
 
 
 

 
 

SZÉKESFEHÉRVÁRI  KISTÉRSÉG 
 

TERÜLETFEJLESZTÉSI  
STRATÉGIA  ÉS  OPERATÍV  PROGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT 
Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

 
2008. április 14. 



 2 

Tartalomjegyzék 
 
 

1. BEVEZETÉS __________________________________________________________ 3 
2. KISTÉRSÉGI KONCEPCIÓ, JÖVŐKÉP____________________________________ 4 

3. A KISTÉRSÉG GAZDASÁGI FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ SWOT ELEMZÉS_______ 5 
4. A STRATÉGIA ELEMEI ________________________________________________ 7 

4.1. A stratégia alapkövetelményei ________________________________________ 7 
4.2. További alapelvek __________________________________________________ 7 

4.3. A stratégia koherenciája_____________________________________________ 9 
4.3.1. Összhangban az európai uniós szabályozással, az NFT II-vel _____________ 9 
4.3.2. Koherencia a régió és a térségközpont fejlesztési politikájával ___________ 11 

4.4. A fejlesztési stratégia szerkezete _____________________________________ 13 

5. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK__________________________ 15 
5.1. PRIORITÁS 1. A kistérség gazdaságának fejlesztése:szolgáltatás, turizmus, 
agrárinnováció__________________________________________________________ 15 
5.2. PRIORITÁS 2. Humánerőforrás fejlesztés_____________________________ 25 

5.3. PRIORITÁS 3. Települési életkörülmények javítása, lakókörnyezet, 
infrastruktúra fejlesztése _________________________________________________ 30 

6. MEGVALÓSÍTÁS _____________________________________________________ 42 
6.1. Pénzügyi terv, források, ütemezés ____________________________________ 42 

6.2. Közreműködők köre _______________________________________________ 44 
7. ÖSSZEFOGLALÓ _____________________________________________________ 45 

8. PROJEKTTÁR ________________________________________________________ 47 
8.1. Integrált, kistérségi projektek _______________________________________ 47 

8.2. Kiemelt, települési projektek ________________________________________ 62 
9. MELLÉKLET- Székesfehérvár 2007-2010 ig szóló gazdasági programjának 
célrendszere_______________________________________________________________ 74 
 
 



 3 

1. BEVEZETÉS 
 

A stratégiai tervezés célja, hogy feltárja azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák a 
térség jelenlegi és jövőbeni feltételeit, stratégiai pozícióit. A stratégia rávilágít  a szervezet 
belső adottságaira, a külső környezet veszélyeire és lehetőségeire, figyelembe véve az 
érdekeltek elvárásait.  
 
A koncepció alapján lehet megfogalmazni azokat a követendő stratégiai irányokat, 
amelyek körülhatárolják a lehetséges fejlesztési területeket. 
 
A megvalósítás feltételrendszerének kialakítása kettős feladatot jelent:  

• egyrészt a megválasztott és megalapozott stratégiát programokká, akciókká, 
projektekké kell formálni,  

• másrészt biztosítani kell a megvalósítás anyagi, szervezeti, technikai feltételeit.  
 

A megvalósítás feltételrendszerének néhány lényeges pontját külön is kiemelni. Ezek 
bizonyos elemei a későbbiekben részletezett intézkedések között is fellelhetők lesznek, 
ezért itt elsősorban azokra hívjuk fel a figyelmet, amelyek ezeknél átfogóbb, kistérségi 
szinten kezelendő, és a stratégia egészére hatással lévő kérdéseket jelentenek. 

 
• A stratégiai tervezés nem egyszeri, lineáris folyamat, hanem rendszeres mérés és 

értékelés kiindulópontja, amely alapján a folyamat minden pontján újból és újból 
be kell avatkozni, el kell végezni az esetleg szükségessé váló módosításokat. 
Ennek megfelelően szükséges a stratégia rendszeres felülvizsgálata, az 
előrehaladás, az elért eredmények és hatások értékelése, szükség esetén a célok 
és prioritások korrigálása.  

• A stratégia megvalósítása intézményi, szervezeti kérdéseket is felvet, hiszen 
maga a megvalósítás és annak átfogó figyelemmel kísérése, a szükséges 
döntések meghozatala a Kistérségi Többcélú Társulásra, annak 
munkaszervezeteire egyaránt ró feladatokat.  

• Ezért a  társulásoknak olyan munkaszervezetekre van szükségük, amelyek a 
tervezés, a forrásszerzés és a projektvégrehajtás feladatait egyaránt magas 
színvonalon képesek ellátni. 

• A stratégia végrehajtása során különböző közigazgatási szintek közti 
koordináció és kapcsolatrendszer erősítése,-mindenekelőtt kistérségi, megyei és 
regionális szintek között -elengedhetetlen.  

• A szervezeti és koordinációs feladatok mellett a stratégia sikerének másik 
meghatározó eleme a megfelelő információs és kommunikációs rendszerek 
működtetése, elsősorban a stratégia megvalósulását, az intézkedések 
hatékonyságát mérő monitoring kialakítása.  

 
A kistérségek és az egyes települési önkormányzatok közötti együttműködés a jövőben 
meghatározó jelentőségővé válik, célja a kistérségek, települési közösségek gazdasági 
fejlődése, integrációs folyamatainak elősegítése és a források hatékony, racionális 
felhasználása. 

A stratégia megvalósításának intézményi keretei, az intézményrendszer fejlesztésének 
meghatározó irányai alapvetően kialakultak, a kistérségek identitásának, kohéziójának 
erősítésével, az elérhető forrásokkal  a kitűzött fejlesztési célok elérhetők.  



2. KISTÉRSÉGI KONCEPCIÓ, JÖVŐKÉP 
 
A kistérség jövőképe, amely a koncepcióban  meghatározásrta került, hosszú távra jelöli azt a 
helyzetet, állapotot, amelyet a kistérség szereplői tudatos  fejlesztési tevékenység 
eredményeképpen érnek el. 
 

VERSENYKÉPES,  INNOVATÍV  ÉS  VONZÓ 
ÉLETTERET  BIZTOSÍTÓ  KISTÉRSÉG  

 
 
A jövőkép szerint olyan kistérséget kell kialakítani, amelyben  a versenyképesség megőrzése 
és  a megújulás az élet valamennyi területén  tetten érhető.A  kistérség az itt élők számára 
úgy, mint az ide látogatók számára kellemes időtöltést, életkörülményeket biztosít, ezáltal 
vonzóvá válik. 
 
Az innováció, amely egyben a versenyképesség egyik kulcseleme, megjelenik a 
gazdaságfejlesztésben, új módszerekkel, fejlett technológiák alkalmazásával, hatékony 
együttműködési formákkal, különböző termékek előállításánál a hazai hozzáadott érték 
folyamatos növelésével. A turizmusban és a logisztikai szolgáltatásokban új 
kezdeményezésekkel, új munkahelyek jönnek létre. 
 
A gazdasági megújulás hatása társadalmi fejlődést hoz magával, új képzési módszerek 
bevezetésével, a kistérség polgárainak életkörülményei folyamatosan javulnak, új lehetőségek 
kínálkoznak az egyének boldogulását szolgálva, megőrizve a kulturális és nemzeti 
hagyományokat. Az esélyegyenlőség, a társadalmi szolidaritás  új hangsúlyt kapnak az 
emberek közötti kapcsolatok építésében, fontos szerepet játszanak majd a társadalom 
valamennyi csoportjánál. 
 
A fenntartható fejlődést biztosíja a természeti környezet, épített környezet megóvása új 
használati funkciók bevezetése révén, környezettudatos nevelési módszerek bevezetése, a 
meglévő értékek megőrzése mellett, új, környezetbarát technológiák elterjedésével.  
 
A kistérség jövőképében megfogalmazott  innováció nem öncélú, hanem a régió, a megye és a 
kistérség kapcsolatrendszerén keresztül megvalósuló eszköze a kistérség építésének, a 
kohéziónak és a felzárkóztatásnak. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az innováció, a megújulás  
igen tág értelmezéséről van szó, amit nem lehet leszűkíteni pusztán műszaki fejlesztésre és 
kutatásra. A kistérség fejlődésének, versenyképessége megőrzésének kulcsa az innováció, tág 
értelmezése lehet, vagyis annak ki kell terjednie a gazdaság valamennyi területére, az iparra, 
szolgáltatásokra, mezőgazdaságra, de ezeken túl a társadalmi élet minden területére, beleértve 
a humán erőforrások minőségének javulását is. Az innováció ezáltal elsődleges eszközévé 
válik annak a folyamatnak, amelyben a gazdasági-társadalmi fejlődés az élet minőségének 
változásában, javulásában nyilvánul meg. 
 
A koncepció elkészülését követően Vereb kilépett a kistérségből, Bakonykuti település pedig 
csatlakozott, így a kistérséget  alkotó települések száma nem változott. Ezt a projekttár 
összeállításánál is figyelembe vettük.



3. A KISTÉRSÉG GAZDASÁGI FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ SWOT 
ELEMZÉS 

 
 

ERŐSSÉGEK 
 

GYENGESÉGEK 

Kedvező földrajzi fekvés 
 

Különböző fejlettségű települések a 
kistérségben 

Értékes,nemzetközi védettségű természeti 
és táji környezet 

A kistelepüléseken hiányos, vagy alacsony 
szinvonalú a kereskedelmi és szolgáltató 
szektor 

Dinamikus gazdasági fejlődés jellemzi a 
térségközpontot 
 

Erős  a térségközpont dominanciája 

A térségközpont gazdag történelmi 
öröksége 
 

Nincs a kistérségben országos hatókörű 
turisztikai célpont 

Vállalkozói aktivitás magas  
 

Vonzó településképek hiánya 

Innovatív vállalkozói környezet 
 

Vendégfogadásnak nincsenek hagyományai  

Kedvező foglalkoztatási helyzet A közúti és vasúti tömegközlekedés 
minőségi hiányosságai 

Szakképzett munkaerő-bázis a kistérségben Szőlő,- gyümölcs- és zöldségtermesztés 
területi aránya alacsony 

Jól kiépített úthálózat a települések és a 
térségközpont között 
 

A települések közötti közúti kapcsolatok 
hiánya 

Kistérségi együttműködések, intézmény-
fenntartási racionalizálások 
 

Együttműködések hiánya az 
agrárgazdaságban 

Jó szakképzési, felsőoktatási 
intézményrendszer 
 

Erdőtelepítés hiánya 

A szántóföldi növénytermesztéshez jó 
adottságok 
 

Felszíni vízfolyások szennyezettek 

Környezet védelmét szolgáló kistérségi 
együttműködések 
 

Alapoktatási intézményhálózat leépülése 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LEHETŐSÉGEK 

 
VESZÉLYEK 

A térségközpont további, dinamikus 
fejlődése a kistérség többi településeinek 
gazdaságát is előnyösen befolyásolja 
 

Települési önkormányzatok forráshiánya a 
fejlesztéseket akadályozhatja 

Gazdasági integrációk, együttműködések a 
térségközpontban, ezek pozitív hatása a 
kistérségben 
 

EU-s források késhetnek- csak 2008-tól 
indulhatnak el a tervezett fejlesztések 

Szomszédos kistérségekkel történő 
szorosabb együttműködés az 
idegenforgalom fejlődése érdekében 
 

KKV-k versenyhelyzetének gyengülése a 
gazdaság dinamikáját csökkentheti 

Az uniós támogatási rendszer preferált 
mezőgazdasági fejlesztéseinek jobb 
kihasználása 
 

Szigorodó környezetvédelmi előírások 
addícionális forrásigénye a kistelepüléseken 
is 

A térségközpont és a kistérségi települések 
turisztikai fejlesztéseinek összehangolása 
 

Sérülékeny vízbázisok 

A települések közötti kommunikáció 
javítása - szélessávú internet-kapcsolat a 
kistérségben 
 

A térségközpont  fejlesztéseket „ elszívó „ 
hatása 

Az agrár-innovációs program kistérségi 
összehangolása, megvalósítása 
 

 

Új turisztikai lehetőségek megfogalmazása 
és kihasználása 

 

Alternatív energiaforrások kihasználása  
 
 
 
 
 
 
 



4. A STRATÉGIA ELEMEI 
 

4.1. A stratégia alapkövetelményei 
 

A stratégia megfogalmazásánál a következő alapelvekből indultunk ki: 

• A stratégia igazodjon a helyzetértékelésben feltártakhoz, a kistérség 
adottságaihoz, a SWOT elemzésből levezethető stratégiai alternatívákhoz. Ennek 
röviden összegezhető lényege, hogy a Székesfehérvári Kistérség összességében 
országos összehasonlításban is kedvező adottságokkal és lehetőségekkel 
rendelkezik, bár e mögött esetenként erőteljes strukturális különbségek húzódnak 
meg. Mindezek alapvetően egy offenzív stratégia megvalósítását teszik 
indokolttá. 

• A stratégia a meglévő és széleskörű társadalmi konszenzuson alapuló korábbi 
fejlesztési programokból, mindenekelőtt a kistérség területfejlesztési 
koncepciójából építkezzen. Ezeken csak ott és annyiban szükséges változtatni, 
ahol és amennyiben azt az időközben bekövetkezett – elsősorban környezeti 
változások – indokolják. Ezek közé sorolhatók az időközben elkészült megyei, 
regionális és nemzeti programok -megyei területfejlesztési terv, regionális 
fejlesztési terv, akcióterv, második nemzeti fejlesztési terv, vidékfejlesztési 
stratégiák. Ezek a programok egyrészt orientációt adnak a kistérségi stratégia 
számára, másrészt bizonyos programelemeket más programok hatókörébe is 
átemelnek, ezzel bizonyos hangsúlyváltozásokat  lehet elérni. A  kistérség 
területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott célrendszer alapvető 
változtatása nem indokolt. 

• A stratégia illeszkedjen az Európai Unió strukturális politikájának, a Strukturális 
Alapok felhasználásának-, valamint a hazai dokumentumok alapelveihez, 
struktúrájához és célrendszeréhez, megkönnyítve ezzel a kistérség megyei, 
regionális, esetenként országos szerepkörének megerősítését, kapcsolatainak 
építését és  külső forrásokhoz való hozzájutását is. 

 

4.2. További alapelvek 
 
A stratégia alapelvei azokat az általános „szabályokat” sűrítik magukba, amelyek 
egyrészt a végrehajtás eredményességét és hatékonyságát biztosíthatják, másrészt 
egyfajta garanciát jelenthetnek az „EU kompatibilitásra”. Különösen az utóbbi miatt 
nem tartjuk indokoltnak, hogy alapvetően új és egyedi alapelveket fogalmazzunk meg, 
ehelyett inkább a koncepcióban  megfogalmazott és részletesen taglaltak értelmezését és 
alkalmazását tartjuk indokoltnak 

• A szubszidiaritás elve szerint „egy magasabb szintű szerveződés sohasem 
sajátíthat ki olyan funkciókat, amelyeket kielégítően tud ellátni egy alacsonyabb 
szintű szerveződés is”. Az elv lényege tehát az, hogy a döntési folyamatokban 
minél közelebb kell jutni a polgárokhoz, a lakossághoz, hogy a fejlesztési 
döntések ott szülessenek, ahol leginkább érdekeltek és érintettek továbbá ahová a 
felelősség is telepíthető, illetve ahol helyi erőforrások is mozgósíthatók. A 
fejlesztési programokban a kistérségek (vagy az azon belüli szerveződések), 
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mint a területfejlesztés tényleges egységei kerülnek egymással közvetlen 
kapcsolatba, a magasabb szintek (megye, régió, nemzeti szint) egy másik 
összefüggésben, a finanszírozásban, szakmai és információs támogatásban 
jelennek meg és segítik a területi egységek céljainak megvalósítását.  

• Az előbbiekkel szorosan összefügg a partnerség elve, vagyis az, hogy az 
önkormányzatok, a gazdasági szereplők, civil szervezetek folyamatos párbeszéde 
és együttműködése kell, hogy érvényesüljön a programok tervezésében, az 
előkészítésben, a finanszírozásban, végrehajtásban éppúgy, mint az utólagos 
értékelésben (horizontális együttműködés). A partnerségnek érvényesülni kell, a 
különböző szintek szereplői között is (vertikális együttműködés), ahol az alsóbb 
szintnek inkább kezdeményező szerepe van, a magasabb szinten pedig az 
orientáció és koordináció jelenik meg.  

• A koncentráció elve értelmében a forrásokat az elaprózottság helyett a célokban 
megjelölt területekre és feladatokra – a következőkben megfogalmazott 
prioritásokhoz igazodva – kell koncentrálni. Ez egyik oldalról biztosítja, hogy a 
stratégiában igyekeztünk minél teljesebb mértékben közelíteni a regionális 
stratégiához annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztésekhez az ott megnyíló 
források is hozzáférhetők és felhasználhatók legyenek. Másrészt a 
területfejlesztés kistérségi  forrásainak elosztásakor (pályázatok értékelésekor) is 
figyelembe kell venni a stratégiában megfogalmazott prioritásokat és 
célrendszert, amihez egy koherens és következetesen alkalmazott értékelési 
szempontrendszer kidolgozása lenne célszerű. A támogatásoknak ezzel együtt 
azt is biztosítani kell, hogy olyan fejlesztések és tevékenységek juthassanak 
kedvezményekhez, amelyek e támogatás nélkül nem, vagy csak kisebb léptékben 
valósulhatnának meg. Másképpen fogalmazva a támogatás kiegészítője a helyi 
(önkormányzati, vállalkozói stb.) forrásoknak, ami tulajdonképpen az 
addicionalitás elvének érvényesülését jelenti. 

• Az esélyegyenlőség elve mindenekelőtt azt szolgálja, hogy a fejlesztéseknek 
nemre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül bárki, bármely csoport 
haszonélvezője lehessen.  Egy demokratikus társadalomban az esélyegyenlőség  
olyan koncepció, amely az emberi jogok szempontjából alapvető. Az 
igazságosság és a szabadság elvével szoros összefüggésben a versenyképesség 
növeléséhez és a  gazdasági növekedéshez is hozzájárul. Az utóbbi években 
jelentős előrelépések történtek a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség  
megteremtésében. A még mindig létező diszkriminációt korra, faji-, vallási  
hovatartozásra, vagy más jellemzőkre vonatkozóan meg kell szüntetni. Az 
esélyegyenlőség adott esetben pozitív diszkriminációban is megnyilvánulhat, ami 
nemcsak egyes társadalmi csoportokra irányulhat, hanem egyes elmaradott 
térségekre is, ily módon szolgálva pl. a vidékfejlesztés általános célrendszerét. 

• Tulajdonképpen a fenti alapelvek mindegyike alárendelhető a fenntarthatóság 
követelményének, ami a társadalom, a gazdaság és a környezet hármasának 
összehangolt fejlesztésében jelenik meg. Ezáltal biztosítható, a kistérség belső 
erőforrásainak - ezen belül a természeti erőforrások - olyan kihasználása, amely 
egyszerre szolgálja ezen erőforrások megóvását, ugyanakkor a stratégia fő 
céljaként megfogalmazott életminőség folyamatos javítását. A fenntartható 
fejlődés tehát nem valami vég nélküli -még kevésbé pusztán gazdasági 
növekedést jelent, hanem tulajdonképpen a stratégiai célrendszer legáltalánosabb 
szintjeként értelmezhető. 
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• Társadalmi kohézió, az összetartó társadalom, a gazdasági előrehaladás 
kulcsfontosságú összetevője. Az alapvető emberi jogok, a szociális védelem az 
esélyegyenlőség, az állampolgárok aktivitásának és együttműködésének  
növelése szervesen meghatározzák a koncepció lényegét. A társadalmi kohézió 
elve a fejlődés egyik igen fontos tényezője, amely meghatározó mind az európai 
népek integrációjában, mind pedig  a kisebb társadalmi, vagy területi csoportok 
esetében.  

 
Ez utóbbi három alapelvet, a fenntarthatóság, esélyegyenlőség és társadalmi kohézió elvét 
horizontális elvként ismerjük és alkalmazzuk. 
 
 

4.3. A stratégia koherenciája 
 

4.3.1. Összhangban az európai uniós szabályozással, az NFT II-vel 
 
A Strukturális Alapok szabályozásáról szóló általános Rendelet 10. cikke értelmében a 
Bizottság Irányelveket tett közzé annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a Strukturális 
Alapokból megpályázható támogatásokra vonatkozó stratégiai terveik elkészítésében. A 
gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése érdekében az Irányelvek az alábbi három 
fő célkitűzésen alapuló egységes és következetes stratégiát javasolnak a tagállamok számára: 
 

• a regionális versenyképesség erősítése fenntartható munkahelyek 
megteremtése céljából; 

• a foglalkoztatottság és a társadalmi kohézió növelése; elsősorban az 
emberi erőforrásokfejlesztése által; 

• a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődésének támogatása. 
 

A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiája az életminőség javítását és a jövedelmek növelését 
kívánja elérni, amivel a gazdasági és szociális kohézió erősítését segíti elő. E célok 
megvalósítása versenyképesebb gazdaságot, a humán erőforrások jobb kihasználását, jobb 
minőségű környezetet és kiegyensúlyozott regionális fejlődést feltételez. A folyamatnak a 
környezet veszélyeztetése nélkül kell végbemennie. 
 
REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG 
A regionális versenyképességet támogató infrastruktúra-fejlesztésekre irányuló 
beavatkozások elsősorban a szállítás, a kutatás-fejlesztés és az üzleti szolgáltatások 
infrastruktúrájának, illetve az információs társadalom feltételeinek megteremtésére helyezik a 
hangsúlyt. 
 
A közlekedési-szállítási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan a Bizottság Irányelvei a 
szállítási rendszerek hatékonyságának növelését, a szállítási módok kiegyensúlyozottabb 
alkalmazását, a szállítási hálózatokhoz való hozzáférés javítását és a fenntartható fejlődés 
biztosítását jelölték meg elsődleges feladatként. 
Magyarország gazdasági fejlődésének egyik legfontosabb korlátozó tényezője egyes térségek 
rossz elérhetősége.  
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A kistérségi stratégia 3. speciális célja - a kistérség települései közötti kapcsolatrendszer 
fejlesztése, beleértve a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztését és kommunikációs 
rendszerek fejlesztését  – is a fenti célkitűzést szolgálja. 
 
A környezetvédelmi megfontolások az ország egész területére kiterjedően magukban foglalják 
a megújuló energiaforrások, valamint a hatékony energiahasznosítási beruházások 
támogatását. 
 
A Bizottság Irányelvei kiemelt hangsúlyt fektetnek az Információs Társadalom 
kialakítására. A kistérség  stratégiája összhangban van az Irányelvekkel, az “e-Európa: 
Információs Társadalom mindenkinek” kezdeményezés ajánlásaival, a lisszaboni akciótervvel 
és a Bizottság 2. számú technikai útmutatójával, azáltal hogy a szélessávú internet elérését a 
kistérség települései számára biztosítani kívánja, vagyis tervezi. 
 
A regionális versenyképesség és a fenntartható fejlődés kulcseleme a magas szintű és 
minőségű kutatás-fejlesztés és innováció. 
 
Az NFT II-ben  tükröződnek a releváns közösségi irányvonalak ajánlásai, a székesfehérvári 
kistérség, a térségközpont, Székesfehérvár innovációs folyamataiban is fontos szerepet kap az 
innováció. (Európai Kutatási Térséghez történő kapcsolódást mutatja a  Székesfehérváron 
létesítendő innovációs kutató központ, technológiai inkubátorház, valamint a vásárváros és 
konferencia-, kutatási központ létrehozása). Ennek kedvező hatása a kistérség fejlődésében is 
megmutatkozik majd. 
 
Az emberi erőforrások terén az innovációt ösztönző beavatkozások a vállalkozások és a 
munkavállalók képességeinek fejlesztésére irányulnak. A stratégia az innovációt mint a 
gazdaság fejlődésének meghatározó elemét, stratégiai célnak tekinti.  
 
Tekintettel termelő ágazat belső gyengeségeire és a regionális versenyképesség erősítésére, a 
stratégia nagy hangsúlyt fektet a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – 
közvetlen támogatására, a vállalkozásokat segítő üzleti környezet fejlesztésére, és 
fenntartható munkahelyek teremtésére.  
 
A Kisvállalkozások Európai Chartájának prioritásai és az  NFT II. alapján,  a kistérségi 
stratégia céljai: a versenyképesség javítása, a vállalkozások közötti együttműködések 
elmélyítése, közszolgáltatások fejlesztése, a nagy munkahelyteremtő képességgel rendelkező 
szektorok, pl idegenforgalom fejlesztése.  
 
A turizmus jelentős potenciállal rendelkezik a munkahelyteremtés, valamint a 
kiegyensúlyozott és fenntartható regionális fejlődés támogatása terén. A stratégia javasolt 
beavatkozásai termék- és szolgáltatásfejlesztéssel, a marketing erősítésével, infrastruktúra-
fejlesztéssel, a hálózatépítés elősegítésével új munkahelyek teremtését fogják szolgálni. 
 
A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSE,, EMBERI ERŐFORRÁS--FEJLESZTÉS 
A Strukturális Alapok általános szabályozásáról szóló 1260/1999-es Rendelet 9. és 16. 
cikkével összhangban a Nemzeti Fejlesztési Tervben a Szakpolitikai Referenciakeret (ld. a II. 
fejezet melléklete) a humánerőforrás-fejlesztés keretét jelenti, amely kijelöli a Strukturális 
Alapok támogatásainak stratégiai kontextusát. 
 
A 2000 tavaszán Lisszabonban megtartott csúcsértekezlet döntése alapján a 
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foglalkoztatottság növelése és a teljes foglalkoztatottság megteremtése az EU alapvető 
céljainak egyike. Az NFT elfogadja ezt a célkitűzést, és célul tűzi ki a foglalkoztatási ráta 
emelését.  
 
A  kistérségi stratégia egyik legfontosabb célja  a „Minőségi humánerőforrás fejlesztése”. 
 
KIEGYENSÚLYOZOTT VÁROSI ÉS VIDÉKI FEJLŐDÉS 
A Bizottság Irányelveiben és az “Európai területi fejlődés távlatai” c. dokumentumban 
megfogalmazott alapelvek szerint a Strukturális Alapoknak - hogy előmozdítsák az Európai 
Unió területének kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését - egyaránt hozzá kell járulniuk a 
városhálózat erősítéséhez, a vidéki területek fejlődéséhez, valamint a városok és falvak közti 
együttműködés javításához.  
 
Az NFT II. vidékfejlesztése támogatja a harmonikus területi fejlődést, és fenntartja az európai 
mezőgazdaságimodellt mint a Közös Mezőgazdasági Politika (CAP) második pillérét. A 
vidéki területeken a Leader vidéki kezdeményezés és együttműködések ösztönzése jelenik 
meg  a kistérségi stratégiában. 
 
Az európai tér megteremtése érdekében – a városi és vidéki területek közötti együttműködés 
erősítésére törekszik azáltal, hogy ösztönzi a kistérségek társulásokon alapuló 
együttműködését. A vidékfejlesztés intézményi kapacitásainak erősítésére és az 
együttműködés elősegítésére irányuló beavatkozások a Regionális Fejlesztési OP-n belül 
találhatóak. 
 
Összhangban az Európai Unió regionális politikájával és az NFT II-vel alapvető prioritást 
kap a kistérségi stratégiában a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a gazdasági-
társadalmi kohézió erősítése. 
 
Magyarország regionális politikájának stratégiai céljait, cselekvési irányait a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben előírtak alapján az 
Országos Területfejlesztési Koncepció (1998) határozza meg, amely a területi fejlettségi 
különbségek mérséklését az innováció és tudás térbeli terjedésének elősegítését, különböző 
természeti és földrajzi adottságú térségekben az erőforrások fenntartható használatát biztosító 
fejlesztéspolitika megvalósítását, továbbá az ország térségeinek az európai gazdasági térbe 
való bekapcsolását célozza. 
 
 

4.3.2. Koherencia a régió és a térségközpont fejlesztési politikájával 
 
A Közép-Dunántúli Régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztéseinek legfontosabb 
prioritásai: 
 

• Gazdaságfejlesztés, a régió gazdasági vonzerejének növelése, gazdasági 
együttműködések ösztönzése, az innovációs miliőjének javítása és vállalkozói 
támogatás, tanácsadás révén. 

 
• Turizmusfejlesztés, turisztikai kínálat minőségi fejlesztésével, bővítésével,a turizmus 

marketingjének erősítésével. 
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• Fenntartható településfejlesztés, a településközpontok megújítása, értékmegőrző 
rehabilitációja révén. 

 
• Környezeti-és közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a környezeti értékek 

megőrzésével, a közúti elérhetőség javításával. 
 

• Humán infrastruktúra fejlesztése, a közoktatás, egészségügy és a szociális ellátás 
infrastruktúráinak fejlesztésével, intézményfejlesztéssel. 

 
A kistérség stratégiája jól illeszkedik a regionális fejlesztés  prioritásaihoz azzal, hogy  az 
innovatív gazdaság erősítését, a humán erőforrás fejlesztését és vonzó települési környezet 
kialakítását tűzte ki célul. 
 
Székesfehérvár hosszú távú fejlődésének  stratégiai céljai: 

• Innovatív, nemzetközileg versenyképes gazdaság létrehozása 

• Tudástőke biztosítása a versenyképes gazdaság igényeihez 

• Vonzó élettér és befektetési környezet, hatékony belső és külső kapcsolatokkal 
rendelkező magterület.  

 

Ezeket a stratégiai célokat  négy prioritás-tengely mentén kívánja elérni a város, ezek: 

• Kutatás, fejlesztés ösztönzése 

• Innováció-és vállalkozásfejlesztés 

• Az előbbiekhez kapcsolódó gazdaságfejlesztés 

• Infrastruktúra fejlesztés, amely az innovatív gazdaság fejlődését segíti 

• Általános kapcsolati rendszer fejlesztése 

 
Székesfehérvár fejlesztési stratégiáját támogatja a székesfehérvári kistérség startégiájának  
célrendszere és prioritásai, amennyiben az innováción alapuló gazdaságfejlesztést és 
infrastruktúrális hátterének kialakítását tervezi megteremteni kistérségi szinten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4. A fejlesztési stratégia szerkezete 
 
A Székesfehérvári Kistérség 2007-2013-ra szóló fejlesztési programjának alapeleme a 
fejlesztési koncepció, amelyre épül a fejlesztési stratégia és az operatív program.  
 
A hármas egységet kiegészíti a projekttár, amely a kistérség, mint egység számára 
meghatározott legfontosabb, ú.n. integrált projekteket és a kistérség települései által kijelölt 
fejlesztési projekteket tartalmazza.  
 
A jövőkép,  stratégiai célok, prioritások, intézkedések egymásra épülése jelenti azt a 
stratégiát, amelyet a kistérség által kiválasztott fejlesztési irány érdekében követni 
célszerű. 
Az  egyes prioritások és speciális közvetlen  célok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, 
kölcsönhatásban vannak : pl. az infrastrukturális fejlesztések az életminőség javításához, a 
környezetfejlesztéshez is hozzájárulnak, ugyanakkor gazdasági célokat is szolgálnak, 
ugyanígy a szakképzés, a kutatás-fejlesztés vagy a felsőoktatás hatásai a humán erőforrás 
fejlesztés és gazdaságfejlesztés prioritásaihoz is hozzájárulnak. Az egyes intézkedéseket 
ahhoz a prioritáshoz soroltuk be, ahol a legjellemzőbb, ahol hatásuk elsődleges. 

 
A stratégia a  három  prioritást tartalmaz részletesebben, az EU-s és a regionális 
programozási dokumentumokhoz hasonlóan az alábbi szerkezetben: 

 
• Indoklás – az adott terület helyzetértékelésének leírása, a kiválasztott prioritás 

szükségességének indoklása, visszacsatolás a helyzetértékelésben leírtakra 
• Általános cél - a prioritás megvalósításával elérni kívánt  rész-célok 

megfogalmazása. 
• Hosszú távú hatás –a megvalósítás hatása a kistérség ben. 
• Hatásindikátorok – a prioritás általános hatásait jellemző társadalmi-gazdasági-, 

környezeti indikátorok, mutatók, amelyek alapján az elérni kívánt eredmények 
ellenőrizhetők, így a program monitoringjához szolgálhatnak alapul 

• Intézkedések felsorolása – a prioritás megvalósítását szolgáló intézkedések, 
mint operatív programok felsorolása, azok rövid leírása . 

 
A különböző fejlesztési irányok bemutatása és azok várható hatásainak elemzése után 
kiválasztásra került, az a  koncepcióban felvázolt  fejlesztési modell, amely szerint a kistérség 
gazdaságának fejlesztése, a gazdaság és a szakképzés összehangolása, a települési 
életkörülmények javítása kapnak prioritást. 
 
A kistérség fejlesztési stratégiájának szerkezetét, legfontosabb elemeit és azok egymáshoz 
való viszonyát mutatjuk be a következő táblázatban, amelyet a továbbiakban részletesen 
taglalunk. 
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5. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK 
 

5.1. PRIORITÁS 1. A kistérség gazdaságának fejlesztése:szolgáltatás, 
turizmus, agrárinnováció 

 
INDOKLÁS: 
 
Az európai és globális gazdasági trendeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a jövő 
gazdaságában  a szolgáltatások szerepe folyamatosan nő és a jövőben még dinamikusabb 
fejlődési pályát mutat. 
 
A szolgáltatások és ezen belül a turisztikai szolgáltatások szerepe mindig is meghatározó volt 
a kistérség gazdaságában. Az utóbbi évek statisztikai adatai növekedést mutatnak mind a 
turisztikai vállalkozások mind a  turizmusban foglalkoztatottak számában. 
A turizmus fejlesztési irányait meghatározzák a regionális, országos turisztikai fejlesztési 
stratégiák, amelyeket célszerű figyelembe venni a kistérség turisztikai fejlesztéseinél.  

 
A logisztikai szolgáltatások gazdasági súlya folyamatosan növekszik a kistérségben – a jó 
földrajzi helyzet, közlekedési csomópontok, a régiós kapcsolatok  és a dinamikusan fejlődő 
ipari centrumok közelsége miatt. A logisztikai központok országos hálózati programjában 
létrejött regionális logisztikai központok mellett célszerű kiegészítő logisztikai alközpontok 
kialakítása is. A székesfehérvári regionális központ hatóköre kiterjed a Balaton északi 
partjától Veszprémen át a Tatabánya – Oroszlány - Dunaújváros vonalig.  
Ezeket a meglévő adottságokat kihasználva, ilyen jellegű befektetések ösztönzésével, az 
infrastruktúra elemeinek fejlesztésével  jelentős mértékben növelhető a kistérség logisztikában 
meglévő versenyképessége.  
 
A kistérség településeinek többsége mind a piaci, mind az infrastrukturális szolgáltatások 
tekintetében kiegyensúlyozott helyzetben van. A piaci szolgáltatások fejlesztése, a kínálat 
bővítése, színvonalának növelése viszont elengedhetetlen ahhoz, hogy a lakosság jövedelmi 
forrásai is növekedhessenek. 
 
A pénzügyi szolgáltatások, építőipari-, kiskereskedelmi szolgáltatások bővülnek, ez azonban a 
verseny fokozódásával is együtt jár. Ebben a versenyben csak azok a helyi vállalkozások 
tudnak talpon maradni, amelyek a megfelelő piaci szegmenseket megtalálják, rugalmas 
szolgáltatási struktúrát alakítanak ki és üzletpolitikájukban a minőség elsődleges szerepet 
játszik. 
 
A mezőgazdaság fizikai erőforrásainak korszerűsítése, fejlesztése elengedhetetlen azokon a 
településeken, ahol  erre megfelelő feltételek biztosítottak. A települések lakosság megtartó 
erejét növelné, megélhetést biztosítana és az életkörülmények javulását eredményezné. 
Támogatandó minden olyan kezdeményezés, gazdálkodási módszer,  innováció, amely 
környezetkímélő.  
 
ÁLTALÁNOS CÉL: 
 
A prioritás általános célja, a  kistérség kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlődési 
alapjainak megteremtése: 
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• a helyi adottságok optimális kihasználásával a turisztikai, és más szolgáltatási 

ágazatok fejlesztésével 
• új szolgáltatási formák bevezetésével 
• a szolgáltatások színvonalának folyamatos növelésével 
• a kistérség településeivel történő együttműködéssel, a gazdasági integrációk 

elmélyítésével 
• tudás-intenzív  iparágak  telepítésének ösztönzésével 
• innovatív kis-és közepes vállalkozások megalakulásának és működésének 

támogatásával 
• a környezeti adottságok és környezetvédelem figyelembevétele mellett, a 

mezőgazdasági növénytermelés és állattenyésztés fejlesztése a területek optimális 
kihasználásával 

 
HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK: 
 
A prioritás realizálásával  átfogó együttműködés jön létre a kistérség gazdasági szereplői 
között, amely további ösztönzést ad a gazdaság- fejlesztésben.  
 
A szolgáltatások fejlődése, a tudás-intenzív iparágak ösztönzése és a környezetkímélő 
agrárgazdaság kialakítása jól illeszkednek az európai trendekbe és nagy valószínűséggel ezen 
ágazatok fejlesztéséhez szükséges  pótlólagos források bevonására lehetőség kínálkozik. 
Mindezeken túlmenően elmélyül a kistérség regionális és európai gazdasági térbe történő 
integrálódása.  
A gazdaságfejlesztés eredményeként a lakosság jövedelme és életszínvonala növekszik, 
többletforrások keletkeznek a társadalmi, kulturális megújuláshoz. 
 
HATÁSINDIKÁTOROK: 

 
• Egy főre jutó GDP folyamatos növekedése, az Európai Uniós átlag megközelítése 

KSH) 
• A kistérségi termékek előállítása, szolgáltatások nyújtása  eredményeként létrejövő  

hozzáadott érték növekedése ( KSH) 
• A szolgáltatási ágazat arányának növekedése - a kistérségi  GDP-ben (KSH)  
• Együttműködések számának, hatásának növekedése a kistérségben: közös 

pályázatok, közös turisztikai programok számának növekedése, közös projektek 
 (KSH) 
• A kkv-k piaci részesedésének növekedése ( KSH) 

 



 
1. Prioritás  A kistérség gazdaságának fejlesztése: szolgáltatás, turizmus, 

agrárinnováció 
 

1.1. Intézkedés 
megnevezése 
 

Versenyképesség javítása 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT -GOP, KDOP-1.1.4. 
 

Célja A kistérség versenyképességének megőrzése és növelése 
 

Indoklás A versenyképesség növelésének egyik biztos eszköze az 
innovációs folyamatok kiszélesítése a gazdaság, társadalom és a 
környezet minden  területén.  
A kistérség gazdasági életében nagy változást hozott a tőkeerős 
multinacionális vállalatok megtelepedése elsősorban a 
foglalkoztatás és a munkakultúra terén. A külföldi cégek 
többnyire fejlett, de már csak adaptálásra kész technológiát, 
munkamódszereket hoztak. Ezzel egy időben a korábbi hazai 
nagyvállalatok, szellemi műhelyek, a nagyvállalati és egyetemi 
kapcsolatok megszűntek. A kutatás-fejlesztés intézményi háttere 
és forrás alapjai meginogtak, amelyek az innováció létrejöttének 
és folyamatos működésének hátteréül szolgáltak.  
A piacgazdaságra történt átállással járó szerkezetváltást 
napjainkban – a komparatív előnyök egy részének megszűnése 
következtében – egy újabb szerkezetváltás követi, amely a 
gazdaság hatékonyságának, termelékenységének növelését, a 
magasabb hozzáadott érték elérését eredményezi csúcs- 
technológiák alkalmazásával. Ez az újabb – tulajdonképpen 
szükségszerűen jelentkező - szerkezetváltási hullám már el is 
kezdődött a főként bérmunkában gyártó multinacionális cégek 
elköltözésével, ami a tudás-intenzív ágazatok térhódítását jelenti. 
 
 

Intézkedés rövid leírása Amikor innovációról beszélünk, először a fejlesztő-gyártó, 
hasznosító kapcsolat - és intézményrendszert kell kiépíteni. 
A versenyképes gazdaság innováció-orientált és ahhoz, hogy az 
említett újabb szerkezetváltást eredményesen túléljék a 
vállalkozások, szükség van azokra a közvetlen ösztönzőkre, 
támogatásokra, amelyek a kutató-fejlesztő szférára a gazdaság 
profit-orientált szereplőire (vállalkozásokra) és az innovációs 
szolgáltatást nyújtó intézményekre irányulnak.  
A következő években a gazdaságfejlesztésnek és a beruházások 
ösztönzésének az innovációra kell összpontosítania, amely 
nemcsak K+F tevékenységeket, hanem az innovációs 
szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztését is jelenti.  
A magas hozzáadott értéket tartalmazó termelési tevékenyég/ 
szolgáltatás, az induló fejlett technológiát alkalmazó, tudás - 
intenzív vállalkozások, spin-off vállalkozások, innovatív 
vállalkozások aktivitásának fokozása-támogatása. 
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Lehetséges megvalósító Többcélú kistérségi társulás, településcsoportok 
együttműködésben 
 

Lehetséges partnerek a kistérség önkormányzatai, a kistérség vállalatai, vállalkozásai, 
kamarák, fejlesztési szervezetek, regionális szervezetek, 
a kistérség civil szervezetei 
 

Megvalósítás becsült 
ideje 

4 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

100 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Élénk gazdasági, társadalmi aktivitás 

Várható hosszabb távú 
hatások 

A kistérség gazdasági adatainak javulása, dinamikus fejlődési 
tendencia, a foglalkoztatottság növekedése 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.2. 
1.3. 
3.2. 
3.4. 

 
 
 



 
1. Prioritás  A kistérség gazdaságának fejlesztése: szolgáltatás, turizmus, 

agrárinnováció 
 

1.2. Intézkedés 
megnevezése 
 

KKV fejlesztések, együttműködések ösztönzése 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT-GOP, KDOP-1.1.2/1.és 1.1.4. 
 

Célja A kistérség vállalkozásainak hatékonyok együttműködése, a 
hazai mikro,kis-és közepes vállalkozások fejlődése 
 

Indoklás Az ipari parkok, logisztikai központok, innovációs központok 
kiemelt szerepet játszanak a kis-és közepes vállalkozások 
fejlődésében, fejlett infrastruktúrához való jutásban és üzleti, 
beszállítói kapcsolatok létesítésében. Ugyanakkor ezek  a 
központok szétaprózódottan, csak az adott területen működnek 
és fejtik ki pozitív hatásukat. A jövőben az ipari centrumok 
közötti együttműködések fokozására és a vállalkozók ezzel 
kapcsolatos tájékoztatására lenne szükség. A hazai 
mikrovállalkozások érdekérvényesítése és piaci szerepe csökken 
a globalizált nagyvállalati környezetben. A vállalkozói 
csoportosulások, együttműködések, kooperációk a beszállítói 
kapcsolatok fejlesztését, hatékonyabb munkamegosztást és 
erőforrás felhasználást biztosítanak. 
Az együttműködések növelése és a kistérség gazdasági 
fejlődésének elősegítése érdekében  a befektetőkkel szembeni 
elvárásokat célszerű megváltoztatni és a mai gazdasági 
igényekhez igazítani: 
a befektetések legyenek hosszabb távúak, a kistérség igényeihez 
igazodjanak, a gyártás technológiai színvonala magas fokú és 
környezetkímélő legyen, a befektetők integrálódjanak a helyi 
gazdaságba és  helyi vállalkozókat, beszállítókat vonjanak be 
tevékenységükbe, a befektetések- lehetőség szerint a teljes 
innovációs láncra terjedjenek ki, vegyék igénybe a helyi szellemi 
erőforrásokat, a létesítendő munkahelyek legyenek korszerűek. 
Amennyiben a fenti elvárásoknak eleget tesznek a befektetők, 
akkor az önkormányzatoknak nagyobb mozgásterük lesz a 
kistérség gazdaságpolitikájának következetes végrehajtásában. 
 

Intézkedés rövid leírása A kutatás-fejlesztési tevékenységet, az innovációs lánc 
kialakulását segítő hídképző elemek - elsősorban az 
információhoz jutást biztosító háttérintézmények - lassan, de az 
elmúlt tíz év alatt kialakultak régiós szinten is, ám  önálló 
szigetekként értelmezhetőek,  a rendelkezésre álló erőforrásaik 
szerények, eredményes működésükhöz hálózatba történő 
szerveződésükre lenne szükség. Az intézkedéshez tartozó 
további tevékenységek: 
fejlesztési szervezetek, inkubátorházak, ipari parkok innovatív 
szolgáltatásainak bevezetése-támogatása, projekt-specifikus, 
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üzleti tanácsadás és vállalkozások számára történő képzések 
bevezetése, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények 
infrastruktúrájának javítása-támogatása, a kutatás -, fejlesztés -, 
gyártási kapcsolatok erősítése- támogatása, az alapkutatások és 
alkalmazott kutatások eredményeinek minél szélesebb körben 
történő ismertetése, az információ áramlás elősegítése 
műszaki technológiai fejlesztések realizálása, (gépberuházások 
ösztönzése),korszerű menedzsment rendszerek, 
minőségbiztosítási rendszerek bevezetése. 
 

Lehetséges megvalósító Többcélú kistérségi társulás, település- csoportok 
 

Lehetséges partnerek A kistérség önkormányzatai, vállalkozói, vállalkozásfejlesztő 
szervezetek, kamarák, regionális szervezetek, a kistérség civil 
szervezetei. 
 

Megvalósítás becsült ideje 4 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

80 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Hatékony együttműködések a vállalkozások között, közös 
pályázatok és azok realizálása  

Várható hosszabb távú 
hatások 

A helyi vállalkozások piaci pozíciói erősödnek, a kistérség 
gazdasága fejlődik 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. 
3.1. 
3.2. 

 



1. Prioritás  A kistérség gazdaságának fejlesztése: szolgáltatás, turizmus, 
agrárinnováció 
 

1.3. Intézkedés 
megnevezése 

Idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT-GOP,ÁROP,EKOP, KDOP-2.2.1. és 5.5.3. 
 

Célja A lakosság számára egyszerűen, gyorsan elérhető 
közszolgáltatások minőségének javítása, az idegenforgalom 
növekedése 

Indoklás Az idegenforgalom növekedése csak akkor várható, ha 
Székesfehérvár programjaihoz tudjuk kapcsolni a kistérség által 
kínált szolgáltatásokat, másrészt a térségközpont kínálatát, 
mintegy színesíteni, bővíteni tudja a kistérségi kínálat. 
A turisztikai programok bővítése, a turizmus fellendítése, a 
szolgáltatások színvonalának növelése a kistelepülések számára 
fontos bevételi forrást jelenthet. 
 

Intézkedés rövid leírása Kistérségi turisztikai desztinációk feltárása, népszerűsítése és 
programcsomagok kialakítása a térségközpont releváns 
programjával és terveivel összhangban. A települések 
elérhetőségének javítása, jó tájékozódási  feltételek biztosítása 
programajánlók. 
 

Lehetséges megvalósító Többcélú kistérségi társulás, települések együttműködésben 
 

Lehetséges partnerek A kistérség önkormányzatai, vállalkozói, fejlesztési szervezetek, 
kamarák, civil szervezetek 

Megvalósítás becsült ideje 6év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

120 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Idegenforgalom növekedése, közszolgáltatások színvonalának 
emelkedése, gyors ügyintézés 

Várható hosszabb távú 
hatások 

Az idegenforgalom jövedelemtermelő képessége növekszik, a itt 
foglalkoztatottak száma nő. 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

3.2. 
3.4. 

 



 
 
1. Prioritás  A kistérség gazdaságának fejlesztése: szolgáltatás, turizmus 

 
1.4. Intézkedés 
megnevezése 
 

Önkormányzati szolgáltatások fejlesztése a vállalkozások jobb 
kiszolgálása érdekében  

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT- ÁROP, EKOP, és KDOP-1.1.3.  

Célja A gazdaság fejlődését meghatározó vállalkozások működési 
hátterének megteremtése, az információ áramlás segítése, 
közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelése.  
 

Indoklás A lakosság megfelelő tájékoztatása az önkormányzatok egyik 
igen fontos feladata. Az önkormányzati demokrácia és a 
képviseleti rendszer teremtik meg ennek intézményi feltételeit. 
Csak azok a polgárok tudnak segíteni az önkormányzatoknak 
helyes döntések meghozatalában, akik jól tájékozottak, ismerik a 
közös problémák valamennyi körülményét. 
A gazdaság és a társadalom fejlődési irányainak kijelölésében, a 
tervezési folyamatokban szükség van a társadalom minél 
szélesebb rétegeinek véleményére és aktív közreműködésére. 
Helyes döntések meghozatalában az egyéni és közösségi érdekek 
ütközésében a konszenzus keresés vezet célra. Ezt csak akkor 
érhetjük el, ha az egyes társadalmi csoportokat egy közös cél, 
érdek-rendszer mentén együttműködésre késztetjük. 
A tájékoztatás szerepe a vállalkozások körében is nagyon fontos. 
A különböző engedélyek kiadása, adminisztrációs 
kötelezettségek egyszerűsítése, gyors, színvonalas kiszolgálás, 
ügyintézés jelentősen csökkenti a kisvállalkozások helyzetét és a 
növekedésre, működésre, innovatív tevékenységre nagyobb 
erőket tudnak összpontosítani. 
A kistérségi társulás különböző szolgáltatásokon túlmenően – 
közművelődési, belső ellenőrzést és az adóvégrehajtás területén 
integrált kistérségi ügyintézést vállalt. A pedagógiai 
szakszolgálat igénybevételének tárgyi és személyi feltételeit 
biztosítja a kistérségi települések lakosai számára a logopédiai 
ellátásban és a gyógy-testnevelésben. Óvodavezetői és igazgatói 
szakmai munkaközösség működtetéséhez, szakmai 
továbbképzések, konferenciák szervezéséhez pótlólagos források 
bevonását pályázatok útján biztosítja a kistérségi társulás. 
A közszolgáltatás igen fontos része a közigazgatási ügyintézés. 
Ennek korszerűsítéséhez meg kell teremteni a személyi, tárgyi 
feltételeket, eszköz ellátását biztosítani szükséges. 

Intézkedés rövid leírása Rendszeres, folyamatos, autentikus lakossági tájékoztatás. 
A képviseleti, érdekeltségi rendszerek működése 
civil szerveződések támogatása. 
Önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolatok 
erősítése. 
Vállalkozói igazolvány kiadásának, regisztrációs kötelezettségek 
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további egyszerűsítése, gyorsabb ügyintézés. 
Integrált kistérségi ügyintézés az adóvégrehajtás területén: 
hátralékok csökkentése, hatékonyság. 
Belső ellenőrzési feladatok ellátása, kistérségi koordinációja.  
A könyvtárak közötti kommunikáció és adatbázis csere. 
 

Lehetséges megvalósító Többcélú kistérségi társulás, a kistérség települései 
 

Lehetséges partnerek A kistérség önkormányzatai,  
kamarák,  
fejlesztési szervezetek,  
civil szervezetek 
 

Megvalósítás becsült ideje 6 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

80 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Jól tájékozott lakosság, rugalmasan működő, fejlődő  
vállalkozások. Alaposan előkészített, demokratikusan meghozott 
kistérségi döntési rendszer működése. 
Informált, érdeklődő, aktív közreműködő vállalkozói réteg.. 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

Hatékony fejlesztések, gazdasági fellendülés. 
Külső fejlesztési források bevonásának növekedése.  
 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. 
3.1. 
3.2. 

 
1. Prioritás  A kistérség gazdaságának fejlesztése: szolgáltatás, turizmus, 

agrárinnováció 
 

1.5. Intézkedés 
megnevezése 
 

Agrárinnováció 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT- AVOP, és Leader 

Célja A kistérség mezőgazdasági gazdálkodásra alkalmas területein a 
fizikai erőforrások korszerüsítése, korszerű, környezetkímélő 
gazdálkodás és módszerek alkalmazása. 
 

Indoklás A kistérségi településeken  a mezőgazdaság korszerüsítésével, 
erőforrásainak megújításával, a hatékonyság növelésével a 
jövedelemtermelő képesség fokozásával a lakosság 
életszinvonala emelkedik. 
A települések lakosságmegtartó ereje növekszik. 
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Intézkedés rövid leírása Támogatandó az agrárgazdaság korszerűsítésére, új 
környezetkímélő gazdálkodási módszerek bevezetére irányuló 
kezdeményezés. Új gazdálkodási formák bevezetésével, a 
mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelésével, újfajta  
szolgáltatásokkal és a mezőgazdasági termékek 
versenyképességének növelésével a vidéki települések 
lakosságának életszinvonala növekszik. 

Lehetséges megvalósító Többcélú kistérségi társulás, a kistérség települései 
 

Lehetséges partnerek A kistérség önkormányzatai,  
agrárkamarák,  
fejlesztési szervezetek,  
 
 

Megvalósítás becsült ideje 6 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

80 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Hatékony gazdálkodás, innovatív, versenyképes, eladható agrár 
termékek. Kistelepülések agrár-gazdaságának fejlődése. 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

Hatékony fejlesztések, gazdasági fellendülés. 
Külső fejlesztési források bevonásának növekedése.  
 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. 
3.1. 
3.2. 

 



5.2. PRIORITÁS 2. Humánerőforrás fejlesztés 
 
INDOKLÁS: 
 
A kistérségben lakók iskolai végzettsége az elmúlt években folyamatosan emelkedett, nőt az 
érettségizettek, valamint a főiskolai végzettségűek aránya. A kistérség népességének iskolai 
végzettség szerinti megoszlása az országos átlaggal azonos. 
Az általános iskolai oktatás-nevelés feladatait a kistérség önkormányzatai saját intézmények 
fenntartásával, vagy hatékony integrációval oldják meg. 
Hosszú távon a középfokú oktatásban is gyermeklétszám csökkenése várható. 
A térségközpontban több felsőoktatási intézmény működik, de a megyeszékhelyen és a 
kistérség 50-100 kilométeres körzetében található felsőoktatási intézményeknek köszönhetően 
a továbbtanulók minden fontos szakterületi képzésben részt tudnak venni. 
 
Az óvodai foglalkozástól az alapképzésen át, a vállalkozók számára kínált képzési formáknak, 
átképzési rendszereknek biztosítaniuk kell az idegen nyelvtanulást, számítógépes ismeretek és 
készségfejlesztési technikák, vállalkozói ismeretek, projektmenedzsment ismeretek, pályázati 
és EU-s ismeretek elsajátításának lehetőségét. A mélyreható szakmai oktatás természetesen a 
felsőfokú képzési rendszerek feladata. Az európai fejlődési irányokkal összhangban, 
meghatározó szerepe lesz a jövőben az élethosszig tartó tanulásnak, a kommunikációs 
rendszerek ismeretének és széleskörű alkalmazásának. 
 
Nagy előrelépést jelent a szakmunkás képzésben a  2006-tól Székesfehérváron működő 
térségi integrált szakképző központ, amely pályázati forrásoknak köszönhetően – a térség 
szakképzési rendszerének korszerűsítését jelenti, több középfokú oktatási intézmény hatékony 
együttműködésével, szakképzési központi épület kialakításával, új, a gazdasági élet fejlődését 
követő, annak megfelelni képes képzési irányok, modulok kidolgozásával, a korszerű elméleti 
és gyakorlati képzéshez szükséges oktatási eszközökkel  fejlett technikai, technológiai 
eszközök, műszerek, gépek beszerzésével. 
 
A külföldi tőkebefektetések, a multinacionális vállalatok megjelenése fejlett technológiák 
alkalmazását, modern menedzsment ismeretek adaptálását tette lehetővé Magyarországon is. 
A multinacionális cégek hazai beszállítói – piacaik és versenyhelyzetük megőrzése érdekében 
– átvették és alkalmazzák ezeket a technológiákat és ismereteket. 
 
Az elektronika, telekommunikációs hálózatok, a gépgyártás, vegyipar területén a robotika, 
biotechnológia, géntechnológia, nano- technológia  csak néhány igen gyors ütemben fejlődő 
gazdasági ágazat, amelyek befolyásolják majd jövőnket.  
Ezeket a technológiai ismereteket magas fokon el kell sajátítani ahhoz, hogy a magyar 
polgároknak munkavállalóként esélyük legyen elhelyezkedni egy ilyen vállalatnál. Ezekre a 
folyamatokra fel kell készülni olyan oktatói, tanári gárda képzésével, akik tovább tudják adni 
a megszerzett ismereteket. Az oktatási, képzési rendszerekbe be kell építeni ezeket a 
modulokat, ismereteket.  
 

A nagyvállalatok saját belső oktatási, képzési programjaik keretében biztosítják 
munkavállalóik folyamatos fejlődését és alkalmasságát. Napjaink dinamikusan fejlődő, 
globális gazdasága ugyanilyen dinamikus, fejlődésre, új ismeretek befogadására képes 
munkaerőre tart igényt.  
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ÁLTALÁNOS CÉL: 
 

• A humánerőforrás színvonalának növelése, a gazdaság igényeihez igazodó 
munkaerőpiaci igények kielégítése,  

• a foglalkoztatás bővítése,  
• gazdaságfejlesztés, 
• az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolat erősítése, 
• a kistérség gazdasági fejlődéséhez szükséges háttér biztosítása,  
• az oktatási és képző intézmények fenntartásának és fejlesztésének biztosítása 
• a lakosság életszinvonalának növelése, a minőségi élet feltételeinek megteremtése.  

 
HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK: 
 
Használható tudással rendelkező lakosság életkörölményei javulnak, mert : 

• a kistérség versenyképessége növekszik, 
• a tőkebefektetések volumenének növekedése által nő, fejlődik a gazdaság 
• nő a foglalkoztatottság. 

 
HATÁSINDIKÁTOROK: 
 

• Szakképzésben, felsőoktatásban résztvevők számának növekedése (KSH). 
• A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei, pályakezdők munkanélüliségi 

adatai (KSH, Munkaügyi Kpt) 
• Foglalkoztatás összetétele, változásai (KSH, Munkaügyi Kpt) 
• A kistérségbe irányuló tőkebefektetések volumenének változása (KSH). 

 
 
 



2. Prioritás  Humánerőforrás fejlesztése 
 

2.1. Intézkedés 
megnevezése 

A gazdaság és a szakképzés összehangolása a kistérségben 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT -TAMOP, TIOP, KDOP-5.5.1. 
 

Célja A középfokú oktatási és szakképzési szerkezet legyen 
összhangban a gazdasági változások fő irányaival, feleljen meg a 
térségbe betelepült és betelepülni szándékozó beruházók szakma 
specifikus igényeinek. Teremtsen lehetőséget a felnőttek tovább 
képzéséhez és átképzéséhez 

Indoklás Az elmúlt években a kistérség gazdasági szerkezetében 
bekövetkezett változásokat és a jövőben várható foglalkoztatási 
igényeket csak részben követte az oktatási és szakképzési 
struktúra változása. A befektetési döntéseknél fontos szempont a 
rendelkezésre álló szakképzett munkaerő megléte.  
Az intézkedés keretében a kistérségre kiterjedően felmérésre 
kerül a középfokú oktatási intézmények, szakképző intézmények 
oktatási szakma struktúrája, a működő vállalkozások igénye, a 
felnőttképzési és átképzési igények.  
Az általános iskolai képzés racionalizálása és újra szervezése 
elengedhetetlen. 
Különböző, a piaci igényeknek megfelelő képzési formák, 
modulok bevezetése, működtetése. A mezőgazdasági jellegű 
képzések, igény szerint. 

Intézkedés rövid leírása A kistérség igényei alapján középtávú oktatási program kerül 
kidolgozásra.  
Képzési programok bővítése, aktualizálása és a szakképzési 
rendszer átalakításában és működtetésében a kistérség  
közreműködik. 

Lehetséges megvalósító Kistérségi munkaerő-piaci monitoring szervezet 
Oktatási, szakképző intézmények 
Fejlesztési szervezetek 
Kamarák 
Civil szervezetek 

Lehetséges partnerek Oktatási, szakképző intézmények, kamarák, vállalkozók, 
Munkaügyi Központ,OKÉV 

Megvalósítás becsült ideje 3 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

100 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, konvertálható tudással 
rendelkező munkavállalók számának növekedése. 

Várható hosszabb távú 
hatások 

Munkanélküliség csökkenése 
Befektetők számának növekedése 
A mikro-, kis és közepes vállalkozások fejlődése. 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. 
1.2. 

 



2. Prioritás  Humánerőforrás fejlesztése 
 

2.2. Intézkedés 
megnevezése 

Kistérségi munkaerőpiaci koordináció ( MUPSZ) 
 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT -TAMOP, KDOP-5.5.3. 
 

Célja Valós igényeken alapuló munkaerőpiaci projektek kidolgozása. 
Munkaerőpiaci partnerség kialakítása és működtetése, 
munkavállalói mobilitás növelése, képzési hajlandóság 
megváltoztatása. 

Indoklás 2008-ra elkészül a Székesfehérvárra és kistérségére vonatkozó 
Munkaerőpiaci Monitoring rendszer, amelynek lényeges eleme a 
munkaadók, munkavállalók, közreműködő szervezetek, 
fejlesztési szervezetek közötti rendszeres információcsere és 
együttműködési megállapodás. A munkaerőpiaci 
helyzetelemzést, stratégiát és operatív együttműködést 
tartalmazó dokumentáció alapján a kistérségben a 
munkaerőpiaci koordináció megvalósul.  

Intézkedés rövid leírása Székesfehérvári Foglalkoztatási Stratégia és az arra épülő 
munkaerő-piaci partnerség kiépítése, internetes monitoring 
portál  megvalósítása, működtetése, amely segíti az 
álláskeresőket és a munkaadókat is. 
A szakképzés erősítése, az idegennyelvi képzések előtérbe 
helyezése, a munkáltatókkal történő folyamatos párbeszéd fontos 
elemei a foglalkoztatási stratégiának. 

Lehetséges megvalósító Önkormányzatok 
Vállalatok, vállalkozások 
Kistérségi munkaerő-piaci monitoring szervezet 
Oktatási, szakképző intézmények, 
Cvil szervezetek 
 

Lehetséges partnerek Önkormányzatok, oktatási, szakképző intézmények 
Kamarák,Vállalkozók 
Munkaügyi Központ 
OKÉV, MUPSZ 

Megvalósítás becsült ideje 6 év 
Megvalósítás becsült 
költsége 

40 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, konvertálható tudással 
rendelkező munkavállalók számának növekedése. 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

Munkanélküliség csökkenése 
Befektetők számának növekedése 
Munkaerő-mobilitás növekedése 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1 és 1.2. 

 



 
2. Prioritás  Humánerőforrás fejlesztése 

 
2.3. Intézkedés 
megnevezése 

Szociális gondoskodás 
 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT -TAMOP, KDOP-5.5.2. 
 

Célja Az egyre öregedő népesség  helyzetének javítása, szociális 
gondoskodás, ellátás. 
 

Indoklás A kistérség korösszetételében 1990-2004 között kialakult 
kedvezőtlen tendenciák hosszú távon jelentős hatással lesznek a 
népességszám és korösszetétel további alakulására. A 65 év 
feletti népesség 2004-re a kistérség lakosságának 21,6 % át tette 
ki és ez az arány tovább nő. 
Ezen társadalmi csoport gondjainak kezelése, a családok, civil 
szervezetek bevonásával elkerülhetetlen. 
 

Intézkedés rövid leírása A kistérségben fel kell mérni a 65 év feletti lakosságot és 
szociális helyzetét. 
Ki kell dolgozni egy kistérségi szintű, optimális ellátó hálózat 
működésének rendszerét, személyi és tárgyi feltételeit meg kell 
teremteni. 
A felmért igények alapján ki kell dolgozni  egy középtávú 
időskorú szociális ellátó programot. 
 

Lehetséges megvalósító Önkormányzatok 
Vállalatok, vállalkozások 
Kistérségi munkaerő-piaci monitoring szervezet 
Oktatási, szakképző intézmények, 
Cvil szervezetek 
 

Lehetséges partnerek Önkormányzatok, oktatási, szakképző intézmények 
Kamarák,Vállalkozók 
Munkaügyi Központ 
Civil szervezetek 

Megvalósítás becsült ideje 6 év 
Megvalósítás becsült 
költsége 

80 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Jól működő időskorúak ellátó rendszere, életkörülményeik 
javítása. 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

Szolidáris közösségek  

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1 és 3.4. 

 
 



5.3. PRIORITÁS 3. Települési életkörülmények javítása, lakókörnyezet, 
infrastruktúra fejlesztése 

 
INDOKLÁS: 
 
A kistérség társadalmi, gazdasági kapcsolatainak fejlődése szempontjából meghatározó 
szerepe van a közlekedési infrastruktúra színvonalának. A közlekedési infrastruktúra fejlett a 
régióban, a megyében és a kistérségben is. A kelet-nyugati kapcsolat-rendszer és közlekedési 
főútvonalak jól kiépítettek, valamint a régió észak-déli összekötő útjainak burkolata, 
teherbírása,  szélessége megfelelő. A településközi mellékúthálózat tartja össze a kistérség 
településeit , ezeken az utakon folyik a belső és határvidékein a külső közúti közlekedés. Az 
utóbbi években, egyes szakaszok burkolatcseréje, felújítása, teherbírásának növelése 
következtében javult ezeknek az utaknak az állapota. Ugyanakkor további, folyamatos 
korszerűsítésre van szükség ahhoz, hogy a rohamosan fejlődő szállítás, közlekedés igényeit ki 
tudják elégíteni. A megyeszékhelyek elérésében az alsóbbrendű úthálózat szerepe kevésbé 
befolyásolja a közlekedés feltételeit, sokkal inkább a települési zsákjelleg megszüntetése, a 
hiányzó hálózati elemek kiépítése lenne fontos. 
A helyi közutak állapota befolyásolja a településeken élők mindennapi életét, életminőségét 
és mindemellett a turizmus fejlődésének is igen fontos feltétele. 
Az önkormányzatok tulajdonában álló helyi közutak közül a belterületi közúthálózat elemei 
kiépítettségének aránya megfelelő, azonban ezen szakaszok burkolatának minősége, 
szélessége, teherbírása nem a mai fejlődési tendenciákat segíti.A külterületi, jellemzően 
mezőgazdasági, helyi közutak kiépítettsége alacsony, ezért használhatóságuk a mindenkori 
időjárás függvénye.A vasúti fővonalakon a közlekedés, szállítás jól szervezett, azonban a 
pálya-rendszer és a vasúti eszközök leromlott műszaki állapota miatt korszerűsítés feltétlenül 
indokolt. Az elválasztott rendszerű kerékpárút hálózat kiépítésére egyrészt a balesetmentes 
közlekedés biztosítása, másrészt a  turizmus fejlesztése és az  életminőség javítása érdekében 
lenne szükség. A régió határán húzódó nemzetközi kerékpárút hálózaton kívül hiányoznak a 
belső kerékpárút hálózati elemei is. 
A regionális logisztikai kapcsolatok növekedése, logisztikai kistérségi hálózatok kialakítása 
ezt mindinkább indokolttá teszik. A kistérség jó földrajzi fekvése a logisztika fejlesztéséhez 
megfelelő feltételeket, komparatív előnyöket biztosít, amelyeket célszerű figyelembe venni és 
kihasználni. 
A tömegközlekedésben elsősorban az autóbusz közlekedés dominál. A kultúrált közlekedést 
szolgálná a megállók, várakozó helyek, autóbusz pályaudvar műszaki állapotának javítása és a 
járműpark környezetvédelmi előírásoknak való megfeleltetése. 
A kistérség területén a kerékpáros forgalom jelentős, legnagyobb részét a településeken belüli 
mozgások jelentikAz egyre növekvő közúti teherforgalom, a táj szépsége miatti 
turistaforgalom növekedése és a közlekedés biztonsága érdekében, további  kerékpárutak 
kiépítésére van szükség. A kistérség több településén már a tervek rendelkezésre állnak, 
elegendő forrás hiányában azonban nem indulhat el az építés. 

Az infrastruktúra fejlesztése mellett, az egyes településközpontok épületeinek és 
környezetének felújítása, szépítése is fontos feladat a lakosság jobb életkörülményeinek 
biztosítása érdekében. 

 



ÁLTALÁNOS CÉL: 
 
A prioritás legfontosabb céljai: 

• a kistérség települései és a térségközpont közötti  közúti és kommunikációs 
kapcsolatok fejlesztése 

• a kistérségi együttműködések elmélyítése, kohézió erősítése 
• a kultúra- és hagyományok őrzése, társadalmi összefogás 
• turizmus fellendítése, a gazdaság fejlődése 
• jól elérhető kistérségi települések  
• munkakörülmények javítása, az ingázó munkavállalók helyzetének, és általában a 

lakosság életkörülményeinek javítása. 
 
HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK: 
 
Idegenforgalmi szempontból is vonzó, jól megközelíthető települések, dinamikusan fejlődő 
kistérség, ahol jó lakni és ahová a turisták is  és a befektetők is szívesen mennek. 
Egészséges környezet, jó közérzet, optimális feltételek a kikapcsolódáshoz, pihenéshez, 
sportoláshoz, a kultúrális igények kielégítéséhez és a munkaerő folyamatos megújulásához.  
 
HATÁSINDIKÁTOROK: 
 

• Búrkolt úthálózat hossza a kistérségben (KSH). 
• Kiépített kerékpárút hossza (KSH) 
• Felújított, rendezett településközpontok számának változása (KSH). 
• Idegenforgalom növekedése-gazdasági fejlődés- GDP adatok 
• Tőkebefektetések volumenének növekedése (KSH) 

 
 
 



 
3. Prioritás  Települési életkörülmények javítása, lakókörnyezet, 

infrastruktúra fejlesztése 
 

3.1. Intézkedés 
megnevezése 
 

Kistérségi kohézió erősítése 
 

Kapcsolódás a nemzeti és 
regionális stratégiához 

ÚMFT -TAMOP, TIOP, KDOP-5.5.2. 
 

Célja A kistérség közös céljainak megvalósítása, a gazdaságfejlesztés 
érdekében 
A lakosság életszínvonalának emelése  
A kistérség forrásabszorpciós képességének  erősítése  
Kistérségi érdekérvényesítés 
A megváltozott munkaképességűek reintegrációja. 
 

Indoklás A  szolidaritás és a társadalmi kohézió – a két legfontosabb 
alapelv az európai integráció fejlődésében  és az EU  strukturális 
politikájában. Az összetartó társadalom a gazdasági előrehaladás   
fontos tényezője.  
Az alapvető emberi jogok, a szociális védelem, az 
esélyegyenlőség, az állampolgárok részvétele a döntési 
folyamatokban, az állampolgári jogok összessége, az 
önfenntartás és a fenntartható fejlődés min-mind a társadalmi 
kohézió elvéhez tartoznak. 
A duális, vagy megosztott társadalom veszélyére való tekintettel 
legfontosabb cél, hogy visszahozzuk a társadalomba azokat, akik 
a gazdasági növekedés előnyeiből kirekesztődtek. 
A kistérség versenyképessége azon is múlik, hogyan tudnak a 
társulásban résztvevő települések közös célok elérése érdekében 
együttműködni és a kistérség érdekeit együtt képviselni akkor is, 
amikor a települési érdekek nem teljesen egyeznek a többségi , 
kistérségi érdekekkel. 
Az érdekérvényesítés fontos szerepet játszik más kistérségekkel 
való versenyben, lobbyzásban. Az összefogás katalizátorként 
működik a tervezett fejlesztések végrehajtásában és addicionális 
források megszerzésében. 
 

Intézkedés rövid leírása A társadalmi kohézió legfontosabb eszközei: 
• befogadóbb, és méltányosabb társadalom kiépítése, 
• olyan új módszerek alkalmazása, amelyek növelik a 

gazdasági és szociális változások miatt perifériára 
szorultak közreműködését, 

• a foglalkoztatás akadályainak csökkentése. 
• a települések közötti együttműködések elmélyítése 
• a helyi és kistérségi intézményrendszer fejlesztése 
érdekérvényesítés, a kistérségi forrás abszorpciós képesség 
erősítése 

Lehetséges megvalósító Települési önkormányzatok 
Vállalkozói szféra 
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Civil szervezetek 
 

Lehetséges partnerek önkormányzatok 
Vállalkozói szféra, fejlesztési szervezetek, kamarák, 
civil szervezetek, 

Megvalósítás becsült ideje 6 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

50 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

A kistérség közös céljainak elérése, hatékony gazdaságfejlesztés, 
sikeres, közös pályázatok, kistérségi települések közötti jó 
kapcsolatok 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

Együttműködő, jó érdekérvényesítő, összefogó kistérség, amely 
az esélyegyenlőség, az emberi jogok védelmét szem előtt tartva 
fejleszti gazdaságát. 
 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. és 1.4. 

 



3. Prioritás  Települési életkörülmények javítása, lakókörnyezet, 
infrastruktúra fejlesztése 
 

3.2. Intézkedés 
megnevezése 

Közlekedési és kommunikációs infrastruktúra fejlesztése 
 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT -KÖZOP, EKOP,TIOP és KDOP 4.4.1. és 4.4.2. 
 

Célja Az infrastruktúra megújításával a kistérség gazdasági 
fejlődéséhez szükséges háttér biztosítása, a lakosság 
életszínvonalának növelése, minőségi élet feltételeinek 
megteremtése. 
Az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolat erősítése, a lakosság 
munkaerő piaci pozíciójának megtartása, erősítése. 
Működő-tőke befektetések ösztönzése, gazdaságfejlesztés. 
Termelési, társadalmi kapcsolatok erősítése. 
 

Indoklás Az infrastruktúra elemeinek általános helyzete – egy adott 
területen- hűen tükrözi a gazdaság lehetőségeit és fejlődési 
alternatíváit. 
A gazdaság fejlődésének  meghatározó kulcselemei az alábbi 
infrastrukturális elemek: 

 humán erőforrás, oktatás  
 műszaki infrastruktúra, úthálózat, közművek 
 kommunikáció, információs hálózatok  

Olyan, a gazdaság igényeihez igazodó oktatási, képzési rendszer 
működésére van szükség, amely jól képzett, megújulni képes  
humán erőforrást biztosít a termelési és szolgáltatási 
vállalkozások számára.  
A műszaki infrastruktúra elemeinek fejlesztése segíti új 
beruházások létesítését, a gazdaság zökkenőmentes működését, a 
társadalmi kapcsolatok elmélyítését és az emberek 
életminőségének folyamatos javulását szolgálja. 
A kommunikációs, információs hálózati elemek fejlesztése, 
modernizálása alapfeltétele a humán erőforrás, a társadalmi, 
gazdasági élet fejlődésének. 

Jelenlegi helyzet szerint: 
Az elmúlt 10 évben nem épült jelentős mértékben I. és II. rendű 
főúthálózat, ill. mellékúthálózat.  
Az országos közutak esetében és a regionális, térségi utaknál is  
kelet-nyugati irányú kapcsolatok állnak rendelkezésre, 
ugyanakkor kevés az észak-déli irányú kapcsolati elem. 
Az utak burkolatának minősége folyamatos javítást, 
karbantartást igényel, a települések közötti úthálózat terhelése 
növekedett, míg állapota  rosszabbodott 
A vasúti közlekedés feltételei – települések közötti  kapcsolat, a 
vasúti létesítmények műszaki állapota, járműpark - nem 
megfelelőek. 
Lassan kiépülő kerékpárutak, hiányoznak a belső kerékpárút 
hálózati elemek. 
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Intézkedés rövid leírása Települések közötti  közlekedés javítása. 
Úthálózat javítása, kerékpárút kiépítése.  
A kistérség integrálódása az információs társadalomba. 
Foglalkoztatottság növelése. 
 

Lehetséges megvalósító Önkormányzatok 
Kamarák, fejlesztési szervezetek 
Vállalkozók, vállalkozások 

Lehetséges partnerek Önkormányzatok 
Kamarák, fejlesztési szervezetek 
Vállalkozók, vállalkozások 

Megvalósítás becsült ideje 6 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

150 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Életkörülmények, életszinvonal javulása 
Munkaerő mobiltás növekedése 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

A kistérség versenyelőnyre tesz szert a logisztikai szolgáltatások 
terén. 
A  turisztikai szolgáltatások jövedelemtermelő képessége és a 
turizmus  gazdasági szerepe is növekszik.  
Hatékony gazdálkodás, a gyors és biztonságos szállítás 
eredményeként, a vállalkozások  élénkülése lesz tapasztalható, 
melynek kapcsán  a kistérség is fejlődik.  
Gazdasági fellendülés, befektetők számának növekedése. 
 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. 1.2.,1.3. valamint 2.1. és 3.1. 

 



 
 
3. Prioritás  Települési életkörülmények javítása, lakókörnyezet, 

infrastruktúra fejlesztése 
 

3.3. Intézkedés 
megnevezése 

Civil szféra erősítése 
 

Kapcsolódás a nemzeti és  
regionális stratégiához 

ÚMFT -TÁMOP, TIOP KDOP 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. 
 

Célja Társadalmi kapcsolatok fejlesztése, partnerség elvének 
érvényesítése, identitástudat növelése. 
 

Indoklás A helyi civil élet eleven kapcsolati rendszere és működése 
elengedhetetlen feltétele a kistérségi települések 
népességmegtartó erejének. 
 
A kistérség nagyra becsüli polgárainak sokféleségét, ösztönzi a 
polgárok közti civil együttműködést társadalmi, gazdasági, 
etnikai, vallási és más hovatartozási jellegüktől függetlenül. 
Ezáltal arra ösztönzi őket, hogy becsüljék, tiszteljék egymást és 
településük, kistérségük egyedülálló sajátosságait. A 
többnemzetiségű, sokfelekezetű kistérség szívesen látja 
üldözöttjeit, egykori kitelepítettjeit. Az emlékhelyek 
gondozásával is lerója kegyeletét a bármely oldalon elpusztított 
áldozatok emlékének. Ugyanakkor kész menedéket nyújtani - 
mint ahogy az a múltban is megtörtént – a jelen 
sorsüldözöttjeinek és befogadni a bármely okból, itt letelepülni 
szándékozókat.  

A nyitott társadalmak  minden történelmi korban nagyobb 
energiákat  képesek felhalmozni és szükség esetén a maguk 
fejlődésére felhasználni, mint a zárt  közösségek.  
Társadalmi kapcsolatok fejlődése, az önmegvalósítás iránti igény 
fejeződik ki, amikor közös célok, vagy érdeklődés az embereket 
összefogásra, tenni akarásra készteti. 

 
Intézkedés rövid leírása A civil kapcsolatok fejlesztését szolgálják: 

- közösségi tér biztosítása, 
- információs csatornák működése (helyi kábel-tv hálózat, rádió 
és tv-stúdiók, helyi hír-újságok, internetes wb-lap ) 
- tele-házak, baráti körök működtetése 
- hagyományos, hagyományteremtő, kulturális rendezvények 
tömeg-és versenysport rendezvények szervezése 
- népi kultúrák bemutatása, helytörténeti kiállítások szervezése 
 

Lehetséges megvalósító Települési önkormányzatok, vállalkozói szféra, fejlesztési 
szervezetek, kamarák, civil szervezetek, intézmények 
 

Lehetséges partnerek Települési önkormányzatok, vállalkozói szféra, fejlesztési 
szervezetek, kamarák, civil szervezetek, intézmények 
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Megvalósítás becsült ideje 4év 

 
Megvalósítás becsült 
költsége 

50 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Együttműködő, szolidáris közösség. Társadalmi kapcsolatok 
erősödése, az identitástudat fejlődése. 
Gazdasági folyamatok támogatása, a partnerség elvének 
érvényesülése. 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

A széleskörű társadalmi összefogással jelentős feladatok 
megoldása könnyebb. Az esetleges társadalmi konfliktusok 
helyes kezelése valószínűbb. 
Elégedett polgárok, az önkifejezés és önmegvalósítás 
feltételeinek megteremtése következtében. 
A kistelepülések népességmegtartó ereje növekszik, a polgárok 
identitástudata erősödik. 
 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. és 3.1. 

 



 
3. Prioritás  Települési életkörülmények javítása, lakókörnyezet, 

infrastruktúra fejlesztése 
 

3.4. Intézkedés 
megnevezése 

Térségi marketing fejlesztése 
 

Kapcsolódás a nemzeti és 
regionális stratégiához 

ÚMFT -GOP, EKOP, KDOP-2.2.2. 
 

Célja A kistérség megismertetésének hármas célja van: 
• idegenforgalom növelése, turizmus fejlesztése 
• befektetések ösztönzése 
• pályázati források megszerzése a gazdaságfejlesztés 

realizálásához. 
A másik fontos cél, hogy valóságos igényeken alapuló, 
interaktív, integrált információs lánc alakuljon ki a kistérségben. 
 

Indoklás A Kistérség kedvező adottságai és egyedi arculata a helyiek és a 
már itt megfordult turisták számára jól ismert. Szeretnénk, ha a 
kistérség változatos táji adottságait, természeti értékeit, 
kultúrájának sokféleségét minél többen megismernék, minél 
többen ide látogatnának, itt pihennének, kikapcsolódnának.  

Mindegyik cél eléréséhez számos intézkedés megtételére van 
szükség, ezúttal a külső megjelenés, a hírnév fontosságát 
emeljük ki. 
A gazdaságfejlesztési stratégia megvalósításánál a marketing és 
PR szerepét már hangsúlyoztuk. 
A külső források megszerzésében jelentős szerepet játszik a 
kistérség egységes megjelenése, arculata és érdekérvényesítő 
képessége. 
Ehhez azonban másokkal is meg kell ismertetnünk térségünket, 
ki kell alakítani egy olyan képet a kistérségről, amely hordozza a 
jellemző vonásokat, a kistérség lakossága azonosulni tud vele és 
az érdekérvényesítésben sikeres. 
Az arculattervezéssel foglalkozó, a helyi adottságokat jól ismerő 
szakemberek és a helyi döntéshozók közös munkájának 
eredményeként születik meg a kistérségi image. Ennek minél 
szélesebb körben való megismertetése a kistérség hírnevét 
alapozza meg. 
A kistérségi marketing legfontosabb kiinduló eleme, az arculat 
kialakítása. 
Az információhoz jutás forrásait vizsgálva, horizontális 
tekintetben tematikus megvalósítások (érdekképviseletekhez, 
szakmai fórumokhoz, civil szervezetekhez  köthető) csírái 
fellelhetők, azonban ezek egyedi megvalósítások, a kistérségi 
rendszerszemléletet mellőzik, nem kellően kidolgozottak és nem 
naprakészek. Vertikális tekintetben elmondható, hogy NUTs II-
V szintű, elsősorban közigazgatási, térinformatikai 
kezdeményezések egyedileg léteznek a kistérségben, azonban 
elkülönült, korlátozottan elérhető, egyedi megvalósításként 
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értelmezhetők. Néhány közülük alapot szolgálva, kiterjesztésre 
alkalmas, mások szintjükön komplexnek mondhatók, elterjedt 
alkalmazásra méltók. Ezek modellszerű aktivizálása 
szükségszerűen kínálkozik egy kistérségi integrált információs 
rendszer kialakításában. 
 

Intézkedés rövid leírása Egységes kistérségi arculat megtervezése (a már ismert célok 
érdekében) formai elemeinek megteremtése. 
A kistérség ismertségének növelése kulturális kapcsolatokkal, 
rendezvényekkel, kiállításokkal, testvérvárosi kapcsolatokkal. 
A helyi média szerepének erősítése, feladatainak támogatása, 
valamennyi kommunikációs eszköz igénybevétele a térségi 
image megismertetése érdekében. 
Az integrált kistérségi információs rendszer kialakításának 
módja: 
- vertikális/horizontális partnerek közötti együttműködés 
kialakítása 
- kistérségi szintű, nyílt hozzáféréssel jellemezhető on-line   
elérhető elemek és a köztük lévő integrált mechanizmusok 
kidolgozása 
- koncentrált kistérségi portál működtetése 
- a közigazgatási adatvagyon megalapozása 
 

Lehetséges megvalósító Települési önkormányzatok, fejlesztési szervezetek, kamarák 
Vállalkozói szféra 
Civil szervezetek 
 

Lehetséges partnerek Települési önkormányzatok, fejlesztési szervezetek, kamarák 
Vállalkozói szféra 
Civil szervezetek 
 

Megvalósítás becsült ideje 2 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

100 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Ismertség növekedése, kiemelt turisztikai desztinációvá válik a 
kistérség.  

Várható hosszabb távú 
hatások 

Egyedi kistérségi arculat, jól ismert kistérség. 
Idegenforgalom növekedése, a turizmus fejlődése- gazdasági 
fejlődés. 
Befektetések növekedése.  
A települések lakossága lassan növekszik. 
 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1. 1.2., 1.3. 

 



 
 
3. Prioritás  Települési életkörülmények javítása, lakókörnyezet, 

infrastruktúra fejlesztése 
 

3.5. Intézkedés 
megnevezése 

Egészségmegőrzés, rekreáció 
 

Kapcsolódás a nemzeti és 
a regionális stratégiához 

ÚMFT -TAMOP, KEOP, KDOP-2.2.1. ,5.5.2. és 5.5.3. 
 

Célja A munkaerő folyamatos megújulásához szükséges feltételek 
biztosítása, egészségmegőrző programok működtetése, a 
kikapcsolódás, pihenés, a szabadidő hasznos eltöltésének 
biztosítása a kistérség lakosai számára. 
 

Indoklás A Kistérségi Többcélú Társulás egyik igen fontos feladata, a 
kistérség lakossága számára az egészségügyi és szociális ellátás 
biztosítása. A piaci alapon működő szolgáltatások mellett a 
kistérség lakóinak életminőségét döntően az önkormányzatok 
által fenntartott egészségügyi-szociális szolgáltatások színvonala 
határozza meg. 
A kistérség egészségügyi alapellátása jó. A központi ügyelet 
kialakításával a sürgősségi ellátás feltételeinek javítását jelenti, 
az ellátás hatékonyságát növeli. A központi ügyelet 
felszereltségének, műszer ellátottságának javítása, folyamatos 
korszerűsítése azonban elengedhetetlen a  szakszerű és gyors 
beavatkozások elvégzéséhez. 
Az informatikai hálózat korszerűsítése a betegnyilvántartást 
segíti. 
A szociális és gyermekjóléti alapellátások között a bölcsődei, 
óvodai és általános iskolai ellátás a kistérségben biztosított.Több 
esetben integrációval, megoldott. A gyermekjóléti és 
családsegítő feladatok  társulásban történő ellátása lehetővé teszi 
a szakmailag magasabb színvonalú, hatékony ellátást.  Minden  
kistérségi településen szükség van egy helyiségre, annak 
felszerelésére, amely ügyfélfogadásra alkalmas és ahol  a 
családsegítő felkereshető.  
 

Intézkedés rövid leírása A  gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló 
speciális szolgáltatások, kapcsolattartás, ügyelet kialakítása 
folyamatban van. 
Gyermekes családok számára különböző programok szervezése 
tanácsadó szolgálat működtetése, szociális nehézségekkel küzdő 
gyermekes családok támogatása. 
Önsegítő csoportok létrehozásának elősegítése, szakmai 
tanácsadás megszervezése kábítószer problémákkal küzdők és 
családtagjaik számára. 
Fogyatékkal élők ellátási körülményeinek javítása. 
A pihenés, kikapcsolódás feltételeinek megteremtése a települési 
környezet, a pihenőparkok, turisztikai célpontok fejlesztésével 
elérhető. 
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Lehetséges megvalósító Települési önkormányzatok 
Vállalkozói szféra, fejlesztési szervezetek 
Civil szervezetek 
 

Lehetséges partnerek Települési önkormányzatok 
Vállalkozói szféra 
Civil szervezetek 
 

Megvalósítás becsült ideje 6 év 
 

Megvalósítás becsült 
költsége 

80 millió Ft 

Várható konkrét 
eredmények 

Az ellátások színvonala növekszik, egészségesebb polgárok, 
betegségek miatt kieső munkaidő veszteség csökken.  
A polgárok közötti kapcsolatok erősödése, a  társadalmi 
szolidaritás és kohézió erősödése. 
 

Várható hosszabb távú 
hatások 

A munkaerő minőségi fejlődése, munkanélküliség csökkenése. 
Befektetők számának növekedése 
Kkv-k bővülése, gazdasági fejlődés. 

Kapcsolódás más 
intézkedésekhez 

1.1., 1.4. 

 



6. MEGVALÓSÍTÁS 
 

6.1. Pénzügyi terv, források, ütemezés 
 
A korábbi fejezetekben vázoltuk az egyes intézkedéseket és egyben meghatároztuk, hogy 
várhatóan mekkora a forrásigénye a program kialakítása során behatárolt intézkedéseknek, 
projekteknek. Az alábbiakban meghatározzuk, hogy milyen forrásösszetétellel lehetséges a 
kistérségi  projektek költségvetését összeállítani, milyen módon lehetséges a végrehajtásba 
állami támogatási forrásokat bevonni. Külön figyelmet érdemel, hogy az ÚMFT forrásaira 
véleményünk szerint kiemelten kell a program végrehajtása során építeni. A kistérségben 
ugyanis a belső erőforrások nem elegendőek a projektek kizárólag saját erős illetve 
hitelfelvételből történő megvalósításához, az önkormányzatok rendelkezésére nem áll 
elegendő belső forrás. Hitelfelvételre pedig – az adott önkormányzat hitelképességén túl - 
azért nincs lehetőség, mert a projektek hosszú idejű megtérülése nem közvetlenül a projektből 
származik, hanem csak áttételes több projektelemnél, illetve a projektelemek többségénél. 
 
Mivel az ÚMFT forrásaira támaszkodik jelentős mértékben az egyes projektek megvalósítása, 
ezért a pénzügyi tervezésnél is a 7 éves (2007-2013) közötti időszakkal számolunk. 
Az ÚMFT forrásai mellett jelentős saját források ( 10-35 % ) tartalékolása szükséges és a 
privát források bevonására valamennyi projektnél törekedni kell, azonban  nyilvánvaló, hogy 
csak a megtérülő elemek finanszírozásába van lehetőség a magántőke bevonására. Külön 
megvizsgáljuk valamennyi projekt esetben, hogy milyen módon, mely projektelemekhez 
lehetséges privát forrásokat bevonni. 
 
Az ÚMFT a prioritások, az operatív programok szerkezete adott, jól ismert. A jelenleginél 
nagyobb összegek állnak majd rendelkezésre. Többfajta új pályázati rendszer, illetve 
közvetlen projekteket támogató rendszer indul el.  
Az országos akciótervben külön nevesítették a támogatott projekteket és a továbbfejlesztésre 
javasolt projekteket. Ezek között - a kistérséget érintő -beruházási projektek zöld utat kapnak 
a fejlesztési források biztosítására, mint pl. a Velence-Csákvár-Tata összekötő út néhány 
kiemelt szakaszának felújítása, Székesfehérvár-Zámoly-Gánt összekötő út szakaszainak 
felújítása, Királyi Séta-Székesfehérvár projektje. 
 
A Közép-Dunántúli Régió a jövőben nagyobb forráslehetőségekkel fog bírni, egyben 
szélesebb lesz a program spektruma is. Ezért mindenképpen javasoljuk, hogy a kistérség a 
KDRFÜ Kht-nál, mint a kistérség kiemelt programját mutassa be a stratégiát és az operatív 
programot.  
A KDRFÜ továbbra is gyűjti a kistérségi szintű, átfogó fejlesztési programokat/projekteket és 
a végrehajtásukra szolgáló elképzeléseket. Az ilyen jellegű kistérségi adatbázis folyamatos 
aktualizálása igen fontos. 
 
Székesfehérvár és Kistérsége stratégiája, operatív programja megvalósítható és reális 
fejlesztési forrásokkal számolt. Figyelembe vettük a KDOP 5 prioritása mentén leírt 
intézkedéseket és azok alapján  kiírásra kerülő és pályázható forrásokat. 
 
A kistérségi projektek forrásösszetételénél, 2008. évvel kezdtük a pénzügyi tervezést, mert az 
ÚMFT pályázati kiírásainak többsége 2007. év őszére várható, ezért a megvalósítás 
legkorábban 2008-ban indulhat. Az ütemezés is ehhez igazodik. 



Összefoglaló pénzügyi táblázat, időtartam: 2007-2013 
 

Forrásösszetétel 
(mFt) 

Az egyes prioritásokhoz tartozó 
intézkedések 

Megvalósítás 
kezdete 

Szükséges 
forrás 
(mFt) NFT II. 

támogatás 
Önkormányzati és civil 

saját erő 
Magánszektor saját erő 

1. A kistérség gazdaságának fejlesztése: 
szolgáltatás, turizmus, agrárinnováció 

 380 244 - 136 

• 1.1.Versenyképesség javítása 2008 100 50 - 50 
• 1.2.KKV fejlesztések, együttműködések 

javítása 
2008 80 40 - 40 

• 1.3.Idegenforgalmi szolgáltatások 
fejlesztése 

2008 120 102 - 18 

• 1.4.Önkormányzati szolgáltatások 
fejlesztése a vállalkozások jobb 
kiszolgálása érdekében 

2008 80 52 - 28 

• 1.5.Agrárinnováció 2008 100 50 - 50 
2 Humán erőforrás fejlesztése 
 

 220 198 12 10 

• 2.1.A gazdaság és a szakképzés 
összehangolása a kistérségben  

2008 100 90 - 10 

• 2.2.Kistérségi munkaerőpiaci koordináció 
(MUPSZ) 

2008 40 36 4 - 

• 2.3.Szociális gondoskodás 2008 80 72 8 - 
3.Települési életkörülmények javítása, 
lakókörnyezet, infrastruktúra fejlesztése 

 430 364 30,5 35,5 

• 3.1.Kistérségi kohézió erősítése 2008 50 32,5 - 17,5 
• 3.2.Közlekedési és kommunikációs 

infrastruktúra fejlesztése 
2008 150 135 15 - 

• 3.3.Civil szféra erősítése 2008 50 42,5 7,5 - 
• 3.4.Térségi marketing fejlesztése 2008 100 90 - 10 
• 3.5.Egészségmegőrzés, rekreáció 2008 80 64 8 8 

FORRÁSOK, ÖSSZESEN  1.130 856 42,5 231,5 
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6.2. Közreműködők köre 
 
A kistérség operatív programjának, intézkedéseinek és projektjeinek megvalósítása nagyfokú 
társadalmi konszenzussal és a kistérség települései közötti szoros, összetartó 
együttműködésben történik.  
 
Célcsoportok:  a kistérség lakossága, hazai és külföldi turisták, vállalkozások, 

intézmények 
 

Kedvezményezettek: kistérségi társulás, települési önkormányzatok, vagy/és azok 
konzorciumai 
 

Közreműködők, 
partnerek: 

vállalatok, vállalkozások, intézmények, civil szervezetek, 
fejlesztési szervezetek, kamarák, szakmai szervezetek 
 

Egyéb, a program 
végrehajtásában 
résztvevő partnerek: 

bankok, egyéb pénzintézetek, finanszírozó szervezetek, 
Minisztériumok, Állam- Kincstár  
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7. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
A Székesfehérvári Kistérség Fejlesztési Koncepciójának elkészítése után (2006. április) 
jelentős változások mentek végbe a hazai és a nemzetközi környezetben.  
A térségközpont további, dinamikus fejlődése, a Pólus Program keretében megvalósuló 
projektek, és az ú.n. Kiemelt projektek központi támogatottsága meghatározó a kistérség 
számára is. 
További változások: 

• Elkészült és az EU által is elfogadásra került az ÚMFT 2007-2013-ra vonatkozó 
Fejlesztési stratégiája, Operatív programja, Akcióterve. Ez kedvezően hat a regionális 
és kistérségi szereplőkre, megkönnyíti a helyi fejlesztések tervezését, a kapcsolódási 
lehetőséget, források elérhetőségét egyértelművé teszi. 

 
• A Közép-Dunántúli Operatív Program és Akcióterv is elfogadásra került, 

amelnek alapján látható, hogy mely kistérségi projektek finanszírozhatóak központi 
(EU-s és hazai) forrásból és mely projekteknél szükséges a magántőke bevonása. 

 
• Összességében  a fejlesztésekhez nagyobb összegek állnak rendelkezésre országos és 

regionális szinten, azonban  az egyes projektek támogatási aránya csökkent a 
korábbi tervezési időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy magasabb önerővel kell 
számolni az önkormányzatoknak, mint korábban. 

 
A  felvázolt fejlesztési stratégia és operatív program reális, a kistérség  valamennyi 
szereplőjének összefogásával megvalósulhat. Szükséges azonban, hogy a kistérségben 
tervezett fejlesztéseket összehangolva, közös erővel, együttműködésben valósítsa meg a 
kistérség és ne az egyes települések közötti, központi  forrásokért folytatott verseny 
legyen a fontos. 
 
A sikeres pályázás és a fejlesztéshez szükséges támogatási források megszerzése 
szakértelmet, fejlett identitás-tudatot és  jó érdekérvényesítő képességet feltételez. 
 
A  források elosztásánál, felhasználásánál - a legfontosabb alapelvek, szabályok 
figyelembevételével- a legnagyobb hatékonyságra kell törekedni.  
 
A stratégiai célok megvalósításánál a kistérség fejlesztési  prioritásait  kell szem előtt 
tartani.  
 
A fejlesztések alapvető célja, a kistérség polgárai életszínvonalának folyamatos emelése 
életkörülményeik javítása és a fenntartható fejlődés biztosítása.  
 
 
Az alábbiakban  összefoglaljuk  a kistérség fejlesztésének komplex programját. 
 
 
Székesfehérvári Kistérség fejlesztési célrendszere: 2007-2013. 
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JÖVŐKÉP 

 

 
Versenyképes, innovatív és vonzó életteret biztosító 

kistérség 

STRATÉGIAI CÉLOK 

 

Innovatív gazdaság 
erősítése 

Minőségi 

humánerőforrás 

fejlesztés 

 

Vonzó települési 
környezet 

megteremtése 

SPECIÁLIS CÉLOK 

 

A kistérség 
gazdasági, 
társadalmi 

innovációjának 
erősítése 

A kistérség 
kedvező 
földrajzi 

helyzetéből 
adódó 

komparatív 
előnyök 

kihasználása 

Székesfehérvár és a 
kistérség települései 

közötti 
kapcsolatrendszer 

fejlesztése 

PRIORITÁS 

TENGELYEK 

 

1. A kistérség 
gazdaságának 
fejlesztése: 
szolgáltatás, 
turizmus, 
agrárinnováció 

2. Humán 
erőforrás 
fejlesztése 

3. Települési 
életkörülmények 
javítása, 
lakókörnyezet, 
infrastruktúra 
fejlesztése 

INTÉZKEDÉSEK 

 

 
1.1. Versenyképesség 

javítása 

 
2.1. A gazdaság és a 

szakképzés 
összehangolása 
a kistérségben  

 
3.1. Kistérségi kohézió 

erősítése 

  
1.2. KKV fejlesztések, 

együttműködések 
javítása 

 
2.2. Kistérségi 

munkaerőpiaci 
koordináció 

(MUPSZ) 

 
3.2. Közlekedési és 

kommunikációs 
infrastruktúra 
fejlesztése 

  
1.3. Idegenforgalm 

szolgáltatások 
fejlesztése  

 
2.3. Szociális 

gondoskodás 

 
3.3. Civil szféra erősítése 

  
1.4. Önkormányzati 

szolgáltatások 
fejlesztése a 
vállalkozások jobb 
kiszolgálása 
érdekében 

  
3.4. Térségi marketing 

fejlesztése 

 1.5. Agrárinnováció  3.5. Egészségmegőrzés, 
rekreáció 
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8. PROJEKTTÁR 
 
Projektek összeállításánál, kiválasztásánál  a következő általános és tartalmi szempontokat 
kell figyelembe venni: 
 

• a projektnek összhangban kell lennie a stratégia céljaival és a támogatható 
tevékenységekkel, 

• fontos a projekt indokoltsága, valós igényekre épülő, szakmai, pénzügyi 
megalapozottsága, megvalósíthatósága, 

• gondoskodni kell a szükséges önerő biztosításáról,  
• tartalmazza a pályázó szakmai felkészültségének, tapasztalatainak bemutatását 
• lehetőség szerint több partnerrel történő együttműködésben valósuljon meg a projekt, 
• legyen innovatív,  
• legyen modell értékű, amely továbbfejlesztésre alkalmas, később is fenntartható, 

működtethető, 
• megalapozott, alátámasztott  költségek által valósuljon meg, 
• be kell mutatni a hatékony költségfelhasználást, 
• fontos a projekt területi kiterjedése, jó, ha egy település érdekein túlmutat, 
• lényeges  a projekt komplexitása , hosszú távú hatása. 

 

8.1. Integrált, kistérségi projektek 
 

Olyan projektek, amelyek több település fejlesztési céljaiban is szerepelnek, az egyes 
települések közös problémáira keresnek megoldást és megvalósításuk az egész kistérség 
hasznát szolgálja. 
 

1. Kistérségi turizmus összehangolt fejlesztése ( részelemei a települési turisztikai 
projektek, kistérségi kerékpárút és turisztikai szolgáltatások) 

 
2. Kistérségi közúti kapcsolatok, elérhetőségek fejlesztése ( útfelújítások, 

utcatáblák, járdák, parkosítás, településközpontok, hivatásforgalmi 
kerékpárutak kiépítése.) 

 
3. Civilkapcsolatok fejlesztése- kistérségi Közösségi Ház létrehozása, kialakítása 

 
4. Befektetés ösztönzés-vállalkozói telephelyek biztosítása településeken  

 
5. Leader- fejlesztések, településcsoportok együttműködése 

 
6. Ívóvízbázis fejlesztése  

 
7. Szélessávú internet kapcsolat kiépítése 
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1. A projekt leírása 

 
1.1. A projekt címe Kistérségi turizmus összehangolt fejlesztése ( részelemei a 

települési turisztikai projektek, kistérségi kerékpárút és 
turisztikai szolgáltatások) 
 
Neve:Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 
Típusa:Jogi személyiségű, önkormányzati társulás 

1.2. Kezdeményező 
szervezet 

Kapcsolattartó:Társulási Tanács elnöke 
 

1.3. A projekt melyik 
operatív programhoz 
tartozik? 

ÚMFT -GOP 
KDOP-2.2.1. és 2.2.2. 

1.4. A projekt leírása, célja 
és indoklása  

Célja, a kistérség turisztikai kínálatának bővítése, a 
térségközpont turisztikai programjához történő kapcsolódás. 
Településközpontok felújítása, kerékpárút hiányzó szakaszainak 
kiépítése. 
A kistérség  idegenforgalmának növeléséhez  egyrészt 
összehangolt turisztikai programcsomag kialakítására, másrészt  
a térségközpont turisztikai fejlesztéseinek figyelembevételével a 
kistérségi települések turisztikai szolgáltatásainak fejlesztésére 
van szükség. Komplex kistérségi promóciós és szolgáltató 
portált lenne célszerű létrehozni és működtetni. Fontos, hogy a 
kistérségi turisztikai programok, események  kínálata bármikor, 
bárhonnan elérhetőek legyenek bárki, de elsősorban a turisták 
számára. Vizsgálatok azt igazolják, hogy a turisták utazási 
céljaik kiválasztásánál, egy jelentősebb vonzerőt jelölnek meg 
és  annak környezetében keresik a további programokat, 
látnivalókat. A regionális portál túl nagy, míg a települési 
portálok túl szűk kínaláta helyett kistérségi információs, 
tájékoztató rendszer kidolgozása javasolt. 
A program elemei: 

• kistérségi arculat, jellemző név (pl. a királyi város és 
környéke) 

• kistérségi, egységes marketing stratégia 
• Internet hálózat kiépítése ( ADSL, mikrohullámú) 
• többnyelvű kistérségi honlap kialakítása 
• tematikus turisztikai programok, célpontok kialakítása, 

népszerűsítése (királyi séta, kastélykörút, Bakony, 
Sárrét, római kori emlékek) 

• idegenforgalmi adatbázis kialakítása, feltöltése                              
(általános települési adatok, nevezetességek, programok, 
elérhetőségek, szálláshelyek, foglalási lehetőség, 
kerékpárutak térképpel,). Ehhez kapcsolódhat még a 
befektetési lehetőségek, fejlesztési tervek adatbázisa is. 

 
1.5. Melyek a projekt 

megvalósításának 
várható „kézzel-

A kistérség ismertsége, elérhetősége  és idegenforgalma 
növekszik. A turizmusból származó bevételek, vállalkozói 
jövedelmek is növekednek. A kistérség hírneve nő és gazdasága 
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fogható” 
számszerűsíthető 
eredményei? 

fejlődik. A vidéki települések lakosságmegtartó ereje nő. 
 

1.6. Milyen feladatot kell 
elvégezni a projekt 
előkészítése során? 

Fel kell mérni, hogy a települések eléréséhez milyen hálózati 
kapcsolatra van szükség és ezeket a kapcsolatokat ki kell 
építeni. 
Egységes adatbázis létrehozása és működtetése. 
Lakossági fórumokon a terv ismertetése és az 
idegenforgalomban érintett vállalkozókkal történő 
együttműködés kialakítása. 
 

1.7. A projekt készültsége, 
a megvalósításához 
szükséges és már a 
korábban elkészült 
dokumentumok. 

Külön dokumentáció, tanulmány nem szükséges.  
Valamennyi kistérségi település adatainak frissítése, a 
kiegészítő információk gyűjtése, koordinálása szükséges.  

1.8. A projekt hatóterülete, 
regionális hatásainak 
bemutatása. 

A Közép-Dunántúli régió többi kistérségére és a régió 
idegenforgalmának fejlődésére is kedvezően hat. 

1.9. Hol valósul meg a 
projekt (földrajzilag)? 

A Székesfehérvári Kistérség valamennyi településére kiterjed. 

1.10. A projekt megvalósítása 
1.11. A projekt 

megvalósításának 
ütemezése 

2007-2013 –ig folyamatosan  

Becsült fejlesztési költség: 60.000 eFt 
A meglévő saját erő (hitel is ) mértéke, megoszlása: 

ezer Ft. % 

1.12. A projekt 
megvalósításának 
becsült költségei 

6.000 10 
1.13. Partnerek. A projekt 

megvalósításában részt 
vevő, együttműködő 
szervezetek 
megnevezése. 

Települési önkormányzatok a kistérség intézményei, vállalatai, 
vállalkozásai, civil szervezetek, szállásadók, fejlesztési 
szervezetek 

1.14. A projektgazda 
felkészültsége, hasonló 
projektek 
lebonyolításában való 
részvétel, korábbi 
tapasztalatok. 

Technikai háttér mellett, számítástechnikai, kommunikációs, 
koordinációs, kapcsolattartási, együttműködési készséget és 
képességet igényel a projekt.   
A projektgazda évek óta végez ilyen jellegű tevékenységet, és 
jelentős tapasztalattal rendelkezik a települések közötti 
együttműködések koordinálásában. 
 



 
 

2. A projekt leírása 
 
2.1. A projekt címe Kistérségi közúti kapcsolatok, elérhetőségek fejlesztése  

(útfelújítások, utcatáblák, járdák, parkosítás, 
településközpontok, hivatásforgalmi kerékpárutak). 
Neve:Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 
Típusa:Jogi személyiségű, önkormányzati társulás 

2.2. Kezdeményező 
szervezet 

Kapcsolattartó:Társulási Tanács elnöke 
 

2.3. A projekt melyik 
operatív programhoz 
tartozik? 

ÚMFT- KÖZOP, KDOP-3.1.1. 4.4.1. és 4.4.2. 

2.4. A projekt leírása, célja 
és indoklása  

Célja, a települések közötti közúti kapcsolatok fejlesztése, 
elérhetőség javítása, gazdasági, társadalmi megújulás. 
A zsáktelepülések „kinyitása”, a kistérségi együttműködés 
valamennyi formájának segítése. 
A kistérség települései közötti együttműködés egyik lényeges 
akadálya, hogy néhány térségi település között nincs  jó 
minőségű összekötő közút.  
A településközi úthálózat egyfajta összekötő kapocs a 
települések között, ezeken folyik a belső, helyi és a külső közúti 
közlekedés. Egyes szakaszok burkolatcseréje, felújítása 
megtörtént, azonban folyamatos korszerűsítésre, lámpás 
csomópontok kialakítására, gyalogátkelők kiépítésére van 
szükség ahhoz, hogy a dinamikusan fejlődő szállítási és 
közlekedési igényeket ki tudják elégíteni. 
A helyi közutak állapota befolyásolja a településeken élők 
mindennapjait, életminőségét, mindemellett a turizmus 
fejlődésének is alapfeltétele. 
Új utcatáblák, útbaigazító táblák elhelyezése, 
településközpontok felújítása, pihenőparkok, játszóterek 
kialakítása, a települések népességmegtartó erejét növeli és 
turizmus fejlődését segíti. 
Úrhida-Jenő, Pátka-Zámoly összekötő utak kiépítése. 
 

2.5. Melyek a projekt 
megvalósításának 
várható „kézzel-
fogható” 
számszerűsíthető 
eredményei? 

Kellemes kistérségi környezet, ahol jó élni és ahova érdemes és  
jó kirándulni. 
Idegenforgalom növekedése, az abból származó bevételek 
növekedése, jobb megélhetés, életkörülmények. 
Lehetőség pihenésre, kikapcsolódásra.  

2.6. Milyen feladatot kell 
elvégezni a projekt 
előkészítése során? 

A projekt előkészítése során, a szomszédos települések, 
településcsoportok, vagy azonos érdekcsoportok beazonosítása, 
az együttműködő felek megkeresése, együttműködések 
kialakítása.,vezető partner meghatározása. A projekt 
menedzselése, pályázatkészítés. 
 

2.7. A projekt készültsége, Megvalósíthatósági tanulmányok és kiviteli tervek a települések 
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a megvalósításához 
szükséges és már a 
korábban elkészült 
dokumentumok. 

többségében már elkészültek. A meglévő dokumentumok 
aktualizálása, néhány esetben új ütemtervek, pályázatok 
készítése. 

2.8. A projekt hatóterülete, 
regionális hatásainak 
bemutatása. 

Székesfehérvár és vonzáskörzete, a kistérségben befolyásolja az 
itt élők helyzetét, közlekedését, munkába járását és társadalmi 
életét.  
 

2.9. Hol valósul meg a 
projekt (földrajzilag)? 

Székesfehérvár kistérsége 

2.10. A projekt megvalósítása 
2.11. A projekt 

megvalósításának 
ütemezése 

2007-2013 folyamatosan 

Becsült fejlesztési költség: 150.000 e Ft 
A meglévő saját erő (hitel is ) mértéke, megoszlása: 

ezer Ft. % 

2.12. A projekt 
megvalósításának 
becsült költségei 

15.000 10 
2.13. Partnerek. A projekt 

megvalósításában részt 
vevő, együttműködő 
szervezetek 
megnevezése. 

Települési önkormányzatok, a kistérség intézményei, 
vállalkozásai, vállalkozói, civil szervezetek.  

2.14. A projektgazda 
felkészültsége, hasonló 
projektek 
lebonyolításában való 
részvétel, korábbi 
tapasztalatok. 

A projektgazda évek óta végez ilyen jellegű tevékenységet, és 
jelentős tapasztalattal rendelkezik a települések közötti 
együttműködések koordinálásában. 
A projekt egyes településcsoportok érdekeinek 
összeegyeztetésével, egy-egy települési önkormányzat 
irányításával kerül megvalósításra.  
 



 
 

3. A projekt leírása 
 

3.1. A projekt címe Civilkapcsolatok fejlesztése- kistérségi Közösségi Ház 
létrehozása, kialakítása) 
 
Neve:Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 
Típusa:Jogi személyiségű, önkormányzati társulás 

3.2. Kezdeményező 
szervezet 

Kapcsolattartó:Társulási Tanács elnöke 
 

3.3. A projekt melyik 
operatív programhoz 
tartozik? 

ÚMFT-TAMOP,ÁROP, GOP, KDOP-3.3.1. 

3.4. A projekt leírása, célja 
és indoklása  

A cél, valamennyi, a kistérségben működő civil szervezet és 
öntevékeny kör számára megfelelő fórum, működési lehetőség 
biztosítása. 
Néhány kistérségi településen, ahol általános iskola sem 
működik, ott a felnőttképzés, vagy társas összejövetelek, 
fórumok számára nincs megfelelő helyiség. 
A leendő közösségi ház egyben kultúrális központ, szórakozási 
lehetőséget, internetes kapcsolatokat, elérést biztosító 
létesítmény is lehetne. 
Testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolatok ápolására, kultúrális 
rendezvények számára nincs minden településen alkalmas 
épület. 
 

3.5. Melyek a projekt 
megvalósításának 
várható „kézzel-
fogható” 
számszerűsíthető 
eredményei? 

Színvonalas társadalmi élet kistelepüléseken is. Szórakozásra, 
kiakpcsolódásra megfelelő lehetőség. 
Civil kezdeményezések élénkülése, gondoskodó, egymással 
törödő közösségek. 

3.6. Milyen feladatot kell 
elvégezni a projekt 
előkészítése során? 

Települések közötti igényfelmérés, döntés a kistérségi közösségi 
ház helyéről és annak leendő funkcióiról. Tanulmányok, 
műszaki tervek, kiviteli tervek készítése Széleskörű 
együttműködés kialakítása a projekt megvalósítására. 

3.7. A projekt készültsége, 
a megvalósításához 
szükséges és már a 
korábban elkészült 
dokumentumok. 

Marketing tervek, műszaki tervek már készen vannak, ezek 
aktualizálása és kistérségi szintű társadalmi konszenzusa 
szükséges. 

3.8. A projekt hatóterülete, 
regionális hatásainak 
bemutatása. 

Székesfehérvár kistérsége 

3.9. Hol valósul meg a 
projekt (földrajzilag)? 

Székesfehérvár, Kőszárhegy 

3.10. A projekt megvalósítása 
3.11.A projekt 

megvalósításának 
2008-2013 folyamatos 
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ütemezése 
Becsült fejlesztési költség: 30.000 e Ft 
A meglévő saját erő (hitel is ) mértéke, megoszlása: 

ezer Ft. % 

3.12.A projekt 
megvalósításának 
becsült költségei 

7.500 25 
3.13.Partnerek. A projekt 

megvalósításában részt 
vevő, együttműködő 
szervezetek 
megnevezése. 

Önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások 

3.14.A projektgazda 
felkészültsége, hasonló 
projektek 
lebonyolításában való 
részvétel, korábbi 
tapasztalatok. 

A projektgazda( vagy leendő partnerek) nagy tapasztalatokkal 
rendelkezik(nek) a civil kapcsolatok fejlesztésében. A jelentős 
civil szervezeti háttér megfelelő biztosíték a projekt sikeres 
megvalósításához. 



 
 

4. A projekt leírása 
 

4.1. A projekt címe Befektetés ösztönzés-vállalkozói telephelyek biztosítása 
településeken  
 
Neve:Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 
Típusa:Jogi személyiségű, önkormányzati társulás 

4.2. Kezdeményező 
szervezet 

Kapcsolattartó:Társulási Tanács elnöke 
 

4.3. A projekt melyik 
operatív programhoz 
tartozik? 

ÚMFT -GOP, TIOP, KDOP-1.1.1. és 1.1.2. 

4.4. A projekt leírása, célja 
és indoklása  

Olyan infrastruktúrális, kommunikációs háttér megteremtése, 
amely lehetővé teszi a működőtőke beáramlását, gyártó, 
szolgáltató vállalkozások létrejöttét ösztönzi és működésüket 
segíti. 
A külföldi működőtőke, a zöldmezős beruházások  túlnyomó 
többsége a nagyvárosokba és közvetlen környékükre 
koncentrálódik. A vidéki települések foglalkoztatási gondjainak 
megszüntetése, az ingázás csökkentése, nem utolsó sorban az 
önkormányzati fejlesztések alapjául szolgáló iparűzési 
adóbevételek növelése érdekében fontos a projekt 
megvalósítása. 
Kisebb településeken biztosítani kell – elsősorban 
külterületeken- az iparűzést, szolgáltatást a 
forgalomnövekedéssel, zajjal esetleg szennyezéssel együttjáró 
káros hatások kiküszöbölését, a civil lakosság nyugodt 
életkörülményeit.  
  

4.5. Melyek a projekt 
megvalósításának 
várható „kézzel-
fogható” 
számszerűsíthető 
eredményei? 

Munkalehetőség a kistelepüléseken, vagy közvetlen közelben. 
Munkanélküliség csökkenése.  
Addicionális, társadalmi, gazdasági fejlesztésre fordítható helyi 
források növekedése. 
Gazdasági, társadalmi fejlődés. 

4.6. Milyen feladatot kell 
elvégezni a projekt 
előkészítése során? 

Ipari, vállalkozói telephelyek kialakítására alkalmas területek 
kijelölése. 
Mezőgazdasági művelés alól történő kivonása. 
Alap-infrastruktúra kiépítése. 
Marketing, reklám, befektetés ösztönzés. 

4.7. A projekt készültsége, 
a megvalósításához 
szükséges és már a 
korábban elkészült 
dokumentumok. 

Település-rendezési tervek, ipari telephelyek kijelölése. 
Műszaki-, kiviteli tervek. 
Megvalósíthatósági tanulmányok. 

4.8. A projekt hatóterülete, 
regionális hatásainak 
bemutatása. 

Székesfehérvári Kistérség, szomszédos kistérségek, Közép-
Dunántúli Régió. 
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4.9. Hol valósul meg a 
projekt (földrajzilag)? 

Székesfehérvári Kistérség 

4.10. A projekt megvalósítása 
4.11. A projekt 

megvalósításának 
ütemezése 

2007-2013 folyamatosan 

Becsült fejlesztési költség: 180.000 e Ft 
A meglévő saját erő (hitel is ) mértéke, megoszlása: 

ezer Ft. % 

4.12.A projekt 
megvalósításának 
becsült költségei 

63.000 35 
4.13.Partnerek. A projekt 

megvalósításában részt 
vevő, együttműködő 
szervezetek 
megnevezése. 

Települési önkormányzatok, a kistérség intézményei, 
vállalkozásai, vállalkozói, civil szervezetek, fejlesztési 
szervezetek, kamarák 

4.14.A projektgazda 
felkészültsége, hasonló 
projektek 
lebonyolításában való 
részvétel, korábbi 
tapasztalatok. 

A projektgazda tapasztalatai megfelelőek a projekt 
koordinálásához. A különböző fejlesztési szervezetek, kamarák, 
önkormányzatok, vállalkozások folyamatos és szoros 
együttműködése elengedhetetlen a projekt megvalósításához. 

 



 
 

5. A projekt leírása 
 
5.1. A projekt címe Leader- fejlesztések, településcsoportok együttműködése 

 
Neve:Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 
Típusa:Jogi személyiségű, önkormányzati társulás 

5.2. Kezdeményező 
szervezet 

Kapcsolattartó:Társulási Tanács elnöke 
 

5.3. A projekt melyik 
operatív programhoz 
tartozik? 

ÚMFT- AVOP 

5.4. A projekt leírása, célja 
és indoklása  

Cél, a korábbi Leader program kapcsán elindult 
együttműködések, önálló szerveződések kiépítése és 
működtetése. 
Bizonyos települési feladatok, fejlesztések megvalósítására egy-
egy kis lélekszámú település nem képes és nem elég hatékony.  
Több település, településcsoport széles társadalmi 
összefogással, együttműködéssel, azonban sikeresen meg tudja 
valósítani a közös célokat, fejlődési irányokat. 
A kistérség társadalmi kohéziójának növelésében, a gazdasági 
és társadalmi folyamatok változásaiban nagy szerepet játszik az 
ilyenfajta együttműködés, amely egyúttal a demokratikus 
önérvényesítésnek is fontos eszköze. 
 

5.5. Melyek a projekt 
megvalósításának 
várható „kézzel-
fogható” 
számszerűsíthető 
eredményei? 

Hatékony együttműködések, fejlesztések a kistérségben. 
Takarékos, céltudatos erőforrásgazdálkodás valósul meg. 
Kistérségi kohézió erősödése, gazdasági fejlődés. 

5.6. Milyen feladatot kell 
elvégezni a projekt 
előkészítése során? 

A meglévő kezdeményezések, csoportok „felélénkítése”. 
A közös feladatok meghatározása az ÚMFT tükrében, közös 
pályázatok készítése és megvalósítása. 

5.7. A projekt készültsége, 
a megvalósításához 
szükséges és már a 
korábban elkészült 
dokumentumok. 

Korábbi dokumentumok aktualizálása. 
A különböző fejlesztésekhez kért és még el nem készült  
tanulmányok, műszaki dokumentációk elkészítése. 

5.8. A projekt hatóterülete, 
regionális hatásainak 
bemutatása. 

Székesfehérvári Kistérség- KDRégió 

5.9. Hol valósul meg a 
projekt (földrajzilag)? 

Székesfehérvári Kistérség 

5.10. A projekt megvalósítása 
5.11. A projekt 

megvalósításának 
ütemezése 

2008-2013 folyamatosan 

5.12.A projekt Becsült fejlesztési költség: 150.000 e Ft 



 57 

A meglévő saját erő (hitel is ) mértéke, megoszlása: 
ezer Ft. % 

megvalósításának 
becsült költségei 

52.500 e Ft 35 
5.13.Partnerek. A projekt 

megvalósításában részt 
vevő, együttműködő 
szervezetek 
megnevezése. 

Települési önkormányzatok, a kistérség intézményei, 
vállalkozásai, vállalkozói, civil szervezetek, fejlesztési 
szervezetek 

5.14.A projektgazda 
felkészültsége, hasonló 
projektek 
lebonyolításában való 
részvétel, korábbi 
tapasztalatok. 

A projektgazda tapasztalatai megfelelőek a projekt 
koordinálásához. A különböző fejlesztési szervezetek, kamarák, 
önkormányzatok, vállalkozások folyamatos és szoros 
együttműködése elengedhetetlen a projekt megvalósításához 

 



 
6. A projekt leírása 

6.1. A projekt 
címe 

Ivóvízbázis fejlesztése 

Neve:Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 
Típusa:Jogi személyiségű, önkormányzati társulás 

6.2  Kezdeményező szervezet 

Kapcsolattartó:Társulási Tanács elnöke 
 

6.3 A projekt melyik operatív 
programhoz tartozik 

ÚMFT KÖZOP, KEOP, KDOP-4.4.1. 

6.4 A projekt leírása, célja és 
indoklása 

Az ivóvíz-bázis védelme, a  rendszer fejlesztése, szükségessé 
teszi  a csatornahálózat teljes kiépítését, a csapadékvíz 
elvezetését. 
Egyes kistérségi települések lakossága igen dinamikusan 
fejlődik, családi házak épülnek és emiatt  az ívóvíz rendszer 
és a csatorna hálózat is nagyobb terhelést kap.  
A meglévő kapacitások bővítése, vízgerinc kiépítése, az 
ivóvízkontingens növelése érdekében  szükséges.  
Az ivóvíz bázis védelmében pedig a hiányzó 
csatornahálózatot ki kell építeni és a lakásokat rá kell 
csatlakoztatni. A felszíni szennyeződést csökkentve, a 
csapadékviz elvezetést meg kell oldani. 
Mindez hozzátartozik a kultúrált, egészséges  környezethez és 
a jó életkörülményekhez. 
 

6.5. Mik a tervezett projekt 
megvalósításának várható 
eredményei? 

Alapvető ellátás biztosítása, jó minőségű , elegendő 
mennyiségű ívóvíz a kistérségben. 
Egészséges környezet, egészséges lakosság. 
A megbetegedések miatti munkából való kiesés csökken. 
 

6.6 Milyen feladatokat kell 
elvégezni a projekt előkészítése 
során? 

A meglévő terv és koncepció mentén a szükséges feladatok 
számbavétele, koordinálása és pályázat készítése. 

6.7 A projekt készültsége, a 
megvalósításához szükséges és 
már korábbiakban elkészült 
dokumentumok? 

Érvényes vízjogi engedélyekkel rendelkező terv a 
Kőszárhegyi vízbázis bővítése esetében 
Koncepció elkészült. A megvalósíthatósági tanulmány, 
műszaki tervek elkészítése szükséges. Elvi engedélyek 
beszerzése, pályázat készítése. 

6.8. A projekt hatóterülete, 
regionális hatásainak 
bemutatása 

A meglévő vízbázisok védelme össztársadalmi érdekeket 
képvisel, tehát regionális és országos hatással is bírnak. 

6.9 Hol valósul meg  a projekt 
(földrajzilag)? 

Székesfehérvári Kistérség 

 
6.10.. A projekt megvalósítása 
 
6.11. A projekt 

megvalósításának 
ütemezése 

2008-2013.  
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Becsült fejlesztési költség: 180.000 e Ft 
A meglévő saját erő (hitel is ) mértéke, megoszlása: 

ezer Ft. % 

6.12.A projekt 
megvalósításának becsült 
költségei 

63.000 35 
6.13. Partnerek. A projekt 
megvalósításában résztvevő és 
együttműködő szervezetek 
megnevezése 

Önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, civil 
szervezetek, 
KDT VIZIG. 

6.14. A projektgazda 
felkészültsége, hasonló 
projektek lebonyolításában való 
részvétel, korábbi tapasztalatok 

Megfelelő tapaszatalat hasonló projektek koordinálásában. 
Partneri kapcsolatok szakmai szervezetekkel, 
vállalkozásokkal, intézményekkel. 

 



 
7. A projekt leírása 

 
7.1. A projekt címe Szélessávú internet kapcsolat kiépítése 

 
Neve:Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 
Típusa:Jogi személyiségű, önkormányzati társulás 

7.2. Kezdeményező 
szervezet 

Kapcsolattartó:Társulási Tanács elnöke 
 

7.3. A projekt melyik 
operatív programhoz 
tartozik? 

ÚMFT GOP, EKOP, KDOP-5.5.3. 

7.4. A projekt leírása, célja 
és indoklása  

Cél, a kistérség településeiben élő lakosság számára az Internet 
hozzáférést biztosítani.  
A fiatalodó közösségekben egyre nagyobb igény van az Internet 
kapcsolat megléte és működése iránt. A képzésben elsősorban a 
távoktatás területén lenne igen fontos. Oktatási, képzési 
információk, jelentkezések, vizsga-időpontok, kultúrális 
lehetőségek, utazások  és még számos információs csatorna csak 
Internetes kapcsolattal érhető el. Ennek hiánya egyértelmű 
hátrányt jelent bizonyos, elsősorban vidéki kistelepülésen élő 
fiatalabb társadalmi csoportok és működő vállalkozások  
számára.  
A vállalkozói szféra számára az információhoz, piaci 
kapcsolatokhoz történő hozzáférés, on-line kapcsolatok 
működtetése létkérdés.  
Közigazgatási, adózási, ügyviteli on-line szolgáltatások 
igénybevétele a lakosság  körében mindinkább terjed. Széles 
társadalmi csoportok bevonása ilyen jellegű szolgáltatások 
igénybevételére, ezek elérése, az e-közigazgatás sikeres 
működtetése a hálózat kiépítése nélkül nem lehetséges. 
 
 

7.5. Melyek a projekt 
megvalósításának 
várható „kézzel-
fogható” 
számszerűsíthető 
eredményei? 

A város és a falvak közötti gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek, így a konfliktusok csökkenése.  
Esélyegyenlőség biztosítása. 
Nagyobb lehetőség a fiatalok számára az oktatásában, kultúrális 
igények kielégítésében. 
Vállalkozások piaci lehetőségeinek bővülése, beszállítói 
kapcsolataik fejlődése, versenyképességük növekedése-
gazdasági fejlődés. 
Turizmus növekedése. 
Kommunikációs csatornák bővülése, lehetőségek, elérések. 
A vidéki települések lakosságmegtartó erejének növekedése. 
 

7.6. Milyen feladatot kell 
elvégezni a projekt 
előkészítése során? 

Technikai háttér (software+hardware) biztosítása a 
településeken. 
Igényfelmérés, a központi rendszer működésének kidolgozása, a 
működés koordinálása. Elérési, hozzáférési pontok kiépítése. 
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7.7. A projekt készültsége, 
a megvalósításához 
szükséges és már a 
korábban elkészült 
dokumentumok. 

Külön dokumentumok, tanulmányok már nem szükségesek. 
Koncepció, megvalósíthatósági tanulmány, kiviteli terv  
rendelkezésre állnak. 
Pályázati anyag is kidolgozásra került, ennek aktualizálása, 
pályázati testreszabása esedékes. 
 

7.8. A projekt hatóterülete, 
regionális hatásainak 
bemutatása. 

Székesfehérvári Kistérség, szomszédos kistérségek, regionális 
országos, nemzeközi elérési lehetőség 

7.9. Hol valósul meg a 
projekt (földrajzilag)? 

Székesfehérvári Kistérség 

7.10.. A projekt megvalósítása 
7.11.A projekt 

megvalósításának 
ütemezése 

2008-2013 folyamatosan 

Becsült fejlesztési költség:40.000 eFt  
A meglévő saját erő (hitel is ) mértéke, megoszlása: 

ezer Ft. % 

7.12.A projekt 
megvalósításának 
becsült költségei 

14.000 eFt 35 
7.13.Partnerek. A projekt 

megvalósításában részt 
vevő, együttműködő 
szervezetek 
megnevezése. 

Ökormányzatok, intézmények, szervezetek, vállalkozások, 
fejlesztési szervezetek, civil szervezetek, kamarák 

7.14. A projektgazda 
felkészültsége, hasonló 
projektek 
lebonyolításában való 
részvétel, korábbi 
tapasztalatok. 

Hasonló projektek koordinálásában nagy tapasztalat. 
Együttműködő partnerként egyes önkormányzatok, jelentős 
tapasztalattal rendelkező szakmai szervezetek, vállalkozások, 
magánszemélyek is részt vesznek a projekt megvalósításában. 

 



8.2. Kiemelt, települési projektek  
 
Az alábbiakban felsorolt projektek, a 2007. november 30-i gyűjtési állapotot tükrözik, megvalósításuk a 2007-2013-as időszakban tervezett. 
 
 
TELEPÜLÉS PROJEKT  NEVE PROJEKT  GAZDA TELJES 

KÖLTSÉGVETÉS 
e Ft-ban 

ELŐKÉSZÍTETTSÉG 
MEGLÉVŐ 
DOKUMENTUMOK 

BAKONYKUTI Településközpont megújítása Bakonykúti 
Önkormányzata 

  

 Önkormányzati utak és 
járdák, egységes kapubeállók 
létesítése 

Bakonykúti 
Önkormányzata 

40.000 Helyi Építési Szabályzat, 
Turisztikai koncepció 

 Pihenőpark és alkotóház Bakonykúti 
Önkormányzata 

35.000  

 Közösségi Ház Bakonykúti 
Önkormányzata 

  

     
CSÓR Sárvíz kultúrális Fesztivál Csór Önkormányzata 7.500 30 települést érint, a települések 

véleményeinek gyűjtése folyik. 
 Kistérségi gyepmesteri 

tevékenység  
Csór Önkormányzata   

 Szennyvízelvezetés és a 
környéki iparterületek 
szennyvízelvezetésének 
megoldása 

Csór Önkormányzata 650.000 Elvi vízjogi engedélyeztetés 

 Kelt Bakony-Vértes 
turisztikai egység kialakítása, 
természeti értékek védelme 

Csór Önkormányzata   



 Szelektív hulladékudvar 
kialakítása és kapcsolódó 
oktatás az óvodában, 
iskolábangyűjt 

Csór Önkormányzata 50.000  

 Energiatakarékos rendszer 
kialakítása a 
közintézményekben 

Csór Önkormányzata 
 

  

  
 

   

FÜLE Belterületi utak felújítása Füle Önkormányzata   
 Közművesítés Füle Önkormányzata   

 Vendéglátó Ház felújítása Füle Önkormányzata   
     
ISZKASZENTGYÖRGY Amadé-Bajzáth Pappenheim 

kastély rekonstrukciója 
KVI és 
Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

2.000.000  

 Duzzogós Szabadidő Központ Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

2.000.000  

 Szélerőmű Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

  

 Iskolai Tornaterem Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

150.000  

 Óvodai akadálymentesítés Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

10.000 Teljes 

 Belterületi útfejlesztés Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

25.000 Teljes 

 Ipari park fejlesztése, 
Kiszolgáló infrastruktúra 
fejlesztése 

Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

20.000  

 Fogászati berendezések 
beszerzése 

Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

10.000  

 Szociális gyermekjóléti 
szolgáltatás fejlesztése 

Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

10.000  

 Prevenció Iszkaszentgyörgy 
Önkormányzata 

10.000  
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JENŐ Belvíz-elvezetés Jenő Önkormányzata 100.000  
 Önkormányzati bérlakások 

felújítása, kereskedelmi 
szálláshelyek kialakítása, 
óvoda bővítése- 
tornaszobával 

Jenő Önkormányzata 4.000  

 Turizmus fejlesztés 
,környezetvédelmi programok 
lovaglási lehetőség 
 „ állatterápia” 
 

Jenő Önkormányzata   

 Kábeltévé, internet  lakosság 
bevezetéséhez a feltételek 
biztosítása 

Jenő Önkormányzata   

 Közösségi sportcentrum Jenő Önkormányzata   
 Új építési telkek kialakítása Jenő Önkormányzata 10.000  
 Útfelújítás, járdák, belterületi 

utak  
Jenő Önkormányzata 30.000  

     
KŐSZÁRHEGY Kőszárhegyi Szabadidő és 

Sport Központ 
Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

250.000 Koncepció, Megv.tan. 

 Civil Szolgáltató Ház Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

440.000 Koncepció, Megv. tan. 

 Falugondnok Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

7.500 Tanulmány 

 Fedett buszvárók kialakítása Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

2.400 Teljes. Műszaki terv, Kiviteli 
terv, látványterv 

 Hősi emlékmű felújítása Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

3.000 Koncepció, Meg. tan. 

 Ifjúságnevelés, 
közösségfejlesztés 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

12.000 Teljes. Koncepció, Megv.tan. 

 Intézményfelújítás, fejlesztés Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

20.000 Koncepció, Megv. tan. 
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 Iskolabusz és ifjúsági járat 
üzemeltetése 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

25.000 Teljes. Koncepció, Megv. tan. 

 Ivóvízhálózat és 
szennyvízcsatornahálózat 
bővítése 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

180.000 Koncepció 

 Játszóterek építése Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

12.000 Koncepció 

 Katolikus templom fedépítése Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

70.000 Koncepció, Látványterv 

 Kistérségi ivóvízbázis  
bővítése 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

85.000 - 

 Kistérségi kerékpárút és 
túraútvonal kiépítése a 
Sárrét kistáj területén 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

400.000 Koncepció 

 Kistérségi közterület 
felügyelet kialakítása 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

10.000 - 

 Külterületi földutak 
karbantartása 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

  

 Motocross pálya Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

60.000 Koncepció, Megv. tan. 

 Művelődési Ház 
rekonstrukciója 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

55.000 Teljes. Kiv. terv 

 Kőszárhegyi járdák  
építése, felújítása 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

12.000 Teljes. Kiv. terv. 

 PANORÁMA pihenőpark 
kialakítása 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

6.000 Koncepció, Megv. tan. 

 Sebességmérők telepítése a 
7.sz. főút mentén 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

2.500 Koncepció, Megv. tan. 

 Szárhegy kőpark kialakítása Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

3.500 Koncepció 

 Szélessávú Internet kiépítése Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

35.000 Teljes. Koncepció, Megv. tan. 
Kiv. terv 



 Szilárd burkolatú utak 
építése  

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

90.000 Koncepció 

 Térfigyelő rendszer kiépítése Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

6.000 Megv. tan. 

 Urnás temetkezés 
feltételeinek megteremtése 
Kőszárhegyi temető 
parkolójának kiépítése 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

2.000 
 

5.000 

Megv. tan. 
 
Tanulmány 
 

 Útkereszteződések 
felszabályozása és 
burkolatépítés 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

3.000 Tanulmány 

 Szárhegy, mint turisztikai 
látványosság, bánya, védett 
növények, környezetvédelmi 
terület 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

15.000 Tanulmány 

 Falu TV, Kistérségi TV 
stúdió 
Kábel TV-hálózat kiépítése 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

12.000 
 

12.000 

Tanulmány 
 
Tanulmány 

 Orvosi rendelő Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

30.000 Tanulmány 

 Vízbázis védelem Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

20.000 Tanulmány 

 Környezetvédelem és 
tájvédelmi feladatok 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 

4.000 Tanulmány 

 Saját családi orvosi körzet 
kialakítása 

Kőszárhegy Község 
Önkormányzata 
 

2.000 Tanulmány 



     
LOVASBERÉNY Csatornahálózat kiépítése Lovasberény 

Önkormányzata 
  

 Felszíni vízelvezetés 
 

Lovasberény 
Önkormányzata 

  

 Turisztikai fejlesztések 
(kulcsos házak, 
vendégfogadók, Mini 
Hungary,kerékpárutak,lovas-
utak) 

Lovasberény 
Önkormányzata 

  

     
MOHA Járdák kiépítése, 

közterületek felújítása 
Moha Önkormányzata   

 Turizmus fejlesztése, 
hagyományőrzés 

Moha Önkormányzata   

 Bajzáth Parkerdő kialakítása Moha Önkormányzata 5.000 Kész terv 
 Egészségház kialakítása Moha Önkormányzata 7.000 Engedélyezési terv 
 Többfunkciós  közösségi 

centrum építése 
Moha Önkormányzata 20.000  

 Felszíni csapadékvíz 
elvezetés 

Moha Önkormányzata 20.000  

     
NÁDASDLADÁNY Belterületi utak felújítása Nádasdladány 

Önkormányzata 
12.000  

 Járdaépítés, Kastély út Nádasdladány 
Önkormányzata 

2.000  

 Ravatalozó felújítása Nádasdladány 
Önkormányzata 

3.000  

 Buszvárók cseréje Nádasdladány 
Önkormányzata 

2.000  

 Útbaigazító táblák Nádasdladány 
Önkormányzata 

500  

 Parkok kialakítása Nádasdladány 
Önkormányzata 

2.000  

 Játszóterek kialakítása Nádasdladány 3.000  
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Önkormányzata 
 Könyvtár felújítás Nádasdladány 

Önkormányzata 
2.000  

 Középületek nyílászáró 
cseréje ( iskola, óvoda) 

Nádasdladány 
Önkormányzata 

20.000  

 Elszármazottak találkozója Nádasdladány 
Önkormányzata 

3.000  

  
 

   

PÁTKA Pátka-Zámoly összekötő út 
szilárd burkolatú kiépítése 

Pátka Község 
Önkormányzata 

180.000 Elvi ép. eng. 

 Vak Bottyán téri pihenőpark 
felújítása 

Pátka Község 
Önkormányzata 

15.000 Tanulmányterv 

 Köztéri Játszótér létrehozása Pátka Község 
Önkormányzata 

6.000 Ép. eng. 

 Sportöltöző bővítés, ifjúsági 
klub létrehozása 
tetőtérbeépítéssel 

Pátka Község 
Önkormányzata 

15.000  

 PM Hiatal 
akadálymentesítése 

Pátka Község 
Önkormányzata 

3.500  

 Szélessávú Internet kiépítése Pátka Község 
Önkormányzata 

220.500 Pályázati dokum. 

 KIRÁLYBEREK 
élményfürdő, csúszdapark 

Pátka Község 
Önkormányzata 

7.260.080  

 Pátkai Víztározó jóléti 
hasznosítása, sport-és 
szabadidő kpt 

Pátka Község 
Önkormányzata 

300.000 Tanulmányterv 

 Intézmények 
fűtéskorszerűsítése 

Pátka Község 
Önkormányzata 

100.000  

 Bérlakások építése Pátka Község 
Önkormányzata 

35.000 Elvi ép. eng. 

 Ivóvízminőség javítása Pátka Község 
Önkormányzata 

80.000 Teljes.Elvi vízj. eng. terv, 
Megv. Tan. 

 Óvodabővítés Pátka Község 
Önkormányzata 

50.000  
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 Református Közösségi 
Centrum Pátkáért 
 

Pátka Község 
Önkormányzata 

82.000  

 Belvízelvezetés 
 

Pátka Község 
Önkormányzata 

120.000 Tanulmányterv 

 Kül-és belterületi utak, 
járdák felújítása 

Pátka Község 
Önkormányzata 

30.000 Engedélyezés alatt 

 Művelődési Ház felújítása Pátka Község 
Önkormányzata 

25.000  

     
POLGÁRDI „Batthyány” fejlesztési 

koncepció ( a volt szovjet 
laktanya 50 ha-os 
területének komplex 
fejlesztése 

Polgárdi 
Önkormányzata 

3.800.000  

 Inkubátorház létesítése Polgárdi 
Önkormányzata 

80.000  

     
SÁRKERESZTES Belterületi utak felújítása, 

külterületi földutak 
Sárkeresztes 
Önkormányzata 

80.000 Építési engedély 

 Művelődési Ház felújítása Sárkeresztes 
Önkormányzata 

35.000 Építési engedély 

 Faluközpont rehabilitációja Sárkeresztes 
Önkormányzata 

100.000 Szabályozási Tev, 
Környezetvéd. Pr.megv.tan.v 

 Multifunkcionális faluház 
építése 

Sárkeresztes 
Önkormányzata 

200.000 Építési engedély 

 Egészségház felépítése Sárkeresztes 
Önkormányzata 

70.000 Építési engedély 

 Belterületi csapadékvíz 
elvezetése 

Sárkeresztes 
Önkormányzata 

250.000 Tervek, Vízjogi engedély 

 A kijelölt ipari terület 
útcsatlakozásának 
közművesítése 

Sárkeresztes 
Önkormányzata 

300.000 Megv. tan, Régészeti feltár. 
Környezetv. tervek 



SÁRKESZI Szélessávú Internet kapcsolat 
kiépítése 

Sárkeszi 
Önkormányzata 

  

 Művelődési Ház felújítása 
 

Sárkeszi 
Önkormányzata 

  

 Turisztikai fejlesztések, 
Sárrét kistáj védelme 

Sárkeszi 
Önkormányzata 

  

     
SÁRSZENTMIHÁLY Belterületi utak kiépítése, 

felújítása I-II. 
Sárszentmihály 
Önkormányzata 

442.000 Kiviteli tervek 

 Polgármesteri Hivatal 
terembővítés 

Sárszentmihály 
Önkormányzata 

85.000 Kiviteli tervek 

 Iskola tetőtér beépítés Sárszentmihály 
Önkormányzata 

60.000 Kiviteli tervek 

 Óvoda és konyha építése Sárszentmihály 
Önkormányzata 

220.000 Kiviteli tervek 

     
SZABADBATTYÁN Belterületi utak 

burkolatfelújítása 
Szabadbattyán 
Önkormányzata 

90.000  

 Cifrakert fejlesztése Szabadbattyán 
Önkormányzata 

70.000 Megv. tan, Eng. erv, Építési 
szakhatósági Vélemények 

 Játszótér, 2 db Szabadbattyán 
Önkormányzata 

5.500  

 Faluközpont kialakítása Szabadbattyán 
Önkormányzata 

  

 Kerékpárút, gyalogjárda 
építése 

Szabadbattyán 
Önkormányzata 

  

 SEUSO régészeti park 
fejlesztése 

Szabadbattyán 
Önkormányzata 

1.570.000 Megv. tan. Látványterv, Eng. 
tervdokum. 

 Akadálymentesítés Szabadbattyán 
Önkormányzata 

25.000  

 Sportlétesítmény fejlesztés Szabadbattyán 
Önkormányzata 

  

 Művelődési Ház felújítása, 
működtetése 

Szabadbattyán 
Önkormányzata 

  

 Vízbázis bővítés Szabadbattyán   
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Önkormányzata 
 

  
 

   

SZÉKESFEHÉRVÁR 
kiemelt projektek 

Királyi Séta - történemi 
időutazás az ezeréves 
Székesfehérváron 

SZMJVÖ 2.230.000 Teljes 

 Székesfehérvár komplex 
értékmegőrző 
belvárosrehabilitációja 

SZMJVÖ 1.650.000 Teljes 

 Budapest-Székesfehérvár 
gyorsforgalmú vasútvonal 
fejlesztése 

SZMJVÖ   

Veszprém-Székesfehérvár 
Fejlesztési Pólus Program 
keretében megvalósuló 
projektek: 

Alba Innovációs Park - SZMJVÖ  Teljes 

 Technológiai Inkubátorház SZMJVÖ  Teljes 
 MTA Nanotechnológiai 

Innovációs Központ  
 

SZMJVÖ  Teljes 

 MTA Mechatronikai és 
Járműinformatikai 
Innovációs Központ 

SZMJVÖ  Teljes 

 Gazdaságfejlesztést szolgáló 
komplex szakképzési 
rendszer  
 

SZMJVÖ  Teljes 

 Fehérvár Expo SZMJVÖ  Teljes 
 Bőrgyár „Agóra Pólus”  

 
  Teljes 

 Alba Regia Felsőoktatási 
Tudásközpont  
 

SZMJVÖ  Teljes 
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ÚRHIDA Ivóvízkontingens növelése, 

gerinchálózat kiépítése 
Szfvár-Úrhida 6.318 km 

Úrhida 
Önkormányzata 

150.000 Vízjogi engedéllyel rendelkező 
építési tervek. 

 Orvosi rendelő és szolgálati 
lakás építése 

Úrhida 
Önkormányzata 

35.000  

 Nyomásfokozó a település 
vízrendszerébe 

Úrhida 
Önkormányzata 

7.000 Folyamatban 

 Polgármesteri Hivatal 
bővítése, korszerüsítése. 

Úrhida 
Önkormányzata 

70.000 Statikai vélemény, Látványterv 

 Belterületi szilárd burkolatú 
utak építése I-V. ütemben 

Úrhida 
Önkormányzata 

90.000 Folyamatban 

 Járdaépítés, csapadékvíz 
elvezetés( Kossuth út és I. 
ütem ) 

Úrhida 
Önkormányzata 

85.000 Tanulmányterv 

 Multifunkcionális központ 
építése. (Új korszerű iskola 
és tornaterem építése) 

Úrhida 
Önkormányzata 

350.000 Engedélyes építési tervek a 
tornateremre. Látványterv 
készítése folyamatban. 

 Óvoda épületének 
korszerüsítése 

Úrhida 
Önkormányzata 

50.000  

 Füves labdarúgópálya 
építése, kiszolgáló 
létesítményekkel. 

Úrhida 
Önkormányzata 

10.000  

 Közpark építése, EU 
szabványos játszótérrel 

Úrhida 
Önkormányzata 

10.000 Látványterv 

 Hivatásforgalmi kerékpárút 
kiépítése és 
Székesfehérvárival való 
összekötése. 

Úrhida 
Önkormányzata 

  

 Szovjet hősi emlékmű 
felújítása, Csárdatemető 
felújítása 

Úrhida 
Önkormányzata 

  

 Közterületek csinosítása, 
Farádi Vörös Zsigmond 
Emlékmű 

Úrhida 
Önkormányzata 

 Látványterv 
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ZÁMOLY Felszíni csapadékvíz 

elvezetés 
Zámoly 
Önkormányzata 

260.000 Vízjogi lét. eng. 

 Zámoly-Pátka össekötő út 
építése 

Zámoly 
Önkormányzata 

150.000 Jogerős ép. eng. 

 Zámoly-Gánt 
szennyvíztisztító bővítése 

Zámoly 
Önkormányzata 

85.000  

 Ált. Isk. bővítése, 
akadálymentesítése 

Zámoly 
Önkormányzata 

100.000  

 Közistézmények 
akadálymentesítése 

Zámoly 
Önkormányzata 

3.200 Ép. eng. 

 Szép Ilonka Faluház bővítése Zámoly 
Önkormányzata 

120.000 Jogerős ép. eng. 

 Nyári Pál u. kiépítése Zámoly 
Önkormányzata 

33.000 Jogerős ép. eng. 

 Csalogány utcai 
csatornahálózat bővítés 

Zámoly 
Önkormányzata 

2.500 Jogerős ép. eng. 

 Parkolók építése Zámoly 
Önkormányzata 

21.000 Jogerős ép. eng. 

 Közterületek, közparkok, 
játszóterek kiépítése 

Zámoly 
Önkormányzata 

61.000 Jogerős ép. eng. 

 Szélerőműpark építése Zámoly 
Önkormányzata 

  

 Belmajor telekkialakítás Zámoly 
Önkormányzata 

85.000  

 Belterületi utak, járda 
javítása 

Zámoly 
Önkormányzata 

30.000  

 Kossuth u, folyópart 
rehabilitációja 

Zámoly 
Önkormányzata 

500  

 Mag-Tár projekt Zámoly 
Önkormányzata 

10.244  

 
 
 



9. MELLÉKLET- Székesfehérvár 2007-2010 ig szóló gazdasági programjának célrendszere 
Jövőkép, célok és programok kapcsolódása 

Jövőkép  INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT GAZDASÁGI ERŐCENTRUM, KIVÁLÓ ÉLETLEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍTÓ VÁROS 
             

Alapcél  Dinamikusan fejlődő város, fenntartható fejlődéssel, kiváló életminőséggel 
             

Stratégiai célok  A. Gazdaságfejlesztés  B. Környezetvédelem, környezetfejlesztés, 
energiagazdálkodás 

 C. Minőségi életkörülmények 

             
Közvetlen célok 

 

 A.1. 
Innovatív gazdasági 
környezet kialakítása 

 A.2. 
Versenyképesség 

növelése 

 B.1. 
Környezetvédelem, és 
az energiagazdálkodás 

megújítása 

 B.2. 
Vonzó városkép 
megteremtése, 

turizmusfejlesztés 

 C.1. 
Lakókörnyezeti 
infrastruktúra 

fejlesztése 

 C.2. 
Társadalmi 

szolgáltatások 
fejlesztése 

             

Stratégiai programok 

 A.1.1.  
Alba Innovációs Park, 

Technológiai 
Inkubátorház 

 A.2.1. 
Munkaerő-piaci és 

humánerőforrás 
fejlesztések 

 B.1. 1. 
Sóstó rehabilitáció – 

Vadaspark 

 
B.2. 1. 

Belvárosi rehabilitáció 

 C.1. 1. 
Lakásviszonyok 

fejlesztése, 
panelprogram 

 C.2.1. 
Egészségügyi ellátás 

fejlesztése 

             
  A.1.2. 

Befektetés-ösztönzés, 
KKV-k erősítése 

 A.2.2. 
A város logisztikai 
értékének növelése 

 
B.1.2. 

Zöldterület-fejlesztés 

 B.2.2. 
A volt vidámpark 

területének 
rehabilitációja 

 C.1.2. 
Kommunális ellátás 

fejlesztése 

 C.2. 2. 
Szociális ellátás 

fejlesztése 

             
  

A.1.3. 
Fehérvár EXPO 

 A.2.3. 
Együttműködések, a 

város regionális 
szerepének növelése 

 B.1.3. 
Környezettudatosság 

fejlesztése 
támogatása 

 B.2.3. 
Bregyó-köz 
rehabilitáció 

 C.1.3. 
Forgalomszervezés, a 

modern városi 
közlekedés 

 
C.2. 3. 

Oktatás fejlesztése 

             
  A.1.4. 

Klaszterhálózatok 
kiépülésének 
elősegítése 

 A.2.4. 
Szolgáltató 

Önkormányzat – e-
önkormányzat fejlesztése 

 B.1.4.  
Közép-dunavölgyi 

hulladékgazdálkodási 
program megvalósítása 

 B.2.4. 
A városi  uszoda 

felújítása, élményfürdő 
kialakítása 

 

 

 C.2.4. 
Kulturális fejlesztés, 

fesztiválváros 
koncepció 

             
  

 

   B.1.5. 
Megújuló 

energiaforrások 
felhasználásának 

elősegítése 

 
B.2.5. 

Bőrgyár épületének 
komplex felújítása 

   

C.2. 5. 
Szabadidő-sport  
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     C.2.6. 
Közrend, 

közbiztonság 
fejlesztése 

 

 



 


