szedd	 magad	 hulladékgyűjtési	 program,	 zöld	 és	 elektromos	 hulladék	 begyűjtési	
program,	komposztálási	program	

	
Fejlesztési	célok:	

 napelemek,	napkollektorok	telepítése;	napelemes	áramtermelő	telep	létrehozása	
 önkormányzati	hivatal,	Rédei	Miklós	Közösségi	Ház,	Egészségház	energetikai	kor‐

szerűsítése	
 járdaszakaszok	fejlesztése;	
 Dobó	utca,	Szépasszonyvölgy	utca,	Gárdonyi	utca,	Iskola	utca	fejlesztése,	
 legforgalmasabb	útszakaszokon	gyalogos‐átkelőhelyek	létesítése,	forgalomlassítók	

kiépítése,	
 településkapu	kialakítása,	hiányzó	autóbuszöblök	létesítése,	buszvárók	kialakítása	
 Szent	István	Park	megnyitása	az	Egri	út	és	a	Hunyadi	út	felé	
 Hősök	tere	2.	sz.	ingatlan	felújítása,	bevonás	a	közfeladatok	ellátásába	
 R.k.	templom	felújítása,	környezetének	rendezése	
 helyi	piac	kialakítása	
 épített	értékek	védelme	
 Ostoros‐Eger	összekötő	kerékpárút	létesítése	
 csapadékvíz	elvezetési	rendszer	teljes	körű	kiépítése	
 új	lakópark	területén	szolgáltató	egységek	kialakíthatóságának	biztosítása	
 termálkút	hasznosítása	
 helyi	ipari	park	létesítése	
 térfigyelő‐rendszer	továbbfejlesztése,	bűnmegelőzés,	közbiztonság	védelme	
 Lemhény	(Lemnia)	társ‐településsel	kialakult	kapcsolat	fenntartása,	fejlesztése	
 Nyugat‐európai	régiókkal	kapcsolatépítés	
 Kapcsolat	

	
A	fejlesztési	irányok,	stratégiai	célok	a	település	adottságai	és	a	településen	élők	igényei	
alapján	kerültek	meghatározásra.	
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Erősségek	
S.1. Eger	MJV	agglomerációjához	való	 tartozás	következtében	alacsony	 (országos	 és	

megyei	átlag	alatti)	a	települési	munkanélküliségi	ráta	(a	települési	munkaképes	
korú	lakosság	jelentős	része	eljáró,	Egerben	dolgozik)	

	
S.2. Kiépült	 és	 folyamatosan	 karbantartott	 műszaki	 infrastruktúra‐hálózat	 (ivóvíz,	

szennyvízvezeték,	 elektromos	 energia,	 vezetékes	 gáz,	 hírközlési	 létesítmények	
megléte,	rákötési	lehetőség	biztosíthatósága)		

	
S.3. Növekvő	népesség	(a	rendezett	új	 lakóterületek,	alapfokú	 intézményi	ellátás	 fo‐

lyamatosan	 javuló	 szintje,	 fejlődést	 sugalló	 településkép	 következtében	 beván‐
dorlási	többlete	van	Ostorosnak)	
	

S.4. A	 településen	 nincs	 szegregátum	 (az	 alacsony	 iskolai	 végzettséggel	 rendelkező	
munkanélküliek	 száma	 nem	 éri	 el	 az	 alsó	 határértéket;	 ez	 részben	 a	magasnak	
mondható	 ingatlan‐áraknak	 is	 köszönhető,	 elsősorban	magasabb	 jövedelemmel	
rendelkezők	tudnak	házat	venni	a	településen)	

	
S.5. Folyamatos	építési	 igény,	növekvő	 lakásállomány	 (kisvárosias	 jellegű,	 rendezett	

környezetű	Egri	úti	lakópark	és	kijelölt	fejlesztési	területe)	
	
S.6. Stabil	 önkormányzati	 gazdálkodás	 (nincs	 eladósodva	 a	 település,	 mindemellett	

számos	beruházást	tudott	végrehajtani	az	elmúlt	években	és	folyamatos	a	fejlesz‐
tési	igény	és	szándék)	

	
S.7. Meglévő	épített	értékek	‐	pincesor	(a	település	szőlőkultúrájára	települt	jelentős	

számú	pince	megléte)	
	
S.8. Vonzó,	szép	természeti	környezet;	egyedi	tájértékek	(Csúnya‐munka,	Szent	István	

park,	Vizes‐völgyi	tó,	sziklafal	a	Rét‐völgy	felett,	csordakút	vályúkkal,	Kőfeszület,	
Szent	 László	 szobor,	 I.	 és	 II.	 világháborús	 emlékmű,	 Államalapítás	 emlékműve,	
idős	kocsonyás	tölgy);	Natura	2000	különleges	természet‐megőrzési	terület	érin‐
tettsége	(védett	növények	és	lepkefaj	élőhelye).	
	

S.9. Domborzati	és	klimatikus	adottságok	a	szőlőtermesztéshez	(Egri‐borvidék)	
	

S.10. A	megújuló	 energiaforrások	 iránti	 önkormányzati	 elkötelezettség	 (intézmények	
energetikai	programja,	solar‐park	tervezete,	energia‐ültetvény	tervezete)	
	

S.11. Jó	a	 települési	közbiztonság	(a	 térségben	az	elkövetett	bűncselekmények	száma	
az	egyik	legalacsonyabb	Ostoroson)	
	

S.12. A	településen	több	egyesület,	klub	tevékenykedik,	akik	alternatívát	kínálnak,	ösz‐
szefogást	biztosítanak	a	helyieknek.	

	
Gyengeségek	
W.1. A	demográfiai	 összetételben	 tetten	 érhető	negatív	 trendek,	 növekedést	mutat	 a	

60	év	felettiek	száma	és	csökken	a	18	év	alattiak	száma.	
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W.2. Kevés	 a	 helyben	 foglalkoztatott	munkaerő	 (a	 foglalkoztatottak	 többsége	 eljáró,	
jellemzően	nincs	jelen	a	településen)	

	
W.3. A	 csapadékvíz‐elvezetésben	 vannak	 hiányosságai	 a	 településnek,	 elsősorban	 a	

külterület‐belterület	összhang	megteremtésében.	
	
W.4. Szolgáltatási	szint	relatív	alacsony	szintje,	amely	elsősorban	Eger	MJV	szomszéd‐

ságára	 és	 széles	 körű	 szolgáltatási	 kínálatára	 vezethető	 vissza	 (sok	 ott	 dolgozó	
oda	viszi	a	gyermekét	óvodába,	iskolába,	ott	vesz	igénybe	szolgáltatást).	
	

W.5. Nincs	a	településnek	saját	piaca,	„hagyományos	vására”,	ahol	akár	a	helyben	vagy	
környéken	előállított	 termékek	(pl.	bor,	szőlőmag‐olaj,	méz,	 lekvár,	befőtt,	 tojás,	
házi	tészta,	gyógytea,	facsemeték	és	virágok	stb.)	kerülhetnének	értékesítésre,	új	
gazdasági	kapcsolatok	alakulhatnának	ki.	

	
W.6. A	turisztika,	mint	kitörési	pont	jelenik	meg	a	fejlesztési	szándékok	között,	de	hiá‐

nyoznak	a	szálláshelyek,	kiegészítő	szolgáltatások.	
	

W.7. Hiányzik	a	pincék	felmérése,	illetve	a	felmérésen	alapuló	kezelési,	rendezési,	fej‐
lesztési	terv,	továbbá	erre	visszavezethetően	nincs	kialakult	„pincés	idegenforga‐
lom”.	
	

W.8. Kedvezőtlen	geomorfológiai	adottságok,	melyek	beavatkozást	tesznek	szükséges‐
sé	(partfalomlás	‐	Honvéd‐Arany	János	‐	Gárdonyi	Géza	‐	Csaba	vezér	‐	Szépasz‐
szonyvölgy	utcák).	
	

W.9. Egyes	művelési	ágakban	elaprózott	tulajdonviszonyok,	melyek	megnehezítik	úgy	
a	területhasználatot,	mint	a	fejlesztési	beruházások	miatt	tulajdonszerzést.	
	

W.10. Az	 önkormányzati	 ingatlankataszterben	 alacsony	 a	 forgalomképes	 ingatlanok	
mértéke	(kevés	a	mozgástér	önkormányzati	beruházásra;	befektetők	vonzásához	
magántulajdonosok	bevonása	szükséges).	
	

Lehetőségek	
O.1. A	település	adottságait	tekintve	jelentős	potenciál	van	még	kihasználatlanul	első‐

sorban	a	turisztikai	fejlesztések	területén	(Eger	MJV	és	Novaj	településekkel	ösz‐
szefogva	a	szőlőterületek	fejlesztése,	a	borvidék	további	népszerűsítése,	tájpincé‐
ben	települési	borok	és	szőlőkészítmények	kínálata,	természeti	környezeti	adott‐
ságokra	 alapozott	 túraútvonalak,	 szálláshely	 biztosítása	 jelenthetnek	 kitörési	
pontot).	

	
O.2. Munkahelyteremtésre	alkalmas	területek	kialakítása,	előkészítése,	amely	 lehető‐

séget	 biztosíthatna	 a	munkaerő	helyben	 tartására,	 befektetők	 vonzására,	 illetve	
további	betelepülő	lakosságot	vonzana	(az	M3‐as	út	közelsége,	ipartelepítésre	al‐
kalmas	terület	kijelölése,	műszaki	infrastrukturális	elláthatóság	biztosítása)	
	

O.3. Egyes	akcióterületre,	akcióprojektekre	jelenleg	is	vannak	eseti	megállapodások	a	
szomszédos	 településekkel	 (elsősorban	 Eger	MJV,	 Novaj),	 a	meglévő	 kapcsolat‐
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rendszer	további	erősítése,	szélesebb	körű	kiterjesztése	szükséges	a	település	fej‐
lődése	érdekében.	
	

O.4. Testvér‐települési	 megállapodások	 fejlesztése,	 külföldi	 települések	 önkormány‐
zataival,	gazdasági	vállalkozásaival	történő	tapasztalat‐csere	(pl.	 falusi	turizmus,	
szálláshely‐szolgáltatás,	települési	márka	bevezetése	és	térnyerése,	stb.).	

	
Veszélyek	
T.1. Tőkeszegénység	(a	különböző	fejlesztések	megvalósulása	pályázati	 források,	be‐

fektetőkkel	történő	megállapodások	függvénye;	az	önkormányzatnak	nincs	olyan	
bevételi	forrása,	amely	megfelelő	fedezetet	biztosítana)	

	
T.2. Ostoros	 környezetében	 számos,	 hasonló	 adottságokkal	 rendelkező	 település	 ta‐

lálható,	amennyiben	azok	sikeresebben	tudnak	pályázati	 forrást	bevonni,	befek‐
tetőket	 vonzani	 (akár	 személyes	 kapcsolatok,	 családi	 kötődések	 révén),	 úgy	 se‐
reghajtóvá	válhat	Ostoros.	
	

T.3. A	 víz‐rendezés	 térségi	 szemléletet	 igényel,	 amennyiben	 nincs	 összehangolva	 az	
egyes	településeken	a	beavatkozás,	úgy	Ostoroson	(illetve	tőle	délre)	nőhet	a	bel‐
vízveszély	kockázata.	
	

T.4. Amennyiben	 a	 magasabb	 szintű	 közlekedési	 (közút,	 kerékpárút)	 hálózat‐
fejlesztési	tervek	nem	érinti	Ostorost,	úgy	ellehetetlenülhetnek	a	kivitelezések.	
	

T.5. Eger	MJV	közelsége,	munkahely‐biztosító	volta,	egészségügyi	és	oktatási	kínálata,	
kereskedelmi	szolgáltatásai	kockázatot	jelentenek	Ostoros	számára,	az	„alvó	tele‐
pülés”	 irányába	mozdulhat	 (hosszú	 távon	 feleslegessé	válhatnak	az	utóbbi	évek	
óvodai,	iskolai,	egészségügyi	fejlesztések,	ha	a	szülők	Egerbe	viszik	gyermekeiket	
óvodába,	iskolába,	orvoshoz)	
	

T.6. A	 munkaerő	 foglalkoztatottsága,	 a	 vállalkozások	 jelentős	 mértékben	 függnek	 a	
makrogazdasági	 helyzettől,	 a	 jogszabályok	 változásaitól,	 illetve	 ki	 vannak	 téve	
Eger	MJV‐ban	 bekövetkező	 társadalmi‐gazdasági‐politikai	 változásoknak	 is,	 egy	
esetleges	 negatív	 spirál	 megindulása	 esetén	 egyes	 lakosok	 elszegényedhetnek,	
szegregátumok	alakulhatnak	ki	Ostoroson.		
	

T.7. A	globális	piacon	egyre	nehezebb	fennmaradni,	versenyképes	termékeket	előállí‐
tani,	szolgáltatni;	az	innovációhoz	szükséges	szakembereket	megtartani.	
	

T.8. Az	elmúlt	 években	 csökkenő	 tendenciát	mutat	 az	 önkormányzat	 bevételi	 oldala	
(az	iparűzési,	kommunális,	gépjármű	adóbevételek	magasabb	szintű	előírások	és	
gazdasági	teljesítmény	függvénye,	melyre	az	önkormányzatnak	csekély	a	ráhatá‐
sa;	a	bevándorlási	 többlet	miatt	elvi	 lehetősége	van	a	 többlet‐adóbevételnek,	de	
az	esetleges	bevétel‐növekedés	csak	becsülhető;	így	nehezebb	a	tervezés).	

	
A	település	fejlesztése	érdekében	versenyképesnek	(korszerű,	ár‐érték	arányban	kiváló,	
széles	 spektrumú	 szolgáltatásokat	 kínáló)	 és	 innovatívnak	 (előremutató,	 újszerű,	 kör‐
nyezettudatos	 fejlesztések	 iránt	 elkötelezettnek)	 kell	 lenni,	 hogy	 a	helyi	 gazdaság	 erő‐
södhessen,	fejlődhessen.	A	népesség	megtartása	érdekében	biztosítani	kell	az	élhetősé‐
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get,	rendezett	közterületeket,	közbiztonság	fenntartását,	szeressenek	a	lakosok	a	telepü‐
lésen	élni,	megfelelő	szolgáltatási	kínálat	 legyen	úgy	a	kereskedelem,	mint	a	szabadidő	
eltöltési	lehetőségek	terén.	A	település	fenntarthatósága	érdekében	a	környezetminősé‐
get	óvni,	védeni	szükséges;	a	meglévő	erőforrásokkal	takarékosan	kell	bánni.		
	
Az	alábbi	táblázatok	a	hosszútávra	szóló	stratégiai	célokat	és	a	középtávra	szóló	temati‐
kus	célokat	összesítik:	
Stratégiai	célok	 Tematikus	célok	
1. Egészséges	 demográfiai	

összetételű,	 jól	 képzett,	 a	
felmerülő	 kihívásoknak	
megfelelni	 képes,	 egész‐
ségtudatos	lakosság	

TC1. Települési	 intézményrendszer	 fejlesztése	 (egész‐
ségügyi	 alapellátás	 intézményrendszere;	 nyugdí‐
jasok	lakókomplexumának	kiépítse;	1‐3	éves	kor‐
osztály	elhelyezése;	óvoda‐fejlesztés)	

TC2. Településközpont	fejlesztése	
TC3. Lakóterületek	 rendezése,	 fejlesztése	 (település‐

mag;	új	lakópark)	
TC4. Sportterületek	 fejlesztése	 (sportcentrum,	 labda‐

rúgó	 pálya,	 extrém	 sportpálya	 ‐	 kerékpár	 pálya‐
mászó‐falak,	futópálya)	

2. A	települési	műszaki	infra‐
struktúra	 hálózatainak	 fej‐
lesztése	

TC5. Közúti	közlekedési	hálózat	fejlesztése	(elkerülő	út	
az	 egri	 Kistályai	 úthoz	 történő	 csatlakozással;	
Dél‐Borsodi	körgyűrűhöz	csatlakozás)	

TC6. Meglévő	közlekedési	 területek	 fejlesztése	 (porta‐
lanított	útburkolatok	biztosítása;	körforgalom	ki‐
építése	a	2503.	sz.	úton)	

TC7. Gyalogjárdák	 fejlesztése	 (meglévőek	 felülvizsgá‐
lata,	újak	építése;	akadálymentesítés	biztosítása)	

TC8. Kerékpáros	 közlekedés	 feltételrendszerének	 (hi‐
vatásforgalmi,	turisztikai	kerékpárutak	kiépítése)	

TC9. Közösségi	 közlekedés	 fejlesztése	 (buszmegállók	
felülvizsgálata,	újak	kijelölése)	

TC10. Közlekedésbiztonság	 javítása	 (átkelőhelyek	 ki‐
alakítása	

TC11. Közterületek	 fejlesztése	 (Kossuth	 tér,	 Hősök	
tere	rendezése)	

TC12. Csapadékvíz	elvezetés,	vízrendezés	(külterület	–	
belterület	összehangolt	rendezése)	

TC13. Hírközlési	létesítmények	fejlesztése	
3. Turisztikai	potenciál	erősí‐

tése	
TC14. Ostorosi	tó	és	környezetének	fejlesztése	
TC15. Ostoros	patak	menti	gyalogos	sétány,	kerékpár‐

út	kialakítása	
TC16. Rekreációs	 területek	 kialakítása	 (üdülők;	 sza‐

badidő	aktív	eltöltésére	alkalmas	területek)	
TC17. Szálláshely	kialakítása	
TC18. Tájház,	tájpince	kialakítása	
TC19. Épített	 értékek	 védelme,	 rendezése,	 Templom	

tér	felújítása	
TC20. Szőlőterületek	 rendezése,	 fejlesztése	 (szőlőka‐

taszterben	 szereplő	 földrészletek	 megfelelő	
hasznosítása)	
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TC21. Pincés	területek	rendezése	(felmérés,	kárelhárí‐
tás,	felújítás)	

4. Munkahelyteremtő	 beru‐
házások	 alapjainak	megte‐
remtése;	meglévő	vállalko‐
zások	 működési	 feltételei‐
nek	 javítása,	 a	 fenntartha‐
tóság	biztosítása	

TC22. Ipari	park	kialakítása	(min.	10	ha	ipari	gazdasá‐
gi	 terület	 biztosítása	 a	 09/52	 és	 09/53	 hrsz.‐ú	
ingatlanok	bevonásával)	

TC23. Telephely‐fejlesztés	 (0179/14	 hrsz.	 ingatlanon	
gazdaságfejlesztés	alapjainak	megteremtése)	

TC24. Ostoros‐Novaj	Bor	Zrt.	telephely‐fejlesztése	
5. Megújuló	 energiaforrások	

nagyobb	 részarányának	
biztosítása	 a	 települési	
energiaellátásban	

TC25. Biomassza	 hasznosítás	 alapjainak	megteremté‐
se	(energiaültetvény	telepítése)	

TC26. Szélenergia	hasznosítása	(„Szélhegy”)	
TC27. Geotermikus	 energia	 hasznosítása	 (meglévő	

geotermikus	kút	üzembe	helyezése)	
TC28. Napenergia	 hasznosítása	 (napelemek,	 napkol‐

lektorok	nagyobb	térnyerése)	
	
Az	országos	fejlesztési	irányokat	és	Ostoros	adottságait	figyelembe	véve	az	egyes	telepü‐
lésrészekre	az	alábbi	célok	kerültek	meghatározásra:	
	
Településrészek	funkciói:	

Funkciók	↠	
Település‐
központ	

Közigazga‐
tási	

Gazdasági		 Lakó	 Rekreációs,	
turisztikai	

Mezőgaz‐
dasági	Településrészek	

↡	

Településköz‐
pont	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 	 	

Nyugati		
településrész	 	 	 	 ∎	 	 	

Keleti	felső	
településrész	 	 ∎	 	 ∎	 	 	

Keleti	alsó	
településrész	 	 ∎	 	 ∎	 	 	

Északi	
	településrész	 	 	 	 ∎	 ∎	 	

Déli	település‐
rész	 	 	 	 ∎	 	 	

Nyugati		
pincés	terület	 	 	 	 	 ∎	 	

Keleti	
	pincés	terület	 	 	 	 	 ∎	 	

Tó	és	üdülő‐
terület	 	 	 	 	 ∎	 	

Külterület	 	 	 ∎	 	 	 ∎	
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1.2.	A	tematikus	és	a	területi	célok	közötti	összefüggések	bemutatása	
	
Az	 alábbi	 táblázat	 Ostoros	 egyes	 településrészei	 (①‐⑨)	 és	 a	 stratégiai	 célok	 alapján	
meghatározott	tematikus	célok	(TC1‐TC28)	közötti	összhangot	összegzik:	
	

①	Településközpont	 ②	Nyugati	településrész	 ③a	Keleti	felső	településrész	
③b	Keleti	alsó	településrész	 ④	Északi	településrész	 ⑤	Déli	településrész	
⑥	Nyugati	pincés	terület	 ⑦	Keleti	pincés	terület	 ⑧	Tó	és	üdülőterület	

⑨	Külterület	
	
	

	 ①	 ②	 ③a	 ③b	 ④	 ⑤	 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	

TC1. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	 	
TC2. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TC3. ∎	 	 	 ∎	 	 	 	 	 	
TC4. 	 	 ∎	 	 ∎	 	 	 	 	 	
TC5. 	 	 	 ∎	 	 	 	 	 	
TC6. ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	
TC7. ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 	
TC8. ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	
TC9. 	 	 	 	 ∎	 	 	 	 	 	
TC10. ∎	 	 	 	 ∎	 	 	 	 	 	
TC11. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TC12. ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	
TC13. ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 ∎	 	 	 	 	
TC14. 	 	 ∎	 	 ∎	 	 	 	 ∎	 	
TC15. ∎	 	 ∎ ∎ 	 	 	 	 ∎	 	
TC16. 	 	 	 ∎	 	 	 	 	 ∎	 	
TC17. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	 	
TC18. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TC19. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TC20. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	
TC21. ∎	 	 	 	 	 	 ∎	 ∎	 	 	
TC22. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	
TC23. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	
TC24. ∎	 	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	
TC25. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	
TC26. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ∎	
TC27. 	 	 	 	 ∎	 	 	 	 ∎	 ∎	
TC28. ∎	 ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎	 ∎	

∎	szoros	kapcsolat;	∎	kevésbé	szoros	kapcsolat	
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A	részcélokhoz	illeszkedő	TOP	indikátorok	bemutatása:	
Eredmény	indikátor	 Mértékegység	 Cél	

Szomszédos	 települések	 és	 Heves	
megyei	 átlagos	 foglalkoztatottsági	
ráta	alakulása,	változások	 %	

Gazdaságfejlesztés	és	a	Foglalkozta‐
tottság	növelése	(Ostoros,	szomszé‐
dos	települések	Eger	MJV	aktív	korú‐
ak	foglalkoztatottsági	rátájának	nö‐

velése,	összehasonlítása)	
Vállalkozások	száma,	aránya	

db/1000	fő	
eFt;%	

Térségi	szemléletű	munkamegosztás	
(bor/kerékpáros/természetjáró	tu‐
rizmushoz	köthető	vállalkozások	

számának	növelése,	nyereségessége)
Foglalkoztatottság	növelése	

Női	 népességen	 belüli	 foglalkozta‐
tottság	alakulása	

%	

Emberi	erőforrás	fejlesztés	(oktatás,	
átképzés,	továbbképzés),	Gazdaság‐
fejlesztés	és	a	Foglalkoztatottság	

növelése	
Intézmények	száma	

db	
Humán	infrastruktúra	fejlesztése	
(intézmények	száma,	szolgáltatási	
kínálat	{elintézhető	ügytípusok})	

Turizmusból	 származó	 bevételek	
alakulása,	változása	

eFt;	ha;	%	

Térségi	szemléletű	munkamegosztás	
(idegenforgalmi	kínálat	megosztása	

Ostoroson	és	térségében)	
Rekreációs	területek	fejlesztése	

(üdülőterületek,	zöldfelületek,	vízfe‐
lületek,	túra	és	kerékpár	útvonalak	

fejlesztése)	
Megújuló	 energiaforrások	 részará‐
nya	 a	 teljes	 energiafogyasztáson	
belül	

%	
Műszaki	infrastruktúra	fejlesztése		
Energiahatékonyság	javítása	

Szőlőterületek	nagysága,	változása	 ha;	%	 Környezet	megőrzése	és	védelme	
Vízrendezéssel	 érintett	 terület	
nagysága,	változása	 ha;	%	 Környezet	megőrzése	és	védelme	
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2.	A	MEGVALÓSÍTÁST	SZOLGÁLÓ	BEAVATKOZÁSOK	
2.1	Akcióterületek	kijelölése,	a	kijelölés	és	a	lehatárolás	indoklásával	
	
A	stratégia	alkotása	során	meghatározott	projektek	jellegűk	alapján	csoportosíthatóak:	

 Kulcs	projektek:	alapvető	fontosságúak	a	cél	elérése	érdekében,	más	tervezett	fej‐
lesztések	előfeltételei	

 Hálózatos	projekt:	egymással	összehangolt,	térben	kapcsolódó	fejlesztések	
 Akcióterületi	projekt:	egy	adott	területre	vonatkozó	fejlesztés	

	
Kulcs	projektek	
	
KP1.	 Szőlő‐kultúra	megóvása,	fejlesztése	
	
Ostoroson	nagy	hagyománya	van	úgy	a	szőlőterü‐
leteknek,	 mint	 a	 kiterjedt	 pince‐hálózatnak,	 bor‐
készítésnek.	A	földkönyvben	306	hektár	területen	
tartanak	nyilván	 szőlőterületként,	ugyanakkor	az	
Ostorosi	Hegyközség	kataszterében	vannak	olyan,	
korábban	 szőlőterületként	 használt	 területek,	
melyek	 jelenleg	más	 területhasználatban	vannak,	
ugyanakkor	 a	 szőlők	 visszatelepítése	 lenne	 kívá‐
natos.	 A	 szőlő	 „hasznosításának”	 több	 formája	
tervezett,	 egyrészt	 látványában	 szemet	 gyönyör‐
ködtető	a	megfelelően	telepített	és	gondozott	sző‐
lőterület,	 másrészt	 a	 termésből	 készülhet	 bor,	
szőlőlé,	 befőtt,	 lekvár,	 aszalvány,	 szőlőmag‐olaj,	
melyet	nemcsak	helyben,	vásárokon,	hanem	étte‐
rem‐hálózatoknak,	 üzletláncoknak	 is	 lehetne	 ér‐
tékesíteni,	 továbbá	 kialakításra	 kerülhetne	 egy	
„bor‐út”,	amely	összeköttetést	biztosítana	a	szőlő‐
területek,	 a	 pincék	 és	 az	 önkormányzati	 tájpince	
között.		
Megfelelő	marketing‐stratégiával,	szélesebb	termék	és	szolgáltatás	kínálattal	az	Ostorosi	
bor	tovább	erősítheti	piaci	jelenlétét,	 jobban	meg	tudna	felelni	a	globális	piac	nyújtotta	
kihívásoknak.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 szőlőterületek	használatának	rendezése	(hegyközségi	nyilvántartásban	szőlőként	
nyilvántartott,	 de	más	 használatban	 lévő	 területek;	 gondozatlan	 szőlők	 tulajdo‐
nosainak	felkutatása,	felszólítása	a	terület	rendezésére)	

 külterületi	földrészletek	csapadékvíz‐elvezetésének	egységes	megoldása	(a	belte‐
rületi	vízelvezetéssel	összhangban;	nem	a	probléma	„odébb‐tolásával”)	

 pincék	 felmérése,	közterületi	kapcsolatok	 rendezése,	állagmegóvási	 tevékenysé‐
gek	elvégzése	

 érdekeltek	 bevonása	 (szőlőterület	 tulajdonosok,	 pincetulajdonosok,	 borászok,	
szőlő‐feldolgozók,	értékesítők,	marketingesek)	

 önkormányzati	 tájpince	 fejlesztése	 (pince	 állagmegóvása;	 pince	 előtti	 területen	
pihenőhely,	esőbeálló,	fényforrás,	hulladékgyűjtő	biztosítása)	
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 szőlőterületek	 jobb	 megközelítését	 szolgáló	 közlekedés‐fejlesztés	 (külterületi	
utak	állapotának	javítása	{burkolat,	vízelvezetés})	

 szőlőterületek	és	pincék	közötti	közlekedési	(gépjármű,	kerékpáros,	akadálymen‐
tesített	 gyalogos)	 területek	 fejlesztése,	 minőségi	 javítása	 (burkolat‐fejlesztés),	
megfelelő	 közvilágítás,	 információs	 táblák	 kihelyezése,	 pihenőhelyek	 (parkolók,	
padok)	létesítése	

	
KP2.	 Ostorosi	tó	és	környezetének	fejlesztése	
	
A	 vegyes	 (magán,	 önkormányzati)	 tulaj‐
donban	lévő	terület‐együttes	és	környeze‐
te	a	terület	adottságai	és	lehetőségei	alap‐
ján	alulhasznosított,	a	tó	és	környezetének	
fejlesztése	számos	egyéb	beruházást	gene‐
rálhat,	 hiszen	 a	 szabadidő	 aktív	 eltöltésé‐
hez	különböző	kiszolgáló	egységek	biztosí‐
tása	 is	 nélkülözhetetlen.	 A	 minőségi	 kör‐
nyezetrendezés	 a	 terület	 környezetében	
lévő	 elhanyagolt	 ingatlanok	 hasznosítását	
indíthatja	el.		
A	 vízfelület	 és	 arra	 épülő	 tevékenységek	 a	 helyben	 lakó	 fiatal	 és	 idősebb	 korosztály	
egészségmegőrzésében	is	fontos	szerepet	játszhat.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 tulajdonviszonyok	 rendezése	 (részben	 önkormányzati,	 részben	 magántulajdon;	
további	tulajdonszerzés	vagy	hosszú	távú	megállapodás	létrehozása	szükséges)	

 a	telepítendő	funkciók	szerinti	célirányos	befektető‐keresés	
 a	 településrendezési	 eszközökben	 a	 fejlesztéshez	 szükséges	 területhasználatok	

biztosítása		
 a	funkciókhoz	igazított	közművel	való	elláthatóság	feltárása,	előkészítése;	a	geo‐

termikus	kút	és	napenergia	hasznosíthatóságának	vizsgálata	
	
KP3.	 Ipari	park	kialakítása	
	
Az	igazgatási	terület	észak‐nyugati	részén	fekvő	09/52,	09/53	hrsz.	ingatlanok	területén	
(Σ	17,8	ha)	ipari	park	alapjainak	megteremtése	tervezett.	
A	terület	a	hatályos	településrendezési	eszközök	szerint	mezőgazdasági	szántó	terület‐
felhasználású;	 a	 földhivatali	 nyilvántartás	 szerint	 gyep	 2	 (09/52)	 és	 szántó	 5	 (09/53)	
művelési	ágú.	
Az	ipari	park	kialakítása,	munkahelyteremtés	tovább	élénkítheti	a	településen	a	lakóte‐
rület‐fejlesztési	igényt,	amely	egyrészt	a	régi	épületek	átalakításával,	felújításával,	más‐
részt	 új	 épületek	 építésével	 biztosítható.	 A	 várhatóan	növekvő	 lakosság	 a	meglévő	 in‐
tézményi	hálózat	kapacitás‐bővítését	is	indokolja.	
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A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 tulajdonviszonyok	rendezése	 (nem	önkormányzati	 terület;	 tulajdonszerzés	vagy	
hosszú	távú	megállapodás	létrehozása	szükséges)	

 a	 településrendezési	 eszközökben	 ipari	 területhasználat	 biztosítása	mezőgazda‐
sági	helyett	

 közművel	való	elláthatóság	 feltárása,	 előkészítése;	a	geotermikus	kút	hasznosít‐
hatóságának	vizsgálata	

 művelésből	való	kivonás	feltárása	(a	2	minőségű	gyep	terület	potenciálisan	átla‐
gostól	jobb	minőségű,	a	kivetté	minősítés	feltételekhez	kötött	–	igazolandó,	hogy	
a	 település	 igazgatási	 területén	 belül	 nem	 található	 hasonló	 adottságokkal	 ren‐
delkező,	rosszabb	minőségű	termőföld	vagy	kivett	terület)	

 a	telepítendő	funkció(k)	meghatározása,	célirányos	befektető‐keresés	
	
Hálózatos	projektek	
	
HP1.	 Közúti	közlekedési	hálózat	fejlesztése	
	
Ostoros	újabb	összekötőút	kiépítését	tervezi,	amely	az	Egri	Kistályai	útba	történő	bekö‐
téssel	nyújthatna	alternatívát	a	közlekedésfejlesztésre;	továbbá	a	Dél‐Bükki	(3.	sz.	első‐
rendű	főúttól	északra	fekvő	települések	összekötése)	közlekedési	hálózathoz	való	csat‐
lakozás	is	kívánatos.	A	közlekedési	területek	fejlesztése	egyrészt	a	lakosság	életét	köny‐
nyíti	meg,	másrészt	turisztikai	célokat	szolgál.	
A	közlekedési	hálózat	fejlesztése	nem	csak	a	motoros	forgalom,	de	a	kerékpáros	közle‐
kedés,	 túraútvonalak,	„bor‐utak”,	 lovas‐turizmus	kialakítása,	bővítése	és	 fejlesztése	mi‐
att	is	térségi	érdek.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 Eger	MJV,	Szomolya,	Noszvaj,	Novaj,	Andornaktálya	településekkel	történő	egyez‐
tetés	a	tervezett	utak	nyomvonalát	illetően	

 a	kapcsolódási	pontokkal	rendelkező	közlekedési	hálózat	nyomvonalak	átvezeté‐
se	 a	 településszerkezeti	 és	 szabályozási	 tervekbe	 (nem	 csak	 Ostoros	 település,	
hanem	a	többi	érintett	település	esetében	is)	

 közlekedéstervek	készíttetése	
 kisajátítási	tervek	előkészítése	
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HP2.	 Kerékpáros	közlekedési	hálózat	fejlesztése	
	
Ostoroson	nincs	külön	nyomtávú	kerékpárút,	illetve	kiépített	kerékpárhálózat;	azonban	
igény	–	hivatásforgalmi	és	turisztikai	célú	egyaránt	–	van.	Új	kerékpárút	kialakítása	egy‐
részt	a	főbb	közlekedési	utak	mentén,	másrészt	az	Ostorosi‐patak	környezetében	terve‐
zett.	A	kerékpárutak	mentén	kerékpár‐szerviz	és	pihenőhelyek	létesítése	is	tervezett.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 Eger	MJV,	Szomolya,	Noszvaj,	Novaj,	Andornaktálya	településekkel	történő	egyez‐
tetés	a	tervezett	kerékpárutak	nyomvonalát	illetően	

 a	kapcsolódási	pontokkal	rendelkező	közlekedési	hálózat	nyomvonalak	átvezeté‐
se	a	településszerkezeti	és	szabályozási	tervekbe	

 közlekedéstervek	készíttetése	
 pihenőhelyek	közterület‐alakítási	tervének	elkészíttetése	(egységes	utcabútorok)	
 kerékpárszerviz	kialakításához	vállalkozó	felkutatása	

	
HP3.	 Vízrendezés	
	
Ostoroson	(és	térségében	is)	számos	probléma	forrása	a	vízrendezésből	ered;	a	telepü‐
lés	geomorfológiai,	domborzati	adottságai	miatt	korábban	is	nagy	hangsúlyt	fektetett	a	
csapadékvizek	gyűjtésére,	elvezetésére,	amely	a	belterületen	jellemzően	meg	is	valósult;	
de	a	belterület	és	külterület	közötti	„összhang”	biztosítása	még	hiányzik.	Az	egyes	ingat‐
lanokon	 történő	 „akció‐területi”	 beavatkozás	 során	 sokszor	 figyelmen	 kívül	 hagyják,	
hogy	az	milyen	problémákat	okozhat	más	területeken	(eltolják	a	problémát	más	ingatla‐
nokra).	A	csapadékvíz	elvezetésén	túl	nincs	települési	kezelési	program	a	vizek	megtar‐
tására	és	 száraz	 időszakban	 történő	hasznosítására,	 továbbá	nincs	 információ	arra	vo‐
natkozóan	sem,	hogy	a	településen	és	a	szomszédos	Eger	MJV	területén	fúrt	számos	kút‐
ból	történő	vízkivétel	hogyan	hat	Ostoros	térségének	„vízháztartására”.	Az	ITS	időtávján	
belül	realitása	a	külterület	és	belterület	csapadékvizeinek	összehangolt	gyűjtése,	tárolá‐
sa	és	elvezetése	esetében	van.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 A	település	teljes	 igazgatási	 területére	vonatkozó	csapadékvíz‐rendezési	 terv	el‐
készíttetése	

 A	műszaki	megoldások	biztosításához	az	érintett	ingatlantulajdonosok	és	a	lakos‐
ság	tájékoztatása		

 A	műszaki	megoldások	kivitelezéséhez	kivitelezők	felkutatása	
 A	műszaki	megoldások	kivitelezéséhez	források	szerzése,	ütemezett	megvalósítás	

	
HP4.	 Katasztrófavédelem	
	
A	település	geomorfológiai,	domborzati	adottságai	miatt	potenciális	veszélyforrást	jelent	
a	 partfalomlás,	 az	Ostorosi‐patak	kiszámíthatatlan	 vízhozama,	 a	 víztározó	 vízállása,	 az	
időszakosan	megjelenő	belvíz,	továbbá	a	külterületről	eseti	jelleggel	lezúduló	csapadék‐
víz.	A	települési	élet‐	és	értékvédelem	érdekében	a	havaria	esetek	minimalizálása	a	cél.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 Talajmechanikai	 és	 kezelési	 terv	 a	 partfal‐omlással	 veszélyeztetett	 területekre	
(pincés	területeken)	
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 Ostorosi‐patak	menti	területek	rendezése	
 Víztározó	környezetének	rendezése	
 Összehangolt,	komplex	rendszerű	csapadékvíz‐elvezető	hálózat	biztosítása,	lehe‐

tőség	szerint	a	szomszédos	településekkel	összhangban	(más	településről	érkező	
víz	ne	okozzon	problémát,	és	Ostoros	se	okozzon	más	településnek	problémát)	

	
Akcióterületi	projektek	
	
AP1.	 Központ‐fejlesztés	
A	település	központi	területén	több	intézmény‐fejlesztés	tervezett,	ezek	részben	az	épü‐
letállagra	és	korszerűsítésre,	részben	a	kapacitás‐bővítésre,	részben	a	közterületek	ren‐
dezésére	irányulnak.	
	

	
AP1.1.		 Önkormányzati	Hivatal	komplex	fejlesztése	
	
Az	 önkormányzati	 hivatal	 épülete	 a	 tetőtér	 beépítésével	 alkalmas	 lehet	 szálláshely‐
szolgáltatás	 biztosítására,	 továbbá	 az	 épület	 folyamatos	 korszerűsítésével,	 energetikai	
fejlesztésével	minőségi	igazgatási‐szolgáltatás	nyújtható	úgy	a	helyi	lakosságnak,	mint	a	
településre	érkező	vendégeknek,	vállalkozóknak,	potenciális	befektetőknek.		
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 az	önkormányzati	hivatal	tetőtér	beépítéséhez	szükséges	tervek	elkészíttetése	
 az	épület	korszerűsítéséhez	szükséges	külső‐belső	munkák	tervezése,	kivitelezé‐

se	
 a	megvalósításhoz	szükséges	forrás	biztosítása	

	
AP1.2.		 Alapszolgáltatási	Központ	fejlesztése	
	
A	település	központjában	lévő	alapszolgáltatási	központ	fejlesztése	tervezett	az	ingatlan	
és	környezetének	vízrendezésével,	parkosítással,	utcabútorok	elhelyezésével.		
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 a	központ	és	környezetének	vízelvezetésére	vonatkozó	terv	elkészíttetése	
 a	zöldfelület	rendezéshez,	parkosításhoz,	egységes	utcabútorok	elhelyezésére	vo‐

natkozó	kertépítészeti	terv	elkészíttetése	
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AP1.3.		 Templom	körüli	közterületek	rendezése	
	
A	 település	központjában	 lévő	 templom	előtti	közterületen	a	burkolat	megújítása	 (tér‐
burkolat,	akadálymentes	járda),	illetve	gépjármű	parkolóhelyek	kialakítása	tervezett.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 az	önkormányzati	tulajdonban	lévő	közterület	terv	szerinti	felújításához	szüksé‐
ges	forrás	biztosítása	

	
AP1.4.		 Közösségi	tér	fejlesztése	
	
Az	Önkormányzati	hivatal	és	környezetében	a	meglévő	Hősök	tere	(84	hrsz.)	és	Kossuth	
tér	 (83	hrsz.)	minőségi	 fejlesztése	 tervezett	hídfelújítással,	 térburkolattal,	 egységes	ut‐
cabútorozással,	parkosítással	olyan	minőségben,	hogy	az	a	 település	központi	 szerepé‐
nek	megfeleljen.	A	közterület‐fejlesztést	követően	a	helyi	piac	is	itt	kaphat	helyet.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 a	fejlesztési	célok	alapján	tervek	elkészíttetése	
 a	megvalósításhoz	forrás	biztosítása	

	
AP1.5.		 Tájház	és	tájpince	fejlesztés	
	
A	település	identitása	és	idegenforgalmi	szerepkörének	erősítése	érdekében	tájház	(75	
hrsz.)	és	tájpince	(84	hrsz.)	kialakítása,	működtetése	tervezett.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 tulajdonviszonyok	rendezése	(75	hrsz.	ingatlan	magántulajdon)	
 tájháznak	szánt	épület	rekonstrukciója	engedélyes	tervek	alapján	
 tájpince	 állagmegóvása,	 közterületi	 kapcsolatainak	 fejlesztése	 (pihenőhely,	 eső‐

beálló,	közvilágítás,	huladékgyűjtés)	
 a	hosszú	távú	működtetéshez	műszaki	és	pénzügyi	terv	összeállítása	
 a	megvalósításhoz	forrás	biztosítása	

	
AP2.	 Rekreációs	területek	fejlesztése	
	
Az	Egri‐út	keleti	oldalán	kialakult	lakóparktól	délre	és	keletre	rekreációs	célokat	szolgá‐
ló	terület	kialakítása	tervezett,	elsősorban	az	idősek	ellátására,	illetve	a	szabadidő	aktív	
eltöltését	célzó	programokkal.	
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AP2.1.		 Nyugdíjasok	lakókomplexumának	kialakítása	
	
Ostoros	községben	és	Eger	vonzáskörzetében	kevés	a	nyugdíjasoknak	lakhatást	biztosí‐
tó	komplexum,	ahol	apartman	jellegű	épületekben	biztosított	a	szállás,	de	a	szolgáltatá‐
sok	széles	kínálata	(egészségügyi	ellátás,	étkeztetés,	szabadidő	eltöltése,	közösségi	prog‐
ramok)	is	helyben	biztosított.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 tulajdonviszonyok	rendezése	 (nem	önkormányzati	 terület;	 tulajdonszerzés	vagy	
hosszú	távú	megállapodás	létrehozása	szükséges)	

 a	településrendezési	eszközökben	a	funkció	megvalósításához	szükséges	terület‐
használat	biztosítása	

 a	 rendelkezésre	 álló	 engedélyes	 tervek	 ütemezett	 megvalósításához	 szükséges	
forráshoz	befektető(k)	felkutatása	

	
AP2.2.		 Szabadidő‐központ	létrehozása	
	
Ostoroson	 jelenleg	 nincsenek	 megfelelően	 kialakított	 közösségi	 területek	 sportolási,	
szabadidő‐eltöltési	 célokra,	 ezért	 labdarúgó	 pálya,	 extrém	 sport	 és	 kerékpáros	 pálya,	
különböző	nehézségi	szintű	mászó	falak,	futópálya	kialakítása	tervezett	a	1010/26	hrsz.	
ingatlanon,	illetve	a	parkerdő	(2606	hrsz.)	és	környékén.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 tulajdonviszonyok	rendezése	
 a	településrendezési	eszközökben	a	funkció	megvalósításához	szükséges	terület‐

használat	biztosítása	
 az	elkészült	tanulmánytervek	alapján	kiviteli	tervek	készíttetése	
 ütemezett	megvalósításához	szükséges	forráshoz	befektető(k)	felkutatása	

	
AP2.3.		 Ifjúsági	tábor	létrehozása	
	
A	településen	 jelenleg	nincsenek	meg	a	feltételei	diákok,	 iskolai	csoportok	elszállásolá‐
sának;	 a	 1010/26	 hrsz.	 ingatlan	 területi	 adottságai	 alapján	 alkalmas	 lenne	 sátortábor	
alapjainak	kialakításához,	kiszolgáló	épület	telepítéséhez.	
	
A	fejlesztéshez	az	alábbi	tevékenységek	elvégzése	szükséges:	

 tulajdonviszonyok	rendezése	
 a	településrendezési	eszközökben	a	funkció	megvalósításához	szükséges	terület‐

használat	biztosítása	
 a	tábor	beépítési	és	közműellátási	tervének	elkészíttetése	
 ütemezett	megvalósításához	szükséges	forráshoz	befektető(k)	felkutatása	

	
2.2.	Az	egyes	akcióterületeken	a	megvalósításra	kerülő	 fejlesztések	összefoglaló	
jellegű	bemutatása,	a	fejlesztések	ütemezése	
	
Szőlő‐kultúra	megóvása,	fejlesztése	
A	fejlesztés	 jellemzően	a	szőlő	művelési	ágban	lévő	külterületi	földrészleteket,	a	pince‐
hálózatot,	az	elemeket	összekötő	műszaki	infrastrukturális	létesítményeket	érinti.	
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Fejlesztési	cél	 Szőlő‐kultúra	megóvása	
Program	 A	meglévő	szőlőterületek	fenntartása,	folyamatos	karbantartása,	

vízelvezetés	egyéb	területek	károsítása	nélküli	megoldása,	új	sző‐
lők	telepítése	az	Ostorosi	Hegyközséggel	és	az	Ostoros‐Novaj	Bor	
ZRt.‐vel	együttműködve	

Becsült	N’	költség	 n.a.	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Vízrendezés	I.	
Program	 Külterületi	csapadékvíz	elvezetési	rendszer	fejlesztése,	a	Nyugati	

övárok	(0280/28,	0261/1	hrsz.‐ek	közötti	területek)	és	a	Keleti	
övárok	(0152/33	hrsz.)	kiépítése	

Becsült	N’	költség	 160	MHUF	
Előkészítettség	 Tanulmányterv	készítése	folyamatban	
	
Fejlesztési	cél	 Vízrendezés	II.	
Program	 „Csúnya	munka”	török	kori	építmény	(0130/2	hrsz.)	rehabilitáci‐

ója,	a	darázskő‐építmény	állagmegóvásához	vízelvezetés,	világí‐
tás,	térrendezés,	információs	táblarendszer	kiépítése	

Becsült	N’	költség	 25	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Vízrendezés	III.	
Program	 Belterületi	csapadékvíz	elvezetési	hálózat	rekonstrukciója,	rész‐

ben	burkolt	árokrendszer	kialakítása,	ingatlan	bejárók	helyzeté‐
nek	rendezése	

Becsült	N’	költség	 500	MHUF	
Előkészítettség	 Tervek	készültek,	van	létesítési	engedély	
	
Fejlesztési	cél	 Turizmusfejlesztés	I.	
Program	 Önkormányzati	hivatal	(129	hrsz.)	tetőterében	turisztikai	szállás‐

hely	kialakítása	
Becsült	N’	költség	 35	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Turizmusfejlesztés	II.	
Program	 Ostorosi	tájpince	(84/N;	önkormányzati	tulajdonú)	felújítása,	ér‐

tékesítési	tevékenységbe	történő	bevonása,	összehangolt	marke‐
ting	és	márkaépítési	akciók	lebonyolítása	

Becsült	N’	költség	 10	MHUF	
Előkészítettség	 Részlet‐tervek	készültek	
	
Fejlesztési	cél	 Turizmusfejlesztés	III.	
Program	 Tájház	(75	hrsz.)	és	parkoló	kialakítása	a	településközpontban	

lévő,	jelenleg	avult	állapotú	épület	átépítésével.	
Becsült	N’	költség	 30	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
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Fejlesztési	cél	 Turizmusfejlesztés	IV.	
Program	 Kerékpárút	I.,	II.,	III.	szakasz	és	kerékpár‐szerviz	pihenőhellyel	

történő	létesítése	a	2503.	sz.	főközlekedési	út	mentén	az	Eger,	Sas	
úti	csomóponthoz	csatlakozva,	ez	biztosíthatja	Eger‐Ostoros	kö‐
zötti	kerékpáros	közlekedést	

Becsült	N’	költség	 I.	127	MHUF	(5	km);	II.	30	MHUF	(1,4	km);	III.	27	MHUF	(1	km)	
Előkészítettség	 I.,	II.	szakasz	engedélyezési	tervei	rendelkezésre	állnak	
	
Fejlesztési	cél	 Közlekedési	hálózatfejlesztés	I.	
Program	 Elkerülő	út	az	Eger,	Kistályai	út	összekötése	Ostoros	érintésével,	a	

Noszvaji	úthoz	csatlakozva,	a	2503.	sz.	főközlekedési	út	–	0277	
hrsz.	külterületi	út,	09/1	hrsz.‐ú	külterületi	út	igénybevételével	

Becsült	N’	költség	 n.a.	
Előkészítettség	 Tanulmányterv	készült	
	
Fejlesztési	cél	 Közlekedési	hálózatfejlesztés	II.	
Program	 Dél‐Borsodi	körgyűrűhöz	csatlakozás,	Eger	–	Ostoros	–	Szomolya	

–	Tard	–	Bogács	–	Bükkzsérc	–	Cserépfalu	–	Cserépváralja	külterü‐
leti	kapcsolatának	fejlesztése;	a	legrövidebb	utat	biztosítja	a	Dél‐
Borsodi	települések	és	Eger	között,	továbbá	jobb	elérhetőséget	
biztosít	az	Egri	repülőtérhez;	számos	területet	tár	fel,	melyek	vál‐
lalkozások,	szolgáltatások	számára	jelenthetnek	alternatívát	

Becsült	N’	költség	 4500	MHUF	
Előkészítettség	 Tanulmányterv	készült	
	
Fejlesztési	cél	 Belterületi	önkormányzati	úthálózat	rendezése	
Program	 Ostoros	Község	belterületén	belül	30	km	hosszon	meglévő	utak	

állapotának	javítása:	Dobó,	Gárdonyi,	Szépasszonyvölgy	út	porta‐
lanított	felülettel	történő	ellátása,	egyéb	utak	felújítása	felület‐
zárással,	padkarendezéssel.	

Becsült	N’	költség	 200‐300	MHUF		
Előkészítettség	 3	út	területére	van	építési	engedély;	az	egyéb	utak	felújítása	nem	

engedélyköteles	
	
Fejlesztési	cél	 Belterületi	járdahálózat	fejlesztése	
Program	 A	belterületi	járdák	ütemezett	fejlesztése	a	2503.	sz.	főközlekedé‐

si	út	mentén	
Becsült	N’	költség	 I.	ütem	120	MHUF	
Előkészítettség	 I.	 ütemhez	 elkészültek	 a	 kiviteli	 tervek;	 a	 II.	 ütem	 terveztetése	

folyamatban	van	
	
Fejlesztési	cél	 Közlekedésbiztonság	javítása	I.	
Program	 2503.	főközlekedési	úton	körforgalom	kialakítása	
Becsült	N’	költség	 60	MHUF	
Előkészítettség	 Tanulmányterv	elkészült	
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Fejlesztési	cél	 Közlekedésbiztonság	javítása	II.	
Program	 Gyalogos	átkelőhelyek	létesítése	a	2503.	sz.	főközlekedési	út	sza‐

kaszán	az	Egri	úti	lakópark,	Egri	úti	temető,	Petőfi	úti	templom,	
Széchenyi	út	–	Deák	F.	út	kereszteződésében	

Becsült	N’	költség	 16	MHUF	
Előkészítettség	 Engedélyes	terv	áll	rendelkezésre	
	
Fejlesztési	cél	 Közterület	rendezés	
Program	 Fő	tér	kialakítása	a	Kossuth	tér	és	Hősök	tere	területének	igény‐

bevételével	(83,	84	hrsz.),	térburkolat	készítése,	hídfelújítás,	csa‐
padékvíz‐rendezés,	parkosítás,	ivókút	létesítése	

Becsült	N’	költség	 50	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Helyi	kereskedelem‐fejlesztés	
Program	 Helyi	piac	kialakítása	a	84,	358	hrsz.	ingatlanok	területén,	a	terü‐

leten	meglévő	épületben	vizesblokk	telepítése,	 fa	pavilonok,	áru‐
sító	asztalok	elhelyezése,	térburkolat,	parkosítás	

Becsült	N’	költség	 50	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Katasztrófa‐elhárítás	
Program	 A	partfalak	mérnökgeológiai	vizsgálata,	akcióterv	kidolgozása	a	

havaria	esetek	elkerülése	érdekében	(nem	biztos,	hogy	a	vízren‐
dezést	követően	nem	történik	további	partfal‐omlás)	

Becsült	N’	költség	 n.a.	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Energia‐ellátás	fejlesztése	I.	
Program	 Közvilágítás	korszerűsítése	30	m	hosszúságú	belterületi	úthálózat	

mentén,	900	lámpatest	cseréje	ledes	fényforrásokra	
Becsült	N’	költség	 100	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Energia‐ellátás	fejlesztése	II.	
Program	 Önkormányzati	intézmények	(70,	73,	678,	129	hrsz.)	energetikai	

korszerűsítése,	az	önkormányzati	hivatal,	iskola,	napközi,	közös‐
ségi	ház	nyílászáróinak	cseréje,	alternatív	fűtési	rendszer	kialakí‐
tása,	tetőcsere		

Becsült	N’	költség	 80	MHUF	
Előkészítettség	 Tanulmánytervek	rendelkezésre	állnak	
	
Fejlesztési	cél	 Köztisztaság	növelése	
Program	 Illegális	hulladék‐lerakóhely	felszámolása	és	rekultiválása	a	

07/95	A‐B	ingatlanon.	
Becsült	N’	költség	 10	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
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Fejlesztési	cél	 Munkahelymegőrzés	
Program	 Ostoros‐Novaj	Zrt.	telephelyfejlesztése	
Becsült	N’	költség	 n.a.	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Munkahelyteremtés	
Program	 Telephely	kialakításához	a	0179/14	hrsz.	ingatlanon	műszaki	inf‐

rastrukturális	beruházások	megvalósítása	
Becsült	N’	költség	 n.a.	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Ostorosi	tó	és	környezetének	fejlesztése	
A	fejlesztés	az	Ostorosi	tavat,	a	környezetében	lévő	beépítetlen	földrészleteket,	valamit	a	
turisztikai	erdőterületet	érinti.	
	
Fejlesztési	cél	 Alapellátás	fejlesztése	
Program	 Nyugdíjasok	lakókomplexumának	létrehozása	teljes	körű	egész‐

ségügyi	és	szociális	ellátás	biztosításával	a	2619,	2620	hrsz.‐ú	
ingatlanok	területén	(~2	ha)	

Becsült	N’	költség	 2500	MHUF	
Előkészítettség	 Engedélyezési	terv	elkészült	
	
Fejlesztési	cél	 Turizmusfejlesztés	
Program	 Túraútvonal	és	pihenőhely	kialakítása	a	063/4,	1242	hrsz.	ingat‐

lanok	területén	az	Ostorosi	tó	körbejárhatóságának	biztosításával,	
pihenőhelyek	kialakításával,	tájpince	célállomással	

Becsült	N’	költség	 50	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Sportterület‐fejlesztés	I.	
Program	 Sportcentrum	kialakítása	a	1010/26	hrsz.‐ú	ingatlanon,	a	meglé‐

vő	salakos	pálya	mellé	füves	labdarúgó	pálya	kialakítása	kiszolgá‐
ló	épülettel	

Becsült	N’	költség	 60	MHUF	
Előkészítettség	 Tanulmányterv	
	
Fejlesztési	cél	 Sportterület‐fejlesztés	II.	
Program	 Extrém	sport	szekció	kialakítása	a	Sportcentrumon	belül	a	

1010/26	hrsz.‐ú	ingatlanon,	térségi	szerepkört	betöltő	kerékpár	
pálya,	mászó‐falak	kialakítása	tervezett		

Becsült	N’	költség	 100	MHUF	
Előkészítettség	 Tanulmányterv	
	
Fejlesztési	cél	 Sportterület‐fejlesztés	III.	
Program	 Futópálya	kiépítése	a	2606,	2619/2,	2620/2,	2623	hrsz.	ingatla‐

nok	területén	kb.	500	m	hosszon	a	jóléti	erdőben	
Becsült	N’	költség	 25	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
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Fejlesztési	cél	 Sportterület‐fejlesztés	IV.	
Program	 Ifjúsági	sporttábor	kialakítása	a	1010/26	hrsz.	ingatlanon	a	

sportcentrumhoz	kapcsolva,	a	szükséges	kiegészítő	kiszolgáló	
létesítményekkel	

Becsült	N’	költség	 100	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Barnamezős	terület	rehabilitációja	
Program	 A	1010/26	hrsz.‐	ú	ingatlan	területén	sportkomplexum	kialakítá‐

sához	tereprendezés,	útépítés,	csapadékvíz	elvezetés,	közvilágítás	
biztosítása	

Becsült	N’	költség	 30	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Megújuló	energiahasznosítás	I.	
Program	 Hőforrás	megnyitása,	 kitermelt	melegvíz	 hasznosítása	 a	 05/317	

hrsz.‐ú	önkormányzati,	és	a	05/1‐314;	05/153	hrsz.	magántulaj‐
donú	 ingatlanok	 területén;	 a	 közelben	 tervezett	 nyugdíjasok	 la‐
kókomplexumával	való	összekapcsolás	biztosítása	

Becsült	N’	költség	 ~50	MHUF	+	hasznosítás	kltsg	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Ipari	park	kialakítása	
Az	 Ipari	 park	 az	 Egri	 út	 északi	 része	menti	 beépítetlen	 területet,	 illetve	 a	 gazdaságos	
működtetéshez	szükséges	kiegészítő	beruházások	területeit	érinti.	
	
Fejlesztési	cél	 Munkahelyteremtés	I.	
Program	 Ipari	park	kialakítása	a	09/52	és	09/53	hrsz.‐ú	ingatlanokon	~10	

ha‐os	nagyságban	Eger	MJV	közigazgatási	határa	mentén,	főút	
mellett	

Becsült	N’	költség	 n.a.	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Megújuló	energiahasznosítás	I.	
Program	 Energia	park	
Becsült	N’	költség	 5	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Megújuló	energiahasznosítás	II.	
Program	 Napkollektoros	energiapark	létesítése	a	0157/9	hrsz.	ingatlanon	
Becsült	N’	költség	 5	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Megújuló	energiahasznosítás	III.	
Program	 Biomassza	 energia	 rendszer	 kialakítása	 energiaültetvények	 tele‐

pítésével	a	0179/14hrsz.	ingatlanon	
Becsült	N’	költség	 n.a.	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
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Fejlesztési	cél	 Megújuló	energiahasznosítás	IV.	
Program	 Szélerőmű	létesítése	a	„szélhegyen”	(0251	hrsz.;	magánterület)	
Becsült	N’	költség	 n.a.	
	
Településközpont	fejlesztése	
A	településközpontot	érintő,	1‐1	ingatlanra	koncentráló	fejlesztések.	
	
Fejlesztési	cél	 Intézmény‐fejlesztés	–	oktatás	
Program	 Iskolai	tornaterem	építése	az	önkormányzati	tulajdonú	72,	74	

hrsz.	ingatlanok	területén	
Becsült	N’	költség	 175	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Intézmény‐fejlesztés	–	civil	közösség	
Program	 Közösségi	Ház	kialakítása	a	678	hrsz.	ingatlan	területén	a	meglé‐

vő	Művelődési	ház	átalakításával,	akadálymentesítéssel,	energeti‐
kai	fejlesztéssel,	vizes	blokk	átalakítással	

Becsült	N’	költség	 80	MHUF	
Előkészítettség	 Engedélyes	terv	áll	rendelkezésre	
	
Fejlesztési	cél	 Intézmény‐fejlesztés	–	gyermekjólét	
Program	 1‐3	évesek	elhelyezésének	megoldása	(az	óvoda	bölcsőde	funkci‐

óval	történő	kiegészítése,	komplex	fejlesztése)	
Becsült	N’	költség	 10	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Intézmény‐fejlesztés	–	gyermekjólét	
Program	 A	441	hrsz.	ingatlanon	meglévő	Ostorosi	Szőlőfürt	Óvoda	udvará‐

nak	és	külső	játszóeszközeinek	fejlesztése,	az	épület	belső	beren‐
dezéseinek	korszerűsítése,	fejlesztése	

Becsült	N’	költség	 22	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Közterület‐fejlesztés	
Program	 Alapszolgáltatási	Központ‐közpark	létrehozása	a	362	hrsz.	ingat‐

lanon	
,,Becsült	N’	költség	 5	MHUF	
Előkészítettség	 Koncepcionális	
	
Fejlesztési	cél	 Közterület	rendezés	
Program	 Templom	előtti	tér	felújítása,	térburkolat	lefektetése,	járdák	fel‐

újítása;	parkoló	biztosítása	(önkormányzati	tulajdonú	946/1,	67	
hrsz.)	

Becsült	N’	költség	 50	MHUF	
Előkészítettség	 Elkészültek	a	tervek	
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2.3.	A	településfejlesztési	akciók	összehangolt,	vázlatos	pénzügyi	terve	
	
Az	egyes	kulcsprojektekhez	tervezett	projektek	megvalósítására	vonatkozó	költségek	–	a	
különböző	projektek	előkészítettségének	alacsony	foka	miatt	–	becsült	értékek,	a	részle‐
tesebb	kidolgozás,	pontosabb	műszaki	tartalom	ismeretében,	a	tervezés	későbbi	szaka‐
szaiban	 lehet	 a	 költségvonzatokat	meghatározni,	 azaz	 a	 dokumentációban	meghatáro‐
zott	értékek	nem	tekinthetők	kötelezettségvállalásnak.	A	fejlesztési	szándékok	megvaló‐
sításához	 szükséges	 források	 elsősorban	 európai	 uniós,	 illetve	 hazai	 költségvetési	 fej‐
lesztési	célúak,	illetve	egyes	esetekben	nem	nélkülözhető	a	magántőke	bevonása	sem.	
	
Az	 Operatív	 Programok	 biztosítják	 a	 2014‐2020‐as	 uniós	 költségvetési	 időszakban	 a	
támogatási	forrásokat,	területi	programok:	

 Terület‐	és	településfejlesztési	Operatív	Program	(TOP)	
A	TOP	fő	küldetése,	hogy	kereteket	biztosítson	a	területileg	decentralizált	fejleszté‐
sek	tervezéséhez	és	megvalósításához.	Fejlesztései	között	helyet	kapnak	a	közvetle‐
nül	a	közszférára,	a	helyi	társadalomra	és	környezetre	irányuló	fejlesztések	is.	
	

Ágazati	operatív	programok:	
 Gazdaságfejlesztési	és	Innovációs	Operatív	Program	(GINOP)	

A	 GINOP	 egyik	 legfontosabb	 célkitűzése	Magyarország	 foglalkoztatási	 rátájának	
75%‐ra	való	emelése.	Ehhez	egyrészt	új	munkahelyeket	kell	 létesíteni,	másrészt	a	
munkát	vállalni	akarók	képességeit	kell	 fejleszteni.	A	program	 további	két	 fontos	
célkitűzése	az	ország	 innovációs	képességeinek	és	kapacitásainak,	valamint	a	ma‐
gyar	ipari	és	szolgáltató	szektornak	a	fókuszált	fejlesztése.	
	

 Emberi	Erőforrás	Fejlesztési	Operatív	Program	(EFOP)	
Az	EFOP	elsődleges	célja,	hogy	a	humán	tőke	és	a	társadalmi	környezet	javításával	
járuljon	 hozzá	 a	 társadalmi	 felzárkózási	 és	 népesedési	 kihívások	 kezeléséhez.	 Az	
EFOP	a	gyakorlatban	nemcsak	a	szegénység	elleni	küzdelemből	fogja	kivenni	a	ré‐
szét,	de	hangsúlyt	helyez	a	társadalmi	kohézió	erősítésére,	az	egészségügyi	beruhá‐
zásokra,	a	köznevelés	minőségének	fejlesztésére,	kiemelt	tekintettel	a	korai	iskola‐
elhagyás	csökkentésére,	a	felsőfokú	végzettséggel	rendelkezők	számának	növelésé‐
re	és	a	kutatás‐fejlesztésre.	
	

 Integrált	Közlekedésfejlesztési	Operatív	Program	(IKOP)	
Az	IKOP	elsődleges	célja	a	közlekedés	hálózatának	és	infrastruktúrájának	fejleszté‐
se,	a	transzeurópai	közlekedési	hálózaton	keresztül	a	városi	közlekedésen	át,	egé‐
szen	a	környezetbarát	megoldásokig.	
	

 Környezeti	és	Energiahatékonysági	Operatív	Program	(KEHOP)	
A	KEHOP	célja,	hogy	a	magas	hozzáadott	értékű	termelésre	és	a	foglalkoztatás	bő‐
vülésére	épülő	gazdasági	növekedés	az	emberi	élet	és	a	környezeti	elemek	–	hosszú	
távú	változásokat	is	figyelembe	vevő	–	védelmével	összhangban	valósuljon	meg.	
	

 Vidékfejlesztési	Program	(VP)	
A	VP	elsődleges	célja	a	mezőgazdasági	vállalkozások	versenyképességének	növelése,	
az	 agrárium	 fenntartható	 fejlődése,	 a	 vidéki	 térségek	 és	 közösségek	 erősítése,	 az	
életminőség	javítása	a	vidéki	térségekben,	valamint	a	gazdasági	fejlődés	támogatá‐
sa.	
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Az	alábbi	táblázat	a	fejlesztési	elképzelések	becsült	forrásigényeit	vázolják:	
	

	
2.4.	Az	 akcióterületeken	 kívül	 végrehajtandó,	 a	 település	 egésze	 szempontjából	
jelentős	fejlesztések	és	ezek	illeszkedése	a	stratégia	céljaihoz	
	
Ostoros	fejlődése	érdekében	az	alábbi,	nem	akcióterületekre	vonatkozó	fejlesztések	ke‐
rültek	megállapításra:	
	
 Helyi	vállalkozások	fejlesztési	céljainak	támogatása	

Az	önkormányzat	a	vállalkozásokat	segítő	adópolitikával,	hatékony	hatósági	ügyinté‐
zésekkel,	 fejlesztést	 elősegítő	 és	 támogató	 településrendezési	 eszközökkel	 biztosít‐
hatja	 a	 célhoz	 szükséges	 feltételeket.	 A	 vállalkozások	 és	 az	 önkormányzat	 közötti	
meglévő	kommunikáció	fejlesztése,	az	információk	áramlásának	gyorsítása	továbbra	
is	építő	jellegű.	
	
Fejlesztési	cél	 Telephelyfejlesztés	
Program	 A	 helyi	 foglalkoztatás	 növelése,	 gazdasági	 potenciál	 erősítése,	

szükséges	 területek	 előkészítése,	műszaki	 infrastrukturális	 fej‐
lesztések	megvalósítása	több	ütemben	

Előkészítettség	 A	 hatályos	 szabályozási	 terv	 jelenleg	 is	 tartalmaz	 gazdaságfej‐
lesztésre	 szánt	 területeket,	 ezek	 felülvizsgálata,	 felmerült	 igé‐
nyekhez	igazítása	szükséges	

Közreműködők	 Önkormányzat,	 Kereskedelmi	 és	 Iparkamara,	 vállalkozók,	 érin‐
tett	ingatlantulajdonosok	

	
 Közösségi	közlekedés	fejlesztése	

Az	Ostorosi	 lakosság	jelentős	része	eljár	dolgozni,	 illetve	középfokú,	felsőfokú	okta‐
tási	 intézményekbe,	 ezért	 közösségi	 érdek,	 hogy	 olyan	 helyközi	 tömegközlekedési	
hálózata	 legyen	 a	 településnek,	 amely	 (racionális	 keretek	 között)	 kielégíti	 a	 helyi	
igényeket,	úgy	a	buszmegállók	helyének	tekintetében,	mint	a	járatsűrűséget	illetően.	
	
Fejlesztési	cél	 Közösségi	közlekedési	hálózat	fejlesztése	
Program	 Autóbusz	megállóhelyek	létesítése	a	2503.	sz.	főközlekedési	út	

mentén,	mivel	az	ott	élő	~800	főnek	1,5	km‐t	meghaladó	távol‐
ságra	van	a	legközelebbi	buszmegálló	

Becsült	N’	kltsg	 14	MHUF	
Előkészítettség	 Engedélyes	terv	áll	rendelkezésre		

	
 Környezetvédelem,	környezettudatosság	erősítése	

A	település	jellemzően	„kertes	házas”	beépítésű,	azaz	jelentős	mennyiségű	komposz‐
tálható	 hulladék	 keletkezik,	 melyek	 újra‐hasznosítása,	 felhasználása	 a	 jelenlegitől	

Fejlesztési	elképzelés	 Projektgazda	 Forrás	 Becsült	költség	
Szőlőkultúra	megóvása,	fejlesztése	 Önkormányzat	 TOP,	VP	 min.	6	Mrd	HUF	
Ostorosi	 tó	 és	 környezetének	 fej‐
lesztése	 Önkormányzat	 KEHOP	 min.	2,9	Mrd	HUF	

Ipari	Park	kialakítása	 Önkormányzat	 GINOP	 min.	10	M	HUF	
	 	 	 	

Településközpont	fejlesztése	 Önkormányzat	 TOP	 min.	450	M	HUF	
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nagyobb	 részarányban	 tervezett.	A	kertben,	 illetve	háztartásban	keletkező	hulladé‐
kok	 komposztálása	 és	 helyben	 történő	 újrahasznosítása,	 ezzel	 párhuzamosan	 a	
kommunális	 hulladék	 mennyiségének	 csökkentése	 kívánatos.	 Lakóterületen	 kom‐
posztálás	 csak	 megfelelő	 technológiával,	 háztartási	 méretben	 végezhető,	 a	 szagos‐
bűzös	hatások	térnyerése	kerülendő.	
A	 településen	biztosított	 a	 szelektív	hulladékgyűjtés,	de	ennek	mértéke,	 spektruma	
fejleszthető.		
	
Fejlesztési	cél	 Közösségi	 komposztáló	 telep	 kialakítása,	 továbbá	 lakossági	

„háztartási‐komposztálók”	elterjesztése	
Program	 A	településen	(pl.	közösségi	intézményekben)	keletkező	szerves	

hulladékok	szelektív	gyűjtése,	feldolgozása,	hasznosítása		
A	lakosság	körében	a	technológiailag	és	megjelenésében	megfe‐
lelően	kialakított	komposztálók	népszerűsítése,	elterjesztése	

Előkészítettség	 Koncepcionális	
Közreműködők	 Önkormányzat,	 intézmények,	mezőgazdászok,	érintett	 ingatlan‐

tulajdonosok	
	

 Külterületi,	művelésben	lévő	földrészletek	fejlesztése	
Ostoros	számára,	mint	az	Egri	borvidékhez	tartozó	és	abból	profitálni	szándékozó	te‐
lepülésnek	 fontos	 a	 domboldalakon	már	 látványában	 is	meghatározó	 szőlőterület‐
együttes	fejlesztése,	azonban	a	szőlőterületeket	körülvevő	egyéb	területhasználatok	
megfelelősségét	is	biztosítani	szükséges.	A	külterület	~20%‐a	legelő,	melyek	jellem‐
zően	2.	minőségi	osztályba	tartoznak	(7,76	AK/ha).	A	legelők	fenntartásához	az	adott	
terület	nagyságához	illeszkedő	létszámú	állatállomány	tartása	lenne	kívánatos.	A	ho‐
nos	állatfajok	tartása	a	terület	fenntartása	mellett	munkahelyteremtő,	turisztikai,	ok‐
tatási,	 élelmezési	 célokat	 (állatsimogató;	 környezetismeret	 oktatás;	 bio	 élelmiszer	
előállítás	stb.)	is	szolgálhat.	
	
Fejlesztési	cél	 Legelők	fenntartható	fejlődésének	biztosítása	
Program	 A	legelő	művelési	ágban	lévő	földrészletek	legeltetéssel	történő	

fenntartása,	állattartó	funkció	meghonosítása,	értéknövelő	be‐
ruházások	ütemezett	megvalósítása.	

Előkészítettség	 Koncepcionális	
Közreműködők	 Önkormányzat,	iskola,	vállalkozók,	érintett	ingatlantulajdonosok

	
	
3.	ANTI‐SZEGREGÁCIÓS	PROGRAM	(amennyiben	a	településen	található	szegregált	
vagy	szegregációval	veszélyeztetett	terület)	
3.1.	A	szegregáció	mérséklését	vagy	megszüntetését	célzó	intézkedések	(a	telepü‐
lés	 egészét	 érintő	 és	 az	 egyes	 szegregátumokra	 vonatkozó	 fejlesztések,	 progra‐
mok	meghatározása)	
	
A	KSH‐tól	megrendelésre	került	 a	314/2012.	 (XI.8.)	Korm.	 rendelet	30.§	 szerinti	 adat‐
szolgáltatás.	
Szegregált	terület:	egy	településen	belül	a	különböző	társadalmi	rétegek,	etnikai	csoportok	
stb.	lakóhelye	erősen	elkülönül	egymástól;	a	szegregáció	együtt	 jár	a	 jövedelmi	viszonyok	
és	a	települési	infrastruktúra	lényeges	egyenlőtlenségeivel.	
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A	 KSH	 a	 szegregációs	 mutatót	 a	 2011‐es	 népszámlálási	 adatokból	 állította	 elő	 a	
314/2012.	(XI.8.)	Korm.	rendelet	10.	mellékletében	meghatározott	szegregációs	mutató	
alapján.	
	

Mutató	megnevezése	 Ostoros	
összesen	

Lakónépesség	száma	 2666
Lakónépességen	belül	0‐14	évesek	aránya	 16,4
Lakónépességen	belül	15‐59	évesek	aránya	 63,2
Lakónépességen	belül	60‐X	évesek	aránya	 20,5
Legfeljebb	általános	iskolai	végzettséggel	rendelkezők	aránya	az	aktív	
korúakon	(15‐59	évesek)	belül	 5,8

Felsőfokú	végzettségűek	a	25	éves	és	idősebb	népesség	arányában	 21,9
Lakásállomány	(db)	 991
Alacsony	komfort	fokozatú	lakások	aránya	 3,8
Rendszeres	munkajövedelemmel	nem	rendelkezők	aránya	az	aktív	korú‐
akon	(15‐59	évesek)	belül	

31,7

Legfeljebb	általános	iskolai	végzettséggel	rendelkezők	és	rendszeres	
munkajövedelemmel	nem	rendelkezők	aránya	az	aktív	korúakon	belül	 3,5

Foglalkoztatottak	aránya	a	15‐64	éves	népességen	belül	 63,5
Foglalkoztatott	nélküli	háztartások	aránya	 30,8
Állandó	népesség	száma	–	a	mutató	a	település	egészére	állítható	elő,	
szegregátumokra	nem	 2699

Alacsony	presztízsű	foglalkoztatási	csoportokban	foglalkoztatottak	ará‐
nya	 35,6

A	gazdaságilag	nem	aktív	népesség	aránya	a	lakónépességen	belül	 51,2
Munkanélküliek	aránya	(munkanélküliségi	ráta)	 8,8
Tartós	munkanélküliek	aránya	(legalább	360	napos	munkanélküliek	ará‐
nya)	 5,5

A	komfort	nélküli,	félkomfortos	és	szükséglakások	aránya	a	lakott	laká‐
sokon	belül	 3,2

Egyszobás	lakások	aránya	a	lakott	lakásokon	belül	 1,9
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A	térképek	olyan	területeket	is	megjelenítenek,	amelyek	eleget	tesznek	ugyan	a	szegregá‐
ciós	mutató	kritériumának,	de	alacsony	népességszámuk,	vagy	intézeti	háztartásban	élők	
(pl.:	 kollégium,	 idősek	 otthona,	 hajléktalan	 szálló)	 miatt	 mégsem	 tekinthetők	 valódi	
szegregátumoknak.	
A	településen	szegregált	terület	nem	került	kijelölésre.		
	
Az	50	főt	nem	éri	el	ugyan	az	alacsony	iskolai	végzettséggel	és	rendszeres	munkajövede‐
lemmel	nem	rendelkezők	száma	az	aktív	korúakon	belül,	de	kedvezőtlen	helyzetben	van	
a	Deák	Ferenc	utca	–	Szépasszonyvölgy	utca	–	Csaba	vezér	utca	közötti	terület.	Mivel	a	
terület	 nem	 tesz	 eleget	 a	 KSH	 által	meghatározott	 feltételeknek,	 ezért	 lakónépességre	
vonatkozó	adatállomány	nem	áll	rendelkezésre.	A	meghatározott	terület	5400	m2	(a	bel‐
terület	0,35%‐a),	13	lakóházat	érint.	
	
3.2.	A	fejlesztések	szegregációs	hatásának	kivédésére	hozott	intézkedések	
	
Szegregátum	hiányában	nincsenek	ilyen	jellegű	intézkedések.	
	
3.3.	 A	 szegregációt	 okozó	 folyamatok	megváltoztatására,	 hatásuk	mérséklésére	
teendő	intézkedések	
	
Szegregátum	hiányában	nincsenek	ilyen	jellegű	intézkedések.	
	
4.	A	STRATÉGIA	KÜLSŐ	ÉS	BELSŐ	ÖSSZEFÜGGÉSEI	
4.1.	Külső	összefüggések	(a	stratégia	illeszkedése	a	településrendezési	eszközök‐
höz,	az	ágazati	stratégiákkal,	az	önkormányzat	gazdasági	programjával,	a	telepü‐
lési	környezetvédelmi	programmal	és	más	környezetvédelmi	tervekkel,	a	terület‐
fejlesztési	tervdokumentumokkal,	védettségekkel	való	összhang	bemutatása)	
	
Ostoros	fejlesztési	céljai	a	2014‐2020	időszakra	vonatkozóan	a	magasabb	szintű	előírá‐
sokkal,	koncepciókkal,	tervekkel	összhangban	kerültek	kialakításra.	
Alapvető	elemként	jelenik	meg,	hogy	a	településen	biztosítva	legyen:	

 a	természeti	erőforrások	fenntartható	használata	
 értékteremtő,	foglalkoztatást	biztosító	gazdasági	fejlődés	
 helyi	adottságokra	alapozott,	térségi	munkamegosztás		
 egészséges	lakosság	

	
Településrendezési	 eszközök:	 Ostoros	 község	 rendelkezik	 hatályos	 településrendezési	
eszközökkel,	de	ezek	korszerűsítése,	felülvizsgálata	a	hatályos	előírások	szerint	jelenleg	
folyamatban	 van,	 így	 az	 egyes	 fejlesztési	 célokhoz	 szükséges	 területigények,	 terület‐
használatok,	sajátos	övezeti	előírások	biztosíthatóak	lesznek.		
	
 Településfejlesztési	 koncepció:	 a	 település	 a	 jelenleg	 hatályos	 településrendezési	

eszközök	 készítése	 során	 nem	 készíttetett	 koncepciót.	 Ostoros	 község	 2015‐2025.	
időszakra	vonatkozó	településfejlesztési	koncepcióját	a	képviselő‐testület	55/2015.	
(IX.28.)	határozatával	fogadta	el;	a	koncepcióban	foglaltakra	épül	jelen	integrált	tele‐
pülésfejlesztési	stratégia;	

 Településszerkezeti	 Terv	 és	 leírása:	 a	 hatályos	 településszerkezeti	 terv	 és	 leírása	
2001‐ben	készült,	majd	az	Egri	lakópark	területére	vonatkozóan	módosításra	került	
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(71/2001.	(XII.20.);	46/2006.	(VII.10.)	határozat).	A	településszerkezeti	terv	10	éves	
időtartamra	 készült;	 a	 település	 képviselő‐testülete	 2015‐ben	 döntött	 új	 település‐
rendezési	eszközök	készítéséről,	melynek	készítése	jelenleg	folyamatban	van,	a	kon‐
cepció	és	stratégai	során	meghatározott	terület‐használati	szándékok	figyelembevé‐
telével;	

 Helyi	Építési	Szabályzat	és	Szabályozási	Terv:	a	hatályos	helyi	építési	szabályzat	és	
szabályozási	terv	a	településszerkezeti	tervvel	egy	időben	készült	(71/2001.	(XII.20.)	
rendelet),	illetve	lett	módosítva	(12/2006.	(VII.10.)	rendelet).	Az	új	településszerke‐
zeti	 tervvel	 együtt	 új,	 a	 hatályos	 előírásoknak	 (314/2012.	 (XI.8.)	 Korm.	 rendelet)	
megfelelő	helyi	építési	szabályzat	és	szabályozási	terv	is	készül.	

 Önkormányzati	gazdasági	program:	a	2015‐2019.	évre	vonatkozó	gazdasági	progra‐
mot	a	képviselő‐testület	13/2015.	(III.30.)	határozatával	fogadta	el,	a	dokumentum‐
ban	foglaltak	figyelembe	lettek	véve	a	településfejlesztési	koncepció	készítése	során;		

 Települési	környezetvédelmi	program:	az	alap	program	2003‐ban	készült,	ez	2011‐
ben	kiegészítésre	került	 (21/2011.	 (III.28.)	határozat),	 a	dokumentumban	szereplő	
alapelvek	 és	 részcélok	 beépítésre	 kerültek	 úgy	 a	 településfejlesztési	 koncepcióba,	
mint	az	integrált	településfejlesztési	stratégiába.	

 Foglalkoztatási	esélyegyenlőségi	terv:	a	tervet	a	képviselő‐testület	2011‐ben	fogadta	
el,	a	benne	megfogalmazottak	–	azonos	munkáért	azonos	illetmény;	jó	egészségi	álla‐
pot,	biztonság,	 jó	közérzet	megőrzése;	 fogyatékkal	 élők	helyzetének	 javítása;	 csalá‐
dosok	helyzetének	 javítása,	nyugdíj	előtt	állók	helyzetének	 javítása	–	 jelenleg	 is	ér‐
vényben	vannak	(127/2011.	(XII.12.)	határozat).	

	
4.2.	Belső	összefüggések	(a	célok	logikai	összefüggései,	a	helyzetértékelésben	be‐
azonosított	problémákra	ad‐e	megoldást,	a	stratégia	megvalósíthatósága,	a	célok	
megvalósítása	érdekében	tervezett	tevékenységek	egymásra	gyakorolt	hatása)	
	
A	helyzetértékelésben	számos	probléma	került	feltárásra,	melyekre	választ	kíván	adni	a	
stratégia.	
	
▪ Az	Eger	MJV	agglomerációjában	való	fekvés	egyrészt	előnyt	biztosít	Ostoros	számára,	

mivel	nemcsak	megyei,	de	országos	átlag	alatti	 is	a	relatív	munkanélküliségi	ráta,	a	
közelben	 (szomszéd	 településen)	 lehetőség	van	magasabb	szintű	oktatásban	része‐
sülni	(középfok,	 felsőfok),	van	kórház	és	szakorvosi	szolgálat,	széles	spektrumú	ke‐
reskedelmi	egységek	állnak	rendelkezésre.	Ugyanakkor	a	közeli	fekvés	kitettséget	is	
jelent,	mivel	kérdéses,	hogy	a	településen	élők,	illetve	újonnan	beköltözők	közül	kik	
fogják	igénybe	venni	a	helyi	intézményi	(óvoda,	iskola,	egészségügy,	hivatali	ügyinté‐
zés)	és	kereskedelmi	szolgáltatásokat,	mekkora	az	igény	a	település	belső	fejlődésére	
(intézmény	bővítés	a	népesség	emelkedésével	párhuzamosan;	szórakoztató	progra‐
mok,	 helyi	piac),	 hogyan	 lehet	 közösséget	 építeni,	 bevonni	 a	 településen	 lakó,	 de	 a	
nap	részében	gyakorlatilag	más	településen	élőket.	A	fejlesztési	célok	meghatározása	
során	–	az	elmúlt	hónapok	pozitív	irányú	elmozdulásait,	érdeklődők	számának	emel‐
kedését	figyelembe	véve	–	az	intézményi	férőhelyek	kisebb	mértékű	növelése,	a	szol‐
gáltatások	minőségének	javítása	és	a	spektrum	szélesítése	került	meghatározásra.	Az	
egyre	 inkább	 felértékelődő	 egészséges	 életmód,	 tiszta	 levegő,	 zajmentes,	 nyugodt	
környezet	kínálata	várhatóan	helyzetbe	hozza	Ostorost.	
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Kapcsolódó	stratégiai	cél:	Egészséges	demográfiai	összetéte‐
lű,	 jól	 képzett,	 a	 felmerülő	 kihívásoknak	 megfelelni	 képes,	
egészségtudatos	lakosság	

	
▪ A	település	északi	részén	kisvárosias	jellegű	új	lakóterület	(Egri	lakópark)	került	ki‐

alakításra,	melynek	I.	üteme	(nyugati	oldal)	gyorsan	beépült,	rendezett	képet	fest.	A	
II.	ütem	(keleti	oldal)	azonban	a	gazdasági	válság	hatására	nem	került	teljes	mérték‐
ben	igénybevételre,	csak	néhány	telek	épült	be,	emiatt	rendezetlen	képet	fest	a	terü‐
let.	A	fejlesztési	célok	között	számos	turisztikai	és	szabadidő	aktív	eltöltését	támoga‐
tó	beruházás	szerepel,	melyek	várhatóan	még	vonzóbbá	teszik	Ostorost	és	középtá‐
von	beépítésre	került	az	Egri	lakópark	keleti	részének	túlnyomó	többsége,	ezzel	hoz‐
zájárulva	a	rendezettebb	településképhez.	

	
Kapcsolódó	stratégiai	cél:	Egészséges	demográfiai	összetéte‐
lű,	 jól	 képzett,	 a	 felmerülő	 kihívásoknak	 megfelelni	 képes,	
egészségtudatos	lakosság	

	
▪ A	 településközpont	 nem	 elég	 hangsúlyos,	 hiányoznak	 turisztikai,	 közösségépítő	

funkciók.	A	közterületek	rendezésével,	az	önkormányzati	hivatal	szálláshely	funkció‐
val	történő	megtöltése,	a	tájpince	fejlesztése,	a	tájház	kialakítása,	piactér	és	rendez‐
vénytér	biztosítása	várhatóan	javítja	a	település	megítélését.	

	
Kapcsolódó	stratégiai	cél:	Turisztikai	potenciál	erősítése	

	
▪ Hiányzik	 a	 komplex	 vízkezelési	 rendszer,	 a	 belterületen	 ugyan	megoldott	 a	 csapa‐

dékvíz‐elvezetés,	 de	 a	külterületi	 földrészletekről	 érkező	 vizeket	nem	mindig	 tudja	
fogadni	 a	 kiépült	 rendszer;	 továbbá	 nincs	megoldva	 a	 csapadékvizek	 hasznosítása,	
aszályosabb	időre	való	tartalékolás,	csak	a	belterületi	vizek	gyűjtése	és	elvezetése.	A	
külterületi	földrészletek	rendezése,	a	belterületi	vízelvezetési	rendszer	felülvizsgála‐
ta,	illetve	a	két	rendszer	összehangolása	várhatóan	hosszú	távon	mentesíti	Ostorost.	

	
Kapcsolódó	stratégiai	cél:	A	települési	műszaki	infrastruktú‐
ra	hálózatainak	fejlesztése	

	
▪ A	települést	keresztül	szeli	É‐D‐i	irányban	az	Ostoros‐patak,	amely	a	belterület	keleti	

lakott	 területeit	 is	 érinti	 (Nagyvölgy),	 ezért	 itt	 a	 szennyeződés	megakadályozására	
különös	figyelmet	kell	 fordítani.	 Jelentős	az	ökológiai	hálózat	ökológiai	 folyosó	öve‐
zetével	 fedett	 területe,	 ezért	egyes	külterületi	 földrészletek	korlátozottan	–	a	véde‐
lem	 fenntartásának	megfelelően	 –	 használhatók.	 A	 természeti	 értékek	 ugyanakkor	
nem	csak	korlátozást,	de	 a	 turizmus	 szempontjából	 tematikus	 attrakciót	 is	 jelente‐
nek.	

	
Kapcsolódó	stratégiai	célok:	Turisztikai	potenciál	erősítése.	
A	települési	műszaki	infrastruktúra	hálózatainak	fejlesztése.	

	
▪ A	településen	számos	(~700)	pince	található,	melyek	állapota	1990‐ben	fel	lett	mér‐

ve,	de	az	eltelt	évek	során	bekövetkezett	változások	miatt	a	 jelenlegi	állapot	kérdé‐
ses.	 A	 pincés	 területek	 fejlesztése	 biztosíthatja	 hosszú	 távon	 az	 épített	 értékek	 vé‐
delmét,	fennmaradását.	
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Kapcsolódó	stratégiai	cél:	Turisztikai	potenciál	erősítése	

	
▪ A	külterületi	földrészletek	részben	elhanyagoltak,	az	egykori	TSZ‐ekből	kiosztott	kis	

méretűnek	mondható,	gazdaságosan	kevésbé	művelhető	 ingatlanok	egy	része	nincs	
jól	 karban	 tartva.	 A	 tapasztalatok	 szerint	 amennyiben	 olyan	 fejlesztési	 cél	 kerül	
meghatározásra,	 amelyben	 az	 érintett	 ingatlan‐tulajdonosok	 is	 megtalálni	 vélik	 a	
számításukat,	úgy	rendezni	lehet	a	tulajdon‐viszonyokat	(lásd.	pl.	Egri	lakópark).	

	
Kapcsolódó	 stratégiai	 célok:	 Munkahelyteremtő	 beruházá‐
sok	alapjainak	megteremtése;	meglévő	vállalkozások	műkö‐
dési	feltételeinek	javítása,	a	fenntarthatóság	biztosítása.	
Megújuló	energiaforrások	nagyobb	részarányának	biztosítá‐
sa	a	települési	energiaellátásban.	

	
	

5.	A	STRATÉGIA	MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK	FŐBB	KOCKÁZATAI	
	
A	meghatározott	célok	elérésének	kockázatai:	
 Előkészítés:	 a	 stratégia	 a	 2014‐2020‐as	 időszakra	 vonatkozó	 operatív	 programok	

megjelenését	követően	készült,	így	van	lehetőség	a	külső	(pályázati)	forrásokkal	való	
összehangolásra,	ugyanakkor	az	egyes	projektekhez	szükséges	önerő	biztosításához	
tartalékokat	kell	képezni.	A	kormányzati	tájékoztatás	szerint	a	jelenlegi	ciklus	elején	
tervezett	a	rendelkezésre	álló	 források	szétosztása,	 így	azon	projektek,	melyek	nin‐
csenek	megfelelően	előkészítve	kisebb	eséllyel	részesülhetnek	EU‐s	forrásban.		

	
 Megvalósítás:	a	meghatározott	célok	eléréséhez	pénzügyi,	műszaki	és	személyi	felté‐

teleknek	 kell	 teljesülnie.	 A	 forrásbevonáshoz	megfelelően	 előkészített	műszaki	 ter‐
veknek	 kell	 rendelkezésre	 állni,	 továbbá	 biztosítani	 kell	 azt	 a	 személyi	 apparátust,	
akik	az	eljárás	lebonyolításában,	valamint	a	megvalósítás	során	közreműködnek,	le‐
bonyolítják	 a	 különböző	 közbeszerzési	 eljárásokat,	megfelelően	 kivitelezik	 a	 terve‐
zett	munkákat,	az	előírások	szerinti	elszámolásokat	teljesítik.	A	tapasztalatok	szerint	
országos	 szinten	 a	 település‐	 és	 gazdaságfejlesztési	 akciók	 jellemzően	 forrás‐
központúak	(a	kiírt	pályázatokhoz	igazítottak),	várhatóan	jelentős	túljelentkezés	lesz	
a	rendelkezésre	álló	keretösszegekre.	A	stratégiában	meghatározásra	kerültek	olyan	
fejlesztési	 elképzelések	 is,	melyek	megvalósítása	 túlmutat	 a	 2014‐2020	 időszakon,	
így	a	potenciális	makrogazdasági	és	országos	szintű	politikai	változások	miatt	van‐
nak	kockázatok.	A	megvalósítással	járó	kockázatok	csökkentése	érdekében	a	telepü‐
lésen	élő	lakosság	minél	szélesebb	körével	kell	ismertetni	és	elfogadtatni	a	fejlesztési	
irányokat,	be	kell	vonni	a	helyi	vállalkozásokat,	megfelelő	referenciával	és	helyisme‐
rettel	 rendelkező	 műszaki	 szakembereket,	 további	 térségi	 megállapodásokat	 kell	
kötni	az	egy‐egy	fejlesztési	szándékkal	érintett	térségi	településekkel,	aktív	lobbi	te‐
vékenységet	kell	végezni.	
	

 Fenntartás:	a	stratégiai	célként	meghatározott	elemeket	nem	elég	megvalósítani,	biz‐
tosítani	kell	azok	gazdaságos	 fenntarthatóságát	 is,	amely	nem	csak	megfelelő	pénz‐
ügyi,	de	személyi	feltételeket	is	igényel.	A	fenntartással	járó	kockázatok	minimalizá‐
lásához	alapos	tervezés	és	széles	körű	partnerségi	egyeztetés	szükséges.	
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Kockázat	 Kockázat	hatása	(1‐3)	 Kockázat‐kezelés	

Folyamatosan	változó	jog‐
szabályi	környezet	 2	

Jogszabályok	 nyomon	 követése,	
folyamatos	egyeztetés	

Pályázati	forrásbevonás	 3	 Egyéb	 finanszírozási	 lehetősé‐
gek	feltárása	

Tulajdonviszonyok	rende‐
zetlensége	

3	
A	 fejlesztéssel	 érintett	 területek	
egy	része	magántulajdon,	megfe‐
lelő	tájékoztatás	szükséges		

Költségkeret	túllépés	 2	
Tervezői	 költségbecslések	 ké‐
szíttetése,	 több	 árajánlat	 beké‐
rése	

Kivitelezéshez	szükséges	
engedélyek	beszerzése	 3	 Megfelelő	 referenciájú	 műszaki	

és	jogi	szakemberek	bevonása	

Közbeszerzési	eljárások	
időbeli	csúszása	 2	

Megfelelő	 referenciával	 rendel‐
kező	 közbeszerzési	 szakértő	
bevonása	

Kivitelezés	során	felmerülő	
nem	várt	problémák	 2	

Átgondolt	 és	 alapos	 tervezés,	
megfelelő	 referenciájú	 műszaki	
szakemberek	bevonása	

Kivitelezés	határidejének	
csúszása	 2	

Megfelelő	 referenciájú	 műszaki	
szakemberek	bevonása	

Kivitelezés	minőségi	prob‐
lémái	 2	 Megfelelő	 referenciájú	 műszaki	

szakemberek	bevonása	
Fenntartási	költségek	vál‐
tozása	 3	 Megfelelő	 referenciájú	 műszaki	

szakemberek	bevonása	

Fejlesztési	cél	hatásának	
elmaradása	 2	

Megfelelő	 referenciájú	 műszaki,	
jogi	szakemberek	bevonása,	szé‐
les	körű	társadalmi	egyeztetés	

Kommunikációs	nehézsé‐
gek	 1	

A	 nem	 megfelelően	 kiválasztott	
kommunikációs	 stratégia	 (ala‐
csony	 mértékű	 kommunikáció)	
nehezítheti	 az	 egyes	 beruházá‐
sok	elfogadtatását.	

1	alacsony	–	3	magas	

	
	
6.	A	MEGVALÓSÍTÁS	ESZKÖZEI	ÉS	NYOMON	KÖVETÉSE	
6.1	A	célok	elérését	szolgáló	fejlesztési	és	nem	beruházási	jellegű	önkormányzati	
tevékenységek	
	
A	célok	elérését	szolgálja,	ha	a	települési	önkormányzat	olyan	helyi	határozatokat,	ren‐
deleteket	alkot,	melyek	segítik	Ostoros	fejlődését,	tovább	a	településüzemeltetési	felada‐
tok	végzése	is	rugalmasan	folyik.	
	
A	 fejlesztési	 célok	 eléréséhez	 a	 településrendezési	 eszközökben	 (településszerkezeti	
terv,	 helyi	 építési	 szabályzat	 és	 szabályozási	 terv)	 biztosítani	 kell	 a	megfelelő	 terület‐
használatokat,	 illetve	olyan	helyi	 szabályozó	elemeket	kell	meghatározni,	melyek	össz‐
hangban	vannak	a	 fejlesztési	elképzelésekkel	és	nem	gátolják	azokat.	A	helyi	 rendelet‐
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ben	biztosítani	kell	a	sajátos	jogintézményeket	(elővásárlási	jog,	építési	tilalom,	változta‐
tási	tilalom).	
	
A	településnek	felül	kell	vizsgálni	az	ingatlankataszterét,	fel	kell	tárni,	hogy	a	fejlesztési	
céllal	érintett	 területrészeken,	 illetve,	ahol	új	közösségi	 funkció,	közterület	kerülhet	ki‐
alakításra,	hogyan	tud	tulajdonjogot	szerezni.	
	
A	 turisztikai,	 szabadidő	 aktív	 eltöltésére	 irányuló	 programok	 terén	 indultak	 kezdemé‐
nyezések,	melyek	népszerűsítése,	különböző	marketing‐eszközök	alkalmazása,	nagyobb	
közönséghez	való	eljuttatása	még	várat	magára.	
	
Ostoroson	a	környezettudatosságot	tekintve	van	fejlődési	lehetőség,	alacsony	a	megúju‐
ló	 energiaforrások	 használata,	 illetve	 vannak	 kezeletlen	 ingatlanok,	 illegális	 hulladék	
lerakások.	 Ostorosnak	 olyan	 környezetvédelmi	 programot	 kell	 alkotnia	 és	 betartatni,	
amely	biztosítja	a	környezetminőség	védelmét.	
	
A	településen	problémát	jelent	a	partfalszakadás,	illetve	a	számos	pince	megléte	és	ben‐
nük	történő	esetleges	változtatások	is	kockázatot	rejtenek;	ezzel	kapcsolatosan	tájékoz‐
tatást	kell	nyújtani,	lakossági	fórumot	kell	tartani	az	érintett	ingatlan‐tulajdonosoknak.	
	
	
6.2.	Az	integrált	településfejlesztési	stratégia	megvalósításának	szervezeti	kerete‐
inek	maghatározása	
	
Az	önkormányzaton	belül	önálló	településfejlesztési	osztály	nem	üzemel,	az	egyes	beru‐
házásokat	a	jegyző	és	a	polgármester	készíti	elő,	melyet	a	Bizottságok	tárgyalnak,	majd	
az	észrevételek	átvezetését	követően	a	Képviselő‐testület	elé	kerül	döntésre.	
	
Egyes	 projektek	 végrehajtása	 során	megfelelő	 jogosultsággal,	 referenciával	 rendelkező	
külső	szakembereket	kell	bevonni.	
	
	
6.3.	Településközi	koordináció	mechanizmusai,	együttműködési	javaslatok	
	
Ostorosnak	vannak	nagy	múltú	 térségi	kapcsolatai,	 elsősorban	Eger	és	Novaj	 települé‐
sekkel	szélesebb	körű	az	együttműködés;	de	Szomolya,	Andornaktálya,	Maklár,	Nagytá‐
lya,	Noszvaj	településekkel	is	nyitott	a	lehetőség	a	különböző	típusú	együttműködések‐
re.	 Egyes	 akciók,	 tematikus	 programok	 (pl.	 közlekedési	 hálózat‐fejlesztés;	 kerékpáros	
túra‐útvonal;	 hivatásforgalmi	 kerékpárút;	 borturizmus;	 vízrendezés;	 katasztrófa‐
elhárítás)	során	együttműködve	nagyobb	siker	elérése	biztosítható.	
	
A	koncepció,	 stratégia	és	a	 településrendezési	eszközök	különböző	véleményezési	 sza‐
kaszába	a	szomszédos	települések	bevonása	is	szükséges	az	együtt‐tervezhetőség	érde‐
kében,	különösen	érvényes	ez	a	nyomvonalas	létesítményekre	(utak,	közművek),	illetve	
olyan	az	igazgatási	határhoz	közel	eső	területhasználatra	(iparterület),	amely	más	tele‐
pülés	igazgatási	határát	érintő	ingatlanokra	is	hatással	bír.	
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6.4.	Monitoring	rendszer	kialakítása	(output	és	eredményindikátorok	meghatáro‐
zása	 az	 egyes	 akcióterületi	 beavatkozásokra	 és	 az	 integrált	 településfejlesztési	
stratégia	intézkedéseire,	azok	mérési	módjának,	gyakoriságának	rögzítése;	a	mo‐
nitoring	rendszer	működtetési	mechanizmusának	meghatározása)	
	
Az	alábbi	output	indikátorok	mérésével	lehet	az	egyes	célok	megvalósulását	értékelni:	
	

Output	indikátor	 Mértékegység
Településközpontot	érintő	fejlesztési	területek	 m2	
Intézményi	területek	nagysága	 m2	
Felújított	intézmények	száma	 db	
Orvosi	ellátásban	(házi	orvos,	gyerekorvos,	fogorvos)	részesülők	száma	 fő	
Új	építésű	idősek	ellátását	szolgáló	intézményi	terület	nagysága	 m2	
Idős‐ellátásban	résztvevő	személyek	száma	 db	
Fejlesztett,	ill.	újonnan	létesített	gazdasági	területek	területnagysága	 ha	
Pénzügyi	támogatásban	részesülő	vállalkozások	száma	 db	
Nem	pénzügyi	támogatásban	részesülő	vállalkozások	száma	 db	
Női	foglalkoztatottak	száma	 fő	
Közfoglalkoztatottak	száma	 fő	
Új	építésű	lakások	száma	 db	
Rekreációs	célokat	szolgáló	terület	nagysága	 m2	
Új	építésű	üdülők	száma	 db	
Turisztikai	programban	részt	vevő	pincék	száma	 db	
Burkolt	utak	hossza	 km	
Rendezett	közterületek	nagysága	 m2	
Közterületi	kijelölt	parkolóhelyek	száma	 db	
Közlekedésbiztonsági	fejlesztéssel	érintett	terület	nagysága	 ha	
Akadálymentesített	gyalogjárdák	hossza	 km	
Kerékpárút	(turisztikai;	hivatásforgalmi)	hossza	 km	
Közterületi	utcabútorok	száma	 db	
Közterületi	hulladékgyűjtő	edények	száma	 db	
Korszerűsített	közműhálózat	hossza	 km	
Csapadékvíz‐elvezető	rendszer	hossza,	változása	 km	
Szélessávú	internethálózattal	rendelkező	lakások	száma	 db	
Újonnan	kialakított	zöldfelületek	nagysága	 m2	
Védelmi	célú	fásítások,	erdőtelepítések	során	telepített	fák	száma	 db	
Szőlőterületek	nagysága	 ha	
Gyümölcsös	területek	nagysága	 ha	
Megújuló	energiaforrás	kapacitása	 MW	
Energiahatékonysági	fejlesztésekkel	elért	megtakarítás		 PJ/év	
	
A	fenti	táblázat	szerinti	indikátorok	mérése	éves	rendszerességgel	történhet,	az	adatok	
vizsgálata	segíti	a	nyomon	követést,	monitoring‐rendszer	működtetését.	
	


